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Woord vooraf
Wat een jaar! In het nog jonge bestaan van

conservatieve stroming (gemunt als ‘vrolijk rechts’). Maar
ook doordat oudere omroepen werk begonnen te maken
van het herontdekken van hun eigen missie.
De vraag “waartoe zijn wij op aarde” is inmiddels relevant
voor alle omroepen, en daarmee voor het publieke bestel
als geheel. De publieke omroep heeft een belangrijke
functie op het gebied van informatievoorziening, debat,
cultuur, opinie, economie, en welvaart. Elke dag van het
jaar moeten omroepen kunnen uitleggen wat zij daarin
bijdragen, en hoe zich dit vertaalt
in hun programma’s of ander
media-aanbod. Dus niet eenmaal
in de vijf, tien of bij oudere
omroepen eens in de honderd jaar.

de publieke omroep WNL werd in 2020
geschiedenis geschreven. In een crisis zonder
weerga; op gebied van volksgezondheid en onze
economie, leverde onze omroep een grotere
bijdrage aan de publieke omroep dan ooit.

Tegelijk was de waardering
indrukwekkend. Na tien jaar van
bouwen werd over het lot van
WNL, als aspirant-omroep, een
oordeel geveld. In de Eerste Kamer
werd op het laatste moment,
en vrijwel unaniem, een nieuwe
Mediawet aangenomen, waarmee
WNL werd erkend als een
onmisbare representant van de
liberaal-conservatieve stroming.
WNL, omroep van Wij Nederland,
is daarmee vanaf 2022 niet
langer een aspirant-omroep, maar
voortaan echt onderdeel van de
NPO. Tevens bepaalde de wetgever
nadrukkelijk dat de toekomst
van de publieke omroep ligt bij
pluriformiteit als basis voor het
media-aanbod.

De publieke
omroep dient een
representatief
karakter te hebben
voor de stromingen
en groepen in ons
land.

De publieke omroep dient een representatief karakter te
hebben voor de stromingen en groepen in ons land. Want
het is een voorziening die het algemeen nut dient, en vanuit
algemene middelen wordt bekostigd. De zo gefinancierde
publieke omroep verkrijgt zo breed draagvlak en is
daarmee zo toekomstbestendig mogelijk.
De verschillende visies op de inrichting van onze samen
leving doen ertoe - net zoals de journalistieke vragen en
analyses die daarbij horen. Bij de publieke omroep moet er
ruimte zijn voor het benoemen van problemen, de mogelijke
oorzaken en het vinden van oplossingen. De publieke
omroep is er niet voor één groep, maar voor meerdere
groepen: met waarden en normen die allen aangaan.
WNL heeft de afgelopen jaren in sterke mate bijgedragen
aan het pluriformiteitsbewustzijn rond de NPO. Niet
alleen door te wijzen op de noodzaak van een eerlijke
representatie van de brede en gematigde liberaal-
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De Mediawet van minister Arie
Slob (ChristenUnie) voorziet
in de opdracht aan omroepen
zulke criteria voor legitimatie
te formuleren. Net zoals van
omroepen gevraagd mag worden,
hoe zij verworteld zijn in de
samenleving en de maatschappij
vertegenwoordigen in het bestel.

Ook nam onze volksvertegen
woordiging eindelijk, met een
overweldigende meerderheid,
afscheid van ledenaantallen als
doorslaggevend argument voor
subsidie.
De oude ledenverenigingen,
sommigen meer dan honderd
jaar oud, kalven in hoog tempo
af. Elke concessieperiode van vijf
jaar verdwijnen er in het totaal
een miljoen leden, met name bij
de fusieomroepen. De teller staat
in totaal nu op ruim twee miljoen
leden minder, en is daarmee
gehalveerd.

Voor de kleine
omroep WNL leidden
deze crises tot
een jaar waarin de
journalistieke omroep
tot ongekende
prestaties kwam.

en maatschappelijke crisis.
Bij het schrijven van dit jaarverslag
verkeert Nederland daarbovenop
in een politieke crisis. Kort na de
verkiezingen: een periode waarin
WNL een uitputtingsslag leverde
en nog levert in de politieke
journalistiek.
Voor de kleine omroep WNL
leidde deze crises tot een jaar
waarin de journalistieke omroep
tot ongekende prestaties kwam.
Honderden extra uren werden er
aan journalistieke programma’s
gemaakt op televisie. De dagelijkse
uitzendingen van Goedemorgen
Nederland werd verlengd twee naar drie uur, en niet vijf
maar zes dagen per week uitgezonden.

De meest standvastige groep van leden in het bestel is
(voorlopig) nog te vinden bij de omroepen met een duidelijk
profiel. Maar ook die aantallen zullen afnemen. Het
verkrijgen van subsidie op basis van ledenaantallen is een
doodlopende weg, zo stelde de wetgever daarom ook vast.
Het jaar 2020 was het jaar waarin de wereld in de greep
raakte van een pandemie, die een diepe wereldwijde
gezondheidscrisis veroorzaakte. De internationale
afgrendeling van grote delen van onze economie en
bewegingsvrijheid leidden tot grote economische

De omroep toonde zich zeer bewust en betrokken. In
een reeks maandelijkse economische documentaires
toonde WNL heel 2020 hoe ondernemers zich door de
crisis vechten. En WNL zond documentaires uit over hoe
dorpen en steden worstelden met isolatie, sterfgevallen,
eenzaamheid en maatschappelijke verwoesting.
Ook de nieuwe avondshow Op1, waarvan WNL medeoprichter en opdrachtgever is, werd uitgebreid tot
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WNL vestigde zich definitief
als journalistieke mediaorganisatie Terwijl het land
stilviel, werd een ultieme
prestatie gevraagd en vanzelfsprekend - geleverd.

zeven dagen per week. Van een proefopstelling voor
drie maanden, werd het programma onmisbaar. De
zomermaanden werd er doorgewerkt, en ook in de periode
rond kerst kwamen er talloze extra uitzendingen.
De jonge redactie van WNL, en natuurlijk ook de mensen
die hun werk ondersteunen, leverde een indrukwekkende
prestatie.
Bij WNL werd onder de meest ingewikkelde omstandig
heden - met mondkapjes, op afstand, met sneltesten - het
volle etmaal gewerkt om Nederland te informeren over de
crisis. Op televisie, op radio, op internet, de omroep was
overal - WNL bleek onmisbaar in de informatievoorziening
gedurende deze crisis. En dat werd gezien.
WNL vestigde zich definitief als journalistieke mediaorganisatie Terwijl het land stilviel, werd een ultieme
prestatie gevraagd en - vanzelfsprekend - geleverd. Even
vanzelfsprekend was dat dit gebeurde tegen de laagst
mogelijke kosten. Een principekwestie, zoveel mogelijk
output voor elke euro - want we werken op belastinggeld.
Ons bestel verdient alleen maar omroepen met zo’n
inzet en energie. Van links tot rechts, van progressief tot
conservatief, van levensbeschouwelijk tot liberaal, en van
jong tot oud. Ons land heeft een uniek publiek bestel,
dat eind 2020 gelukkig een nieuwe en zeer belangrijke
wettelijke basis kreeg.

Dus, ja, wat een jaar! Sinds 8 december 2020 is het
officieel: In de vaste basis van het bestel is er nu een plek
voor Omroep WNL, de Omroep van Wij Nederland.
De komende jaren zal de omroep vol ambitie blijven
bouwen aan het groeiende eigen aandeel, en aan het nut
van de publieke omroep als geheel.

Elk jaar schrijft WNL dat het spannende tijden zijn.
Vanwege de jarenlange strijd om erkend te worden als een
volwaardig en noodzakelijk aandeel in de publieke omroep.
Maar dit jaar waren de spannende tijden extreem. In een
crisis, waarin het uiterste werd gevergd van de redacties,
was de Mediawet een dubbeltje op zijn kant. De tijd raakte
op, de verkiezingskoorts naderde. Pas op het aller-, aller-,
allerlaatste moment kwam het goed.

13 april 2021,
Bert Huisjes,
namens Omroepvereniging WNL.
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Leeswijzer
Zoals elk jaar staat dit jaarverslag
stil bij de legitimatie van Omroep
WNL, de activiteit en financiën van
omroepvereniging, en zijn mediaaanbod in 2020.
In dit verslag vindt u behalve een
vooruitblik op 2021 - formeel het
laatste jaar als aspirant-omroep ook een vooruitblik op de nieuwe
concessieperiode: 2022-2026.
Het schrijven van dit belangrijke
beleidsplan voor de toekomst was
letterlijk het sluitstuk van 2020.

Om de lezer mee te nemen in de
context en het consistente verhaal
van Omroep WNL is dit jaarverslag
verrijkt met kaders. Deze kunnen qua
inhoud soms (enigszins) dubbelen
met de gewone tekst, maar verdienen
een uitgelichte plek.
Voor nieuwe lezers is er tevens een
bijlage toegevoegd onder de titel
“Het Dossier WNL”, dat kaders en
teksten bevat uit afgelopen jaren.
Het lijkt een afgesloten dossier, maar
dat is het niet. Daarmee is het ook
in dit verslag van belang, Het is een
selectie van evergreens, betreffende
de weg die WNL afgelopen jaren
aflegde.

De Raad van Toezicht en Ledenraad
zagen in 2020 hoe de spanning
opliep, en hielden toezicht op
voortgang en uitvoering. Zij toonden
zich tevens een onmisbaar klankbord.
Op pagina 135 vindt u daarover een
woord van onze voorzitter van de
Raad van Toezicht, Bas Eenhoorn.
Ook is er de zeer belangrijke
verantwoording van de huishoudelijke
activiteiten van onze vereniging
en een toelichting op de financiële
cijfers. De toelichting van collegadirecteur Robert Alblas vindt u vanaf
pagina 126.

Tevens vindt u in de vooruitblik
een belangrijk deel terug uit
het beleidsplan 2022-2026.
Dit beleidsplan is gebaseerd op
successen uit het verleden en met de
blik op de toekomst.
Die toekomst gaat WNL positief in,
vol ambitie. Een jonge omroep, met
oog voor de liberaal-conservatieve
stroming, die meebouwt aan de
publieke omroep.
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IN HET KORT:
EEN NIEUWE
MEDIAWET
ERKENT WNL ALS
ONMISBAAR

DE CORONACRISIS VROEG HET
UITERSTE VAN DE
OMROEP

WNL WAS
LEVERANCIER VAN
ESSENTIËLE
PROGRAMMERING

EEN NIEUWE
CONCESSIE
VOORZIET IN EEN
GROTERE POSITIE

WNL maakt geen programma’s zonder na
te denken, waarom deze omroep juist dit
programma moet maken. Dit mag een open deur

De publieke omroep is
een vruchtbare biotoop,
die met WNL op weg is
naar betere balans.

lijken, maar is het niet. Vanwege die houding
werd WNL als kleine omroep zeer herkenbaar in
het bestel.

Waardering gezocht, stond vorig jaar boven de opening van
het bestuursverslag. WNL is er trots op dat het - getuige
de invoering van nieuwe Mediawet - de waardering kreeg
die de omroep toebehoort. Zozeer zelfs dat er vanaf 2022,
en wellicht in 2021 al, ruimte komt voor een grotere positie
van WNL in het bestel. De omroep krijgt groeiruimte, als de
minister alle plannen goedkeurt.
Dankzij een zeer brede steun in de Tweede en Eerste Kamer
kwam er een nieuwe Mediawet, die voorkwam, dat het
bruisende WNL het bestel diende te verlaten vanwege
oude drempels gebaseerd op ledenaantallen. Niet alleen de
ledencriteria werden aangepast, tegelijk kregen belangrijke
beginselen die WNL al jaren uitdraagt een wettelijke basis,
en gaan deze dus gelden voor heel de publieke omroep.

kernwaarde: externe pluriformiteit als basis. Het publieke
bestel dient grote representatieve waarde te hebben. Juist
omdat het instituut daarmee aan kracht en draagvlak wint.
De op het oog wellicht wonderlijke inrichting met
omroepen, blijkt in zeer grote mate bij te dragen aan de
maatschappelijke waarde van de publieke omroep. De
rijkdom aan invalshoeken, uiteenlopende visies, ruimte voor
debat, cultuur en erfgoed is groot. Vele malen groter dan
top down door bestuurders kan worden bedacht in geval
van een centraal aangestuurd media-aanbod.
De publieke omroep is een vruchtbare biotoop, die met
WNL op weg is naar betere balans. Er is aandacht voor
economie, veiligheid en welvaart, maatschappelijke

Daarmee heeft WNL de legitimatie van de publieke
omroep - naar onze overtuiging - als geheel versterkt.
Het allerbelangrijkste onderdeel was de herijking van een
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ordening en bestuur en politiek. De inrichting van onze
publieke omroep op basis van verschillende omroepen is zeer
cultuur-eigen aan Nederland.

vergaande en heimelijke strategieën om hun bereik, en
vooral de interactie van gebruikers te vergroten. Zo pogen
ze alle relaties, gedragingen en aandachtsgebieden van de
consument te doorgronden. Met voorlopig als belangrijkste
doel: het direct binnenhalen van advertentiegelden of
specifieke gebruikersprofielen te
verkopen aan marktpartijen.

Het publieke bestel is tegelijk een lokaal, verantwoordelijk
en betrouwbaar alternatief, in
een wereld waarin weliswaar de
informatiedichtheid exponentieel
toeneemt, maar waarvan de
aanbieders van informatie steeds
minder vertrouwen wekken.
De bewustwording en verontrusting
daarover is groeiend. Internationale
mediareuzen en Big Tech werken met

Ons bestel met
omroepen is
zeer cultuureigen aan
Nederland.
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De media-consument is steeds vaker
een (onbewust) prooidier, in plaats van
het ooit zeer hoog geëerde publiek.
Onbedoelde neveneffecten als
opruiing, het samenbrengen van nietfeitelijke informatie, of het bevorderen
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van ondermijnende netwerken rond jarenlang goed
functionerende politieke systemen: het doet er schijnbaar
niet toe.
WNL wist in de afgelopen jaren samenleving en
politiek te overtuigen van zijn oprechte bedoelingen,
onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. Een bewuste
vertegenwoordiging van de liberaal-conservatieve stroming
in ons bestel, is een versterking voor het bestel als geheel.
Deze brede behoudende stroming met sterk liberale
beginselen, is een steunpilaar voor de publieke omroep.
Het is een hardwerkende stroming, die bij uitstek het nut en
noodzaak begrijpt van gezamenlijke instituties, alsook het
belang van het vrije woord, ontplooiing, welvaart, innovatie,
veiligheid, tolerantie en een brede blik.
Gemeenschapszin, oog voor culturele waarden en het
belang van tolerantie ten opzichte van andere visies
behoren eveneens tot de kernbegrippen, ook als die andere
visies links of progressief zijn. Een liberaal-conservatief
begrijpt een pluriform bestel bij uitstek en al helemaal als
deze competitief en kostenefficiënt is. Dat laatste zeker ook.
Want merendeels andermans hobby’s financieren, dat ligt
bij onze brede stroming wat ingewikkelder.

De liberaal-conservatief
wil pluriformiteit, zeker als
het kostenefficiënt is.
Politieke thriller
Zoals in het voorwoord gemeld was 2020 voor WNL een
regelrechte thriller, waar het ging om de totstandkoming
van wetgeving. Tot in december was het spannend of er
een wettelijke grond zou ontstaan voor het voortbestaan
van de omroep.
Als gevolg van de corona-crisis raakte het proces van
wetgeving namelijk ernstig vertraagd. Zelfs met de vrij
breed gevoelde consensus in de Tweede Kamer, en een
toch nog moeizaam bereikt akkoord in het kabinet met
VVD-CDA-D66-CU, bleek de trage voortgang al snel het
grootste risico voor WNL.
Als gevolg van de eerste lockdown in maart 2020 hoopte
wetgeving zich in snel tempo op. De disruptie in de normale
werkprocessen was enorm. Kantoren raakten ontvolkt
en thuiswerken moest worden aangeleerd, terwijl grote
onzekerheid groeide over desastreuze gevolgen van
pandemie. Niets leek meer normaal.
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WAT?

WNL versterkt de publieke

WNL heeft in deze afgelopen jaren niet alleen door
middel van zijn journalistieke kwaliteit, werklust en
creativiteit het bewijs geleverd dat de omroep van
grote waarde is. De omroep heeft ook in belangrijke
mate bijgedragen aan het besef dat ons land een
unieke publieke omroep heeft. Een publieke omroep
waarin een stromingen en bevolkingsgroepen zich
vertegenwoordigd voelen.
Deze omroep droeg eraan bij dat de brede liberaalconservatieve stroming, door ons gemunt als “vrolijk
rechts”, zich niet langer verweesd hoefde te voelen
binnen dat publieke domein. Het publieke bestel is een
instituut dat door belastingbetalers wordt gefinancierd,
heeft een zeer groot bereik, en dient representatief te
zijn.
Het is een belangrijk domein voor Nederlanders.
We stellen er problemen vast, en voeren met elkaar
oplossingen aan, en bespreken hoe die dan dienen
te worden gerealiseerd. Het is een domein, waarin
we aandacht hebben voor onze politiek en overheid,
onze economie, onze veiligheid, onze cultuur en onze
identiteit.
Het is een domein waar we elkaar kunnen vinden, en
waar we zorgen en hoop delen. De publieke omroep
kan worden beschouwd als common ground. Een
domein dat daarom juist per definitie representatief en
pluriform moet zijn, anders functioneert het niet.
De publieke omroep zoals we die kennen is
voortgekomen uit een archaïsch systeem. Het is een
residu van de verzuiling. Nederland kende tot in de vorige
eeuw zogenoemde zuilen waarin politieke of kerkelijke
stromingen hun eigen organisaties hadden - dus ook een
eigen omroep - waarin de leiders van die stroming hun
eigen achterban toespraken en vooral goed bij de les
hielden. Deze verzuiling ligt ver achter ons.
De publieke omroep is de laatste decennia geëvolueerd
tot een nieuw model, waarin brede vertegenwoordiging

In Den Haag werd een lijst met de circa honderd meest
urgente wetsontwerpen opgesteld. Wetgevers en hun
voorbereiders maakten overuren. De Mediawet behoorde
niet tot de meest urgente, waardoor de planning
opschoof, terwijl de regering in het laatste half jaar van
zijn kabinetsperiode geraakte.
Menigeen binnen de publieke omroep vertelde al
onomwonden dat de nieuwe Mediawet “er nooit zou
komen”. En toen de contouren van het ontwerp bekend
werden, met daarin onder andere het voornemen tot
pluriforme versterking van WNL en omroepen als Omroep
MAX, VPRO en EO, opteerden eminente tegenkrachten ook

centraal staat. Die ontwikkeling is gepaard gegaan
met crises, soms wonderlijke vernieuwingen, bezinning
op distributie en - laten we eerlijk zijn - soms ook wel
eens radeloosheid.
Want waartoe is de publieke omroep op aarde?
Waartoe zijn de omroepen op aarde?
Tegelijkertijd is de publieke omroep uitgegroeid tot de
grootste uitgever in ons land, op gebied van televisie,
radio, internet, nieuws en streamingdiensten.

Het doel van WNL is om
de publieke omroep de
breedst mogelijke basis
te helpen geven.
Met de komst van Omroep WNL is het besef gegroeid
dat de - op papier wat vreemde - inrichting van de
publieke omroep een groot algemeen nut dient. Het
model mag dan wellicht niet onmiddellijk te begrijpen
zijn voor burgers in andere landen, maar wie eenmaal
een inwoner van Polen, Griekenland, Hongarije of wellicht
zelfs de Verenigde Staten uitlegt hoe we in ons land het
maatschappelijk debat via de publieke omroep voeden
en voeren, zou op jaloerse blikken kunnen rekenen.
De publieke omroep heeft zich ontwikkeld tot
common ground voor stromingen en groepen met
uiteenlopende maatschappijvisies. Van links tot rechts,
van progressief tot conservatief, van liberaal tot
levensbeschouwelijk. Zelfs specifieke belangengroepen
als ouderen en jongeren hebben hun plek, en worden
geadresseerd met media-aanbod dat hen aanspreekt.
In de plannen wil WNL u meenemen in de
verantwoordelijkheid die deze omroep voelt, en

openlijk voor een mislukt wetgevingstraject.
Voor de NPO, als organisatie zelf, was de Mediawet
eveneens een koerswijziging. De publieke omroep kende
jarenlang een lijn van meer centrale aansturing. Hoe
moest de versterking van deze pluriformiteit worden
ingepast? Het wetsontwerp sprak van een versterking van
de publieke omroep, maar tevens van een meer gespreide
verantwoordelijkheid.
Nadat de Tweede Kamer met overgrote meerderheid
instemde, groeide bij de NPO het besef dat deze
combinatie mogelijk is. Er waren weliswaar nadelen, maar
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omroep
hoe de omroep zijn bijdrage wil vergroten aan het
geheel. Vanzelfsprekend staan we daarbij stil bij het
wezenskenmerk van de brede liberaal-conservatieve
stroming in ons land, die u als lezer zonder twijfel
herkent. Zelfs als u zich er niet toe rekent.
Het doel van WNL is om de publieke omroep de
breedst mogelijke basis te helpen geven. Die brede
basis is niet enkel om de publieke omroep te laten
floreren of gefinancierd te houden. Het is onze
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de maat
schappelijke samenhang in ons land, waarin groepen
en stromingen zich gehoord en herkend voelen. Met als
doel welvaart, veiligheid, ontplooiing en vrijheid.
WNL wordt inmiddels herkend en erkend als een
belangrijke en waardevolle omroep, met een goed
humeur. Door zijn programma’s, zijn journalistieke
redactie, werklust, netwerk, creativiteit en daarmee
van betekenis voor het geheel. Het vertrouwen bij
de NPO in de kracht en het voortbestaan van deze
omroep maakt dat er vele kansen werden verzilverd.
De programmatische ambities, de identiteit van
WNL met breed gedragen liberaal-conservatieve
waarden, de samenwerking met andere omroepen,
de verworteling met de samenleving en andere
maatschappelijke organisaties, of het geformuleerde
doel van een uiteindelijke fair share in de publieke
omroep - al die zaken zijn geheel dienend aan die
doelen: welvaart, veiligheid, ontplooiing en vrijheid.

razendsnel naderende verkiezingen en het bijbehorende
verkiezingsreces. Het nemen van het bastion de Eerste
Kamer was niet vanzelfsprekend. Voorgaande Mediawetten
raakten bij de chambre de reflection meermalen ernstig
in de problemen. Bovendien lagen in de Eerste Kamer
de verhoudingen volledig anders, de coalitie had geen
meerderheid.

In het tijdvak 2022-2026 dient de weg naar
een volwaardige plek voor WNL feitelijk ook de
legitimering van heel het publieke bestel. Een jonge
omroep kan een verschil helpen maken. Want ook bij
een halve status in het bestel, houdt WNL vast aan
een belangrijke lijfspreuk: Met recht op weinig, maken
we kans op alles.

Voor de Mediawet diende er ook in de Eerste Kamer
voldoende steun te komen. Vanuit alles “rechts van de
VVD” was die afwezig. PVV en FvD voerden openlijk
campagne voor sanering van de “linkse” publieke omroep.
Vanuit links was deze steun evenmin vanzelfsprekend.
Hoewel SP, GroenLinks en PvdA in de Tweede Kamer het
wetsvoorstel nog aan een grote meerderheid hielpen, waren
de verhoudingen in november al grondig aan het wijzigen.
PvdA en GroenLinks trokken inmiddels samen op tegen
het zittende kabinet. Die liepen zeker niet warm voor
een plan van CU-minister Arie Slob, met daarin ook nog
een herkenbare hand van CDA en VVD. In de Eerste
Kamer groeide bij hen de voorkeur voor “uitstel tot na de
verkiezingen”, waarmee de Mediawet controversieel zou
worden verklaard. Daarmee zou de wet van tafel zijn.
In de dagen rond de behandeling van de Eerste Kamer
volgde overleg vanuit WNL met de linkse partijen, met
het verzoek om vooral de pluriformiteit te steunen. Zonder

ook voordelen. De voorgestelde financiële zekerheden
hoorden daarbij, zonder twijfel.
Tegenover de minister werd onomwonden uitgesproken
dat de Raad van Bestuur van de NPO het behoud van WNL
steunde, vanwege zijn constructieve en pluriforme bijdrage.
De laatste kans voor WNL zou uiterlijk het late najaar van
2020 worden. Nadat de Tweede Kamer op 26 oktober
met 127 Kamerleden voor stemde, liep de spanning en
onzekerheid op. Met het kerstreces voor de deur, diende de
Eerste Kamer het wetsvoorstel van Minister Slob nog voor
het einde van het jaar aan te nemen.
Na kerst was behandeling vrijwel uitgesloten, vanwege de
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Mediawet zouden de nieuwe omroepen verdwijnen, want
dat was het dilemma. Uiteindelijk stemden alle partijen in
de Eerste Kamer toch in met de Mediawet, een akkoord
zonder stemming.
Overigens gunnen alle linkse partijen WNL oprecht een
toekomst, om zijn waarden en ambities te verwezenlijken,
zo lieten zij ook duidelijk merken. Voor een “representant op
rechts”, is WNL een eerlijke en gematigde speler gebleken,
die zich niet als een pamflettist maar als een serieuze
journalistieke omroep waarmaakt.
In de Eerste Kamer zou van alle partijen alleen PVV
achteraf nog een bezwaar laten aantekenen in de
handelingen, desondanks haalde In de late namiddag van

WIE?

Dit is de liberaal-conservatieve

De stroming die de omroep vertegenwoordigt is
de liberaal-conservatieve stroming, een brede en
heterogene groep die zich herkent in het conservatieve
en het liberale gedachtegoed. Het zijn mensen
die voeling hebben met algemene kenmerken van
conservatisme, en daarbij tevens zeer hechten aan
liberale waarden en vrijheden. De brede liberaalconservatieve stroming of gezindheid geldt als rechts,
maar is bij uitstek gematigd.
De stroming is onder meer duidelijk te vinden bij het electoraat van VVD en CDA, maar ook bij het electoraat van
verrassend veel andere politieke partijen, afhankelijk of
men zich wat meer liberaal of conservatief voelt. Sommige liberaal-conservatieve kiezers maken daarbij moeiteloos een overstap in het politieke spectrum, naargelang
zij zich op specifieke thema’s aangesproken voelen.
Zij zijn pragmatisch.

zijn belangrijke verlangens. Er staat veel op het spel.
Behoud het goede, verbeter het slechte, zou de
lijfspreuk kunnen zijn. Radicaal denken is in de liberaalconservatieve stroming niet gangbaar. Pessimisme is
evenmin een eigenschap.

Liberaal-conservatief zijn in ons land velen, de Ikea
liep er voor de crisis vol mee. Maar de term is voor
velen een politicologische term. Meestal wordt het
uitgedrukt als “niet links”. Want, hoewel ons land een
brede conservatieve stroming heeft, net als een brede
progressieve, heeft het woord conservatief geen neutrale
of positieve connotatie zoals in veel andere landen.
Conservatisme wordt nog vaak betiteld als een
beweging die streeft naar “terug in de tijd, heimwee
naar vroeger”, ofwel verward met orthodoxie. Terwijl
het veeleer inhoudt dat de burger de weg naar de
toekomst constructief wil volgen, via geleidelijkheid en
vooral ook verantwoordelijkheid. Veiligheid en welvaart

Om de omroep op de beoogde wijze te profileren
is daarom het sleutelbegrip “vrolijk rechts” in de
communicatie opgenomen. De term wordt goed
begrepen door de groep die zich in de liberaalconservatieve stroming thuis voelt.
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Om de omroep op de
beoogde wijze te profileren
is daarom het sleutelbegrip
“vrolijk rechts” in de
communicatie opgenomen.

“Het conservatisme biedt een consistente en vooral
realistische visie op de mens, de samenleving en de
overheid, en op de relaties daartussen. In de kern
komt conservatisme neer op een pleidooi voor een vrije
en fatsoenlijke samenleving, met verantwoordelijke
burgers, sterke kerninstellingen en een kleine maar
weerbare overheid,” aldus de denker Edmund Burke.

JAARVERSLAG 2020

8 december 2020 minister Arie Slob de breedst gedragen
Mediawet ooit door de Senaat.
Het leidde nauwelijks tot een nieuwsbericht, terwijl
voorheen ministers struikelden op dit gevoelige onderwerp
en er zelfs al eens een kabinet op viel. Wie herinnert zich
bij de omroepen niet hoe snel het kan verkeren? Bij een
vorige voorgenomen stelselwijziging om alle omroepen af
te schaffen, in 2006, stapte Medy van der Laan (D66) als
minister in het vliegtuig voor een internationale reis, en
stapte ze uren later uit als demissionair minister.

politieke journalistiek was al druk bezig met een nieuw
geurspoor: een relletje rondom een scholengemeenschap.
Zijn grande finale, een geslaagde Mediawet, op echt het
laatste nippertje voor de deadline binnengehaald, in het
moeilijkste jaar ooit, zonder precedent wat betreft massale
steun, legde het geheel af tegen iets “nieuws”.
Naast een spannende wetgevingstraject was 2020 om
meer redenen zeer bijzonder. Zoals ook in het voorwoord
benoemd, bleek het uitbreken van de corona-crisis een
enorme impact te hebben op de publieke omroep in
het algemeen. Op Omroep WNL in het bijzonder. Vele
honderden uren maakte WNL extra. Daarvoor later meer
aandacht.

Voor minister Arie Slob resteerden na zijn eclatante succes
enkel felicitaties van de kenners. Goed nieuws. Het bleek,
zoals vaker in de journalistiek, daarmee geen nieuws. De

stroming
Kortom: Een overheid moet zorgen voor vrede, welvaart
en veiligheid, maar moet burgers en ondernemers
niet belemmeren in hun ontwikkeling. Het individu is
belangrijk, individuele vrijheid en verantwoordelijkheid
wegen zwaar. Regelzucht is een grote ergernis.
Ook is de stroming gehecht aan tradities, waarbij
het besef leeft dat die vanzelfsprekend veranderen
in de tijd, net zoals er wordt gehecht aan belangrijke
verworvenheden (privacy, vrijheid, welvaart,
gelijkwaardige behandeling). Burke:
“In het debat dringen conservatieven vooral aan op de
eerbiediging van noties die vooral in een moderne en
democratische samenleving bewaard moeten blijven:
noties over vrijheid en recht, over het belang van de
traditie, en over het belang van gezin en onderwijs.”
De kracht van een samenleving schuilt, volgens de
liberaal-conservatieve stroming, niet in een massieve
overheid of tal van uitdijende instituties. De overheid
moet beseffen dat zij op sommige momenten sterk en
op andere juist terughoudend dient te zijn. De overheid
moet ondernemers en ondernemende mensen stimuleren
om hun doelen te halen, te streven naar geluk en een
bijdrage te leveren aan de maatschappij en de welvaart.
WNL benoemde deze groep mensen als “de
ruggengraat van de samenleving”. Tot die “ruggengraat”
behoren naast werkgevers en werknemers zeker ook
hulpverleners, zorgverleners, leraren, politiemensen,
ambulancepersoneel - allen die zich ten dienste stellen

van het algemeen belang. Maar ook topondernemers
die een gezond economisch klimaat helpen bouwen zijn
onmisbaar; zonder gezonde economie geen zorg voor de
allerzwaksten en ouderen. Beide zijn belangrijk.
De liberale waarden in het gedachtegoed zijn erop gericht:
“...Dat mensen zich maximaal moeten kunnen
ontplooien, kansen moeten kunnen benutten, en dat
vrijheden worden gewaarborgd. Vrijheid van denken
is uiterst belangrijk. Maar ook staat de stroming voor
afwijzing van discriminatie op grond van geaardheid,
herkomst of geloofsovertuiging. De burger is vrij te
doen, zolang hij de vrijheid van de ander er niet mee
beperkt. Dat is een kernwaarde van het liberalisme.”
Het is de benadering die WNL kenmerkt. Afgelopen
jaren werd het beeld alleen maar scherper over
hoe de liberaal-conservatieve stroming een sterke
dooradering heeft in vooral het gewone Nederland.
Het is ook een stroming die binnen de publieke omroep
vrijwel alleen door WNL wordt vertaald.
Bij de traditionele media zijn Elsevier Weekblad,
De Telegraaf, het FD, het AD en de regionale pers
het meest actief. Voor de komst van WNL had de
publieke omroep vrijwel geheel afscheid genomen
van juist de signalen van deze moderne behoudende
stroming in Nederland. De identiteit van WNL in het
publieke medialandschap is dat de programma’s altijd
elementen bevatten die terugvoeren op het collectieve
gevoel van Wij Nederland, onze gedeelde waarden.
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Geslaagd experiment Op1

presentatoren. Het zou, tot grote verrassing van iedereen,
onmiddellijk een groot succes worden.

De maanden voor de uitbraak van de pandemie waren
ook al zeer intens. In de eerste dagen van 2020 begon
WNL samen met drie andere omroepen aan een bijzonder
avontuur, dat gezien wordt als een groot succes. Het
fundament kreeg vorm in de laatste dagen van 2019.
In dit jaarverslag mag WNL zich de mede-ontwerper en
opdrachtgever van Op1 noemen. Met Omroep MAX, EO
en BNNVARA stond onze omroep aan de wieg van de
succesvolle introductie van deze avond-talkshow.
Een herkenbaar pluriform programma, met elke avond
een ander geluid. Met wisselende omroepen, eigen
presentatiekoppels en eindredacteuren. Maar tegelijk wel
met een toegankelijke en herkenbaar horizontale vorm.
Het programma kreeg aanvankelijk
een proeftijd van drie maanden
voorgesteld, in afwachting van een
definitief programma voor de late
avond.
TV-kenners gaven Op1
eenstemmig “zeer weinig” tot
“geen enkele kans”. Wereldwijd
bestond geen avondtalkshow, die
niet was opgebouwd rond een
persoonlijkheid, een personality.
En Op1 ging aan de slag met
vijf koppels, en maar liefst tien

De mogelijkheid ontstond - onbedoeld - door
marktwerking, namelijk het wegkopen van Eva Jinek, door
RTL. Er ontstonden mogelijkheden die er niet eerder waren.
Het bood ruimte voor pragmatisch denken en een flinke
dosis avontuurzin. Het was een kans bij gebrek aan beter,
dat moet ook worden gezegd.
Het vertrek van Eva Jinek (haar eerste talkshow kreeg
ze overigens bij WNL) had grote gevolgen. Zij werd naar
verluidt voor een zeer hoog bedrag aangetrokken door
de commerciële zender RTL4, die daarmee keihard de
concurrentie met de NPO aanging en op forse achterstand
poogde te zetten. Toen kort erna
ook Jeroen Pauw bedankte voor
het voortzetten van de late avond,
tegenover Jinek bij RTL, stond de
NPO met lege handen.
Na een mislukte poging tot het
formeren van een duo, riep de
NPO enkele omroepen bijeen voor
het bedenken van een alternatief.
Aanvankelijk WNL, EO en BNNVARA,
waar Omroep MAX al snel bij
aansloot. Op de zaterdagen tot aan
kerst kwamen de hoofdredacteuren
van de omroepen met de NPO-

Het zou, tot
grote verrassing
van iedereen,
onmiddellijk een
groot succes
worden.
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WAAR?

Wat houdt de nieuwe
Mediawet in voor WNL?

In de nieuwe Mediawet zijn belangrijke kerndoelen
terug te vinden, die WNL afgelopen jaren heeft
bepleit. De belangrijkste is de herijking van de basis
van de publieke omroep: een bestaansrecht dat
terugvoert op herkenbare, externe pluriformiteit.
De wetgever vindt de rol en invloed van de publieke
omroep in het maatschappelijk debat van wezenlijk
belang. Het belang is zo groot dat het niet goed is
als dit wordt overgelaten aan een gesubsidieerde
marktleider met een monocultuur.
Juist de verscheidenheid en belangrijke
stromingen dienen goed vertegenwoordigd te
zijn. In een veranderende wereld, is de kwaliteit
en aanwezigheid van een sterke representatieve
publieke omroep belangrijk. De brede liberaalconservatieve stroming dient daarin te worden
vertegenwoordigd - dus met WNL.

en omvang - met coulance en oog voor continuïteit.
In een bestel met fusieomroepen (BNNVARA,
KRO-NCRV, AVROTROS), enkelvoudige omroepen
(MAX, EO, VPRO) en nieuwe omroepen als WNL
en HUMAN bepaalde de wetgever verder een
nieuwe budgetverdeling. Op deze manier wil de
Mediawet de pluriformiteit versterken. De nieuwe
verhouding is: 3-2-1, een verschuiving ten gunste
van enkelvoudige en nieuwe omroepen..
Tegelijk eist de Mediawet dat omroepen, buiten
de uitvoering van hun missie, zoeken naar
samenwerking en doelmatigheid. Dit betekent dat
bestaande vrijwillige samenwerkingsvormen zoals
VPRO-HUMAN en MAX-WNL verder uitgewerkt
dienen te worden. Tevens blijft het
bestel open voor nieuwe omroepen.
Voor WNL betekent de Mediawet na tien jaar
een erkenning van zijn bestaansrecht en de
strikte noodzaak van een pluriforme omroep.
Tevens verlaagde de wetgever de benodigde
ledenaantallen om dit mogelijk te maken. Om de
pluriformiteit te bevorderen wordt het budget voor
WNL verhoogd, zodat er meer programma’s kunnen
worden gemaakt.
Omdat de publieke omroep een gesloten systeem
is, zullen de fusieomroepen wat terrein inleveren.
De nieuwe Mediawet geldt voor vijf jaar, de periode
2022-2026. Dat betekent dat het jaar 2021
een overgangsjaar is, waarin de organisatie zich
klaar dient te maken voor een verhoging van het
garantiebudget (50 procent is gegarandeerd) van 3
naar 12 miljoen euro.

In de afgelopen jaren maakte het publieke bestel
een sterke transformatie door. De wensvisie van
een Nederlandse publieke omroep “zoals de BBC”
won aanvankelijk sterk aan kracht, maar verloor
met de Mediawet zijn laatste politiek draagvlak.
Herbezinning op het bestel werd nu de kern.
Dat alles heeft te maken met legitimatie. Op dat
punt speelden aanzienlijke problemen. Al langer
kampten omroepen met missie-verlies. Als residu
van de verzuiling, bleken ze nauwelijks tot weinig
visie te hebben, of uit te dragen. Uiteenlopende
omroepen fuseerden. Het resulteerde in zeer grote
fusieomroepen, die nog meer moeite kregen met
identiteit, visie of representatie (zie ook bijlagen). Ze
waren er voortaan voor iedereen, klonk het vaak.

Dit lijkt een grote stap. Maar in 2020 was WNL
al doorgegroeid naar een omvang van 13 miljoen
euro. De omroep krijgt dus geen schok te verwerken.
Wel liggen er kansen, bij goede voorstellen, voor
een doorgroei met de programmering. Dankzij de
Mediawet kan WNL bij goede prestaties doorgroeien
naar een omzet van 24 miljoen euro per jaar.

Dus voor niemand in het bijzonder. Dat zetten de
externe pluriformiteit en de NPO onder druk. Voor
hun legitimatie verwezen ze naar enorme aantallen
slapende leden.
Met de nieuwe Mediawet zijn de slinkende berg
slapende leden niet langer voldoende legitimatie.
Het criterium werd verlaagd naar 100.000 voor
oude omroepen, en 50.000 leden voor nieuwe
omroepen. Aanzienlijk belangrijker werd de aantoon
bare bijdrage aan de pluriformiteit van het bestel.
Is het geluid van een omroep onderscheidend? Is
er een valide, en aan te tonen, representatieclaim?
Heeft een omroep een vast te stellen verworteling
in de maatschappij? Subsidieverdeling onder deze
clubs werd eveneens meer losgekoppeld van historie

Daarmee is WNL nog steeds een kleinere omroep
trouwens, en zal alle efficiency aangewend dienen
te worden om zichtbaar te zijn en te blijven.Ter
vergelijking: de fusieomroepen behaalden afgelopen
concessieperiode jaarlijks vaak aanzienlijk meer dan
honderd miljoen (!) euro aan omzet.

25

leiding bijeen, om een tijdelijk avondprogramma tot stand
te brengen. Gezien het voorgenomen tijdelijke karakter,
stemde de NPO in met wisselende presentatoren. Wellicht
zat er tussen de koppels eentje die het later kon opnemen
tegen Jinek, en zo kon doorgroeien.

Op1 heeft een samengestelde redactie, bestaande uit
een kleine rompredactie van een producent, die omringd
wordt door een groep van gespecialiseerde redacteuren
afkomstig van de deelnemende omroepen. Voor de
buitenwereld: het is alsof er redacteuren van De Telegraaf,
de Volkskrant, Elsevier Weekblad, Vrij Nederland en de
Groene Amsterdammer in discussie gaan over het nieuws
en de gasten van de dag.
Bij Op1 leidde dat direct vanaf het begin tot een breder
pallet aan gasten. Aanmerkelijk representatiever, wat
betreft politieke stroming en doelgroepen, dan bij Jinek.
Maar ook met een diverse aanpak, vanwege de wisselende
stijl van de presentatoren. Op1 bleek levendig, anders,

De voorspelde winnaar was zonder twijfel bij voorbaat
Jinek, zo werd algemeen aangenomen. Het doel van de
NPO: een niet al te groot verlies op de late avond. Het
tegendeel bleek het echter geval: Vanaf de eerste dag
versloeg Op1 -met enorme voorsprong- de koningin van de
talkshow bij RTL 4.
De dagen werden weken. De vorm van Op1 - alle dagen
anders - bleek aanvankelijk te kunnen rekenen, ook in de
pers, op grote nieuwsgierigheid - als was het een landelijke
talentenshow. Maar al snel bleek de verrassende aanpak
van Op1 ingeburgerd te raken, en verdwenen de discussies
over wie van de presentatoren nu “het beste” was.
De ene avond een links geluid, en de volgende avond een
meer rechtse benadering. Het kon rekenen op begrip bij de
kijker. Zelfs kwesties uit kerk en samenleving bleken prima
onderwerpen op te leveren voor de publieke omroep.

HOE?

WNL maakt

In alle programma’s houdt WNL rekening met
aandachtsgebieden. De keuze voor vier inhoude
lijke kernpijlers is pragmatisch. Zij vormen hoofd
onderwerpen in een maatschappijvisie, behorend bij
de de liberaal-conservatieve stroming.
Binnen deze pijlers is duidelijk sprake van een eigen
maatschappijvisie, een eigen opvatting die typisch
thuishoort bij liberaal-conservatief gedachtegoed.
Het zijn bovendien thema’s die alle burgers
aangaan, want WNL maakt zijn programma’s niet
voor enkel een specifieke doelgroep maar voor alle
Nederlanders.

Ook op de redactievloer van Op1 bleek het aanvankelijke
idee van “een samengeraapte redactie” juist heel anders
uit te pakken, namelijk bijzonder productief, energiek en
creatief - daarbij maximaal uitgedaagd door concurrente
Jinek.

• ONZE POLITIEK, want die is van belang voor de
inrichting van ons land.
• ONZE ECONOMIE, want die draagt zorg voor
banen, groei, innovatie en welvaart.
• ONZE VEILIGHEID, want dat is een diep verankerd
verlangen en nodig om vrij te kunnen zijn. In debat,
op het werk, in het onderwijs, op straat of als het
gaat om de plek van Nederland in de wereld.
• ONZE NEDERLANDSE IDENTITEIT, want daar
ontleent de liberaal-conservatieve burger zijn
‘thuis’ aan. Ons land met zijn tradities, gezamenlijke
instituties, samenwerkingszin, vrijheid van denken,
en zijn mooie erfgoed.
Het is bij de omschrijving van de liberaal-conservatieve
stroming een vast onderdeel: pragmatisme als
kenmerk keert altijd terug. Een typisch gevolg van
het ontstaan van Nederland wellicht. Dijken bouw je
nooit alleen. Ons land bestaat van oudsher uit vele
bevolkingsgroepen, en daarvoor zelfs zeven provinciën.
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energieker en toonde vooral veel uithoudingsvermogen. Bij
Op1 waren alle avonden nieuw, terwijl de vorm bekend en
vertrouwd was.
Bij het uitbreken van de corona-crisis bleek de afwisseling
een grote kracht bij Op1. Honger naar informatie, uitleg en
analyse lokte de kijker massaal naar het late programma
bij de publieke omroep. Zozeer zelfs, dat het programma
ook de zomer en in de weekenden werd geprogrammeerd.
Op1 bleek een werkpaard. En waar RTL een contract
sloot waarbij om de drie maanden gewisseld werd van
personality, bleef Op1 “alle avonden anders” brengen.
In 2020 werd Op1 de grote belangrijke nieuwkomer in het
medialandschap van de lineaire televisie. De directeur video

van de publieke omroep, Frans Klein, kreeg er de eretitel
‘Omroepman van het Jaar’ voor, vanwege de koers die de
NPO durfde in te zetten met deze talkshow.
Zonder twijfel droeg Op1 ook bij aan de brede steun en
draagvlak voor een pluriforme publieke omroep, en extra
steun tijdens de corona-crisis. De totstandkoming en het
succes van Op1 was het ultieme bewijs dat de NPO en een
goede samenwerking van omroepen samen een standaard
kon zetten. Met veel inzet, een eigen pluriform concept ,
goede samenwerking en een constructieve werkhouding.
En een flinke dosis geluk bij een ongeluk.
Het moet worden gezegd: het uitbreken van de coronacrisis duwde het succes van Op1 extra op tot zeer

het verschil via hoofdthema’s
Daaruit werd de notie van ‘onze natie’ geboren.
WNL heeft als beleid dat het de kloof tussen politiek en
samenleving zoveel mogelijk wil dichten. Kamerleden en
(lokale) politici van diverse pluimage zijn in de dagelijkse
programma’s geregeld te gast als dossierhouders. De
positie van volksvertegenwoordiger is, volgens WNL,
een van de meest belangwekkende posities, waar
het gaat om de inrichting van onze samenleving. De
overheid dient tegelijk kritisch te worden gevolgd.

WNL heeft als beleid dat het
de kloof tussen politiek en
samenleving zoveel mogelijk
wil dichten.
Economie maakt onze welvaart. We danken er onze
banen aan. Maar zeker ook de opbrengsten waarmee we
in staat zijn onze welvaartsstaat te financieren. Geen
wegen, onderwijs, zorg, veiligheid - of zelfs publieke
omroep - zonder onze ondernemers en het bedrijfsleven.
Veiligheid is een voorwaarde om vrij te kunnen
leven, spreken, werken en ondernemen. De liberaalconservatieve stroming vindt vrijheid en veiligheid van
zeer groot belang. De mensen die Nederland veilig
houden verdienen respect. En de vrijheid om zich te
kunnen ontplooien en vrijuit te kunnen spreken is een

basisvoorwaarde. Net zoals de voorwaarde dat mensen
niet worden beoordeeld op afkomst, geloof of kleur.
Onze Nederlandse identiteit ziet de liberaalconservatieve stroming als zeer waardevol. Wij
Nederlanders zijn ruimdenkend, maar ook gehecht
aan onze prestaties, tradities en gebruiken. WNL
herkent dit als een prettige vorm van chauvinisme.
We zijn trots op vrijwel alle vormen van prestaties,
ons cultureel-historische erfgoed, onze innovaties
en samenwerkingen, onze zuinigheid, onze
ondernemingszin, onze liberale waarden, onze
geschiedenis en onze gezamenlijke instituties.
Vandaar ook al jaren de pay-off van WNL, het is de
omroep van Wij Nederland. Het is een land dat volgens
Mark Rutte van de VVD een “gaaf land” is, en volgens
het CDA een land dat “altijd doorgegeven wordt aan de
komende generaties”. Met andere woorden: laten we er
maar zuinig op zijn!
Bij WNL komen de thema’s terug in alle media-aanbod
die de omroep maakt voor de publieke omroep. Van
dagelijks tot wekelijks, in onderzoekende programma’s,
of juist die voor een zo een breed mogelijk publiek. Het
leidt tot logische verworteling in onze samenleving. En
het is bovendien de leidraad in alle opinievorming rond
de actualiteit.
Deze duidelijke keuzes maken dat WNL zo’n
herkenbare omroep is, en maximaal kan bijdragen aan
de verscheidenheid van onze publieke omroep.
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grote hoogte. Anderhalf miljoen kijkers voor een laat
praatprogramma, dat was in jaren niet meer voorgekomen.
De honger naar informatie, uitleg en duiding in onzekere
tijden was groot. De grote zorg over de nabije en verdere
toekomst - het maakte dat alle actualiteitenprogramma’s
te maken kregen met astronomische kijkcijfers.
Succes heeft terecht vele en moeders vaders, want het
maakt de deelnemers trots. Een mislukking is per definitie
altijd van iemand anders. Met Op1 konden BNNVARA, EO,
Omroep MAX en WNL in elk geval vaststellen dat succes
bij kijkers, de NPO en de gecombineerde redactie leidde tot
een enorm teamgevoel.
Op1 bleek een huzarenstukje van de NPO. Van links tot
vrolijk rechts. In 2021 is het proefproject Op1 besteld tot
einde van het jaar, met WNL als een van deelnemende
omroepen.

WNL draaide op volle toeren
“Waardering gevonden” als motto voor het bestuursverslag,
haalt WNL natuurlijk niet enkel uit zijn bijdrage aan de
vorming van een late talkshow. De waardering kreeg
WNL vooral vanwege de dagelijkse programma’s in de
ochtenden, zeven dagen per week.
Vanaf half maart, toen Nederland stil viel, kreeg de
ochtendprogrammering eveneens extra ruimte van de
NPO. Goedemorgen Nederland werd verlengd met een uur,
en zendt sindsdien uit van 7 tot 10 uur ‘s ochtends. WNL
leverde vanzelfsprekend zonder extra redactiekosten, en
tegen alleen een extra technische vergoeding.
Ook maakte Goedemorgen Nederland tussen half maart
en begin juli extra zaterdagedities, drie uur lang, en zonder
onderbreking van NOS Journaals.
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In het jaar 2020 was het niet alleen directe actualiteit,
die WNL in beeld bracht bij een miljoenenpubliek. In het
voorjaar van 2020 kwam de omroep ook met twee zeer
grote titels op NPO1, die een prime time plek kregen op de
hoofdzender van de publieke omroep.
WNL wist in corona-tijd een tweede serie te maken van
Misdaad College, ditmaal zonder publiek. In korte tijd
werd de vorm sterk aangepast. Rond een miljoen kijkers
zagen hoe de omroep uitleg gaf bij de oplossing van
geruchtmakende misdrijven.
Daarnaast boekte WNL een groot succes op de
zondagavond, waarmee de omroep tot wel 1,5 miljoen
kijkers wist te boeien. In een tijd van grote economische
zorgen, lanceerde WNL een Nederlandse versie van het
internationale format Dragon’s Den. Een inspirerend
concept waarin jonge ondernemers - met echte
ondernemerszin - een jury van zakenlieden proberen te
overtuigen om te investeren in hun idee of product.

Omroep WNL bleek op de
zondagochtend wederom
een uiterst relevante speler.
Op Zondag zorgde wekelijks
voor headlines in het nieuws.

Ook voor hier gold dat de kijkcijfers tot enorme hoogten
stegen. Per half uur werden geregeld aantallen van een
half miljoen kijkers gehaald. De gemiddelde kijktijd is
normaal gesproken minder dan een half uur, maar tijdens
de coronacrisis liep de kijkduur liep op. Het aannemelijke
bereik van drie uur live-televisie van WNL overtrof de 1,5
miljoen, met uitschieters van boven de 2 miljoen.
De wekelijkse bezinning op de actualiteit in WNL Op
Zondag kreeg ook aanmerkelijk meer zendtijd, aangezien
de NPO extra uitzendingen bestelde. Omroep WNL bleek
op de zondagochtend wederom een uiterst relevante
speler. Het programma zorgde wekelijks voor headlines in
het nieuws.

Nederland smulde van deze eerste editie, die
geprogrammeerd was na de all time-kaskraker Boer Zoekt
Vrouw. Met Dragon’s Den wist WNL in 2020 een belangrijke
stap naar verbreding te zetten. Vanuit de basis en met
het gedachtengoed van de omroep slaagde WNL erin
om een van zijn hoofdthema’s - het belang van economie
en ondernemerschap - naar een zeer breed publiek te
brengen.
Tegelijkertijd wist de omroep ook zijn verdiepende
journalistiek een extra boost te geven. Vanaf de uitbraak
van de crisis volgde de omroep in de documentairereeks
Stand van Nederland (NPO 2), elke maand hoe
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ondernemers zich door de crisis
vechten. Van angst, naar zorg, naar
voorlopig herstel en optimisme, tot
de nieuwe zware uitdagingen in het
diepe najaar van 2020.

WNL besteedde
op verschillende
manieren
aandacht aan
ingrijpende
gevolgen van de
corona-pandemie.

In alle media-uitingen op televisie,
radio en web had WNL als omroep
bijzonder veel aandacht voor de
economische gevolgen van de
coronacrisis. Voor het lot van
ondernemers, de implicaties voor
onze welvaart, maar zeker ook voor
de ongebroken en tomeloze ondernemerszin en zucht naar
innovaties en alternatieve verdienmodellen.
Nederland is veel meer dan alleen een BV. Maar elke euro
voor de steunpakketten, onze zorg, veiligheid, oplopende
nationale schulden moet wel ergens worden verdiend. Onze
welvaart en ons welzijn hangt nauw samen met een goed
functionerende economie. De liberaal-conservatief snapt
dat het behoud van onze welvaart en vrijheid volledig draait
om inkomen, kansen en het kunnen ontplooien.

Politie en het Openbaar Ministerie
waarde toekennen aan deze
WNL-serie. Hoewel ook daar de
werkprocessen enorm moesten
worden aangepast, werd toch tijd
gevonden en gemaakt voor deze
opnames.

WNL besteedde op verschillende
manieren aandacht aan ingrijpende
gevolgen van de corona-pandemie.
Met twee regionale omroepen, L1
en RTV Oost, stond WNL ook stil
bij de ramp die zich voltrok in kleine plaatsen als Kessel
en Hasselt. Daar waar het noodlot misschien nog wel het
hardst toesloeg: met sterfgevallen in elke familie, elke
vereniging en welhaast elke straat. Dit leidde tot twee
indrukwekkende documentaires.
Evenmin ging WNL voorbij aan een uiterst belangrijke
traditie: het vieren van onze vrijheid. In het jaar van
“75 jaar Bevrijding” zond de omroep onder andere de
bijzondere documentaires Oorlogskinderen en Zij die vielen
(samen met L1) uit. Ook op Radio 1 besteedde WNL veel
aandacht aan dit belangrijke moment, waarvan de groots
voorbereidde viering moest worden afgelast.

In de moeilijke omstandigheden van een corona-jaar
slaagde WNL er ook in om een nieuwe serie van De Zaak
van je Leven te produceren - het onderzoeksprogramma,
waarvan Misdaad College een evenement-achtige
afgeleide werd. Ook hier mocht WNL extra afleveringen
maken, omdat door de crisis ook tal van andere producties
verstoord raakten.
Maar liefst negen geruchtmakende opsporingsonderzoeken
kregen een eigen documentaire op deze manier. Dat was
een prestatie van de makers, aangevoerd door journalist
Bram Endedijk, maar gaf ook aan hoezeer de Nationale

Programma’s die ten einde kwamen
Naast de vele successen en extra uitzenduren kwamen er
bij WNL echter ook een einde aan dierbare series. De meest
dierbare was het onderzoeksprogramma Haagse Lobby,
waarin de omroep diepgaand onderzoek deed naar de
grote politieke dossiers. NPO 2 bestelde vanwege nieuwe
programmering geen nieuwe serie.
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NIEUW

WNL, en de opkomst
van de flanken

Afgelopen jaren is er een voedingsbodem voor een
sterk conservatief-rechtse stroming ontstaan - vooral
in cultureel maatschappelijk opzicht. Deze stroming
uit diepe onvrede over de gevestigde orde en vele
van de instituties daarbinnen, zoals rechtspraak,
volksvertegenwoordiging, de media en publieke
omroep, wetenschap of bureaus voor statistiek.
Het is aan het uiteinde van het politieke spectrum
een vorm van reactionair “rechts denken” die zich
hard afzet tegen links en gematigdheid, en gruwt
van “bedrieglijke” instituties. Tegelijk is dit gevoel
over het brede meer politieke midden er ook op
links. Het gematigde midden of de gevestigde orde
formuleert voor hen, zo is duidelijk, niet de politieke
antwoorden waar zij naar verlangen.

WNL wil niet gegijzeld raken door veronderstellingen
die samenhangen met een hang naar radicaal
denken (alles moet anders, of omver), pessimisme of
door uiterst conservatief rechtse zienswijzen.
De omroep beschouwt deze stroming wel met
grote journalistieke belangstelling - en beseft en
onderschrijft dat er een onvrede speelt die zeker
niet alleen daar wordt gevoeld, maar ook het
midden. WNL wil zich echter nooit vervreemden van
de brede basis.
De omroep is geen spreekbuis van ontevreden
mensen gebleken, al helemaal niet wanneer zij
ontevredenheid combineren met extreem
gedachtegoed. Radicalisme vervult deze stroming
van afkeer. Wel is er aandacht voor bezorgde
burgers. Soms zijn zij boos, maar alleen als zij zien
dat er niet gewerkt kan worden aan een oplossing.

WNL is geen spreekbuis
van ontevreden mensen
gebleken, al helemaal niet
wanneer zij ontevredenheid combineren met
extreem gedachtegoed.

Het zijn vooral collectieve problemen, die de
liberaal-conservatieve burger met zorg vervult,
omdat die hen als individu machteloos maakt.
Bijdragen aan de oplossing is dan gewenst, maar
lijkt onmogelijk. Dat kan gaan om een gevoel
van machteloosheid bij omvangrijke migratie,
ondermijning, normvervaging of een falende
overheid.
De omroep bedrijft geen pamflettisme, maar
serieuze journalistiek. De omroep staat daarbij
ten alle tijden voor een actieve en constructieve
houding ten opzichte van het functioneren en de
kwaliteit van de samenleving. Het is een houding die
mensen en groepen in ons land met elkaar verbindt.

Beide flanken blijken sterk vatbaar voor polariserende
thema’s, die via de sociale netwerken overwaaien
uit de VS. Van de thema’s van het conservatieve
Trumpisme (fake-news, verdorven elite, migratie)
tot die van woke links (identiteitspolitiek,
diversiteitsdenken, erfschuld slavernij).
Onderzoek van onder andere het Sociaal en
Cultureel Planbureau (SCP) bevestigt dat sterke
onvrede juist wordt gevoeld aan de uiteinden
van het rechtse en linkse deel van het politieke
spectrum. Beide groepen hebben gemeen, dat zij
weinig optimistisch zijn over hun eigen leefsituatie
en al evenmin over hun kansen op verbetering in de
toekomst, aldus het SCP.
Er is sprake van een zogenoemd hoefijzer-model,
waarbij de (pessimistische) uitersten op links en
rechts elkaar naderen. Beide groepen bedienen zich
van loud speakers.
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Bestuur en politiek zagen
hoezeer een jonge omroep
een zeer sterke bijdrage kan
leveren aan nieuwe energie,
hoop en verwachting,
en bijdraagt aan de
revitalisering en toekomst
van een oud bestel.
Datzelfde gold voor de populaire serie op NPO 3,
Hufterproef, waarmee een groot jong publiek werd bereikt
met situaties die draaien om normen en waarden. Ook dit
programma haalde het niet in de nieuwe programmering,
waardoor WNL geheel geen programma’s had op de
jongerenzender.
Een derde serie die tijdens de corona-crisis - spijtig genoeg
- niet opnieuw werd besteld was De Opvolgers. In deze
fraaie serie, gepresenteerd door Sander Schimmelpenninck,
stond de opvolging in uiteinlopende familiebedrijven
centraal. Het programma was de opvolger van de serie
Allemaal Familie. WNL blijft zoeken naar aandacht
voor de fascinerende wereld (en belangrijke rol) van
familiebedrijven. Het familiebedrijf is de grootste werkgever
van ons land, en onmisbaar in onze economie.

De constatering blijft, wat een jaar! “Waardering gezocht”,
schreef WNL in het bestuursverslag van 2019, waarbij de
omroep wees op de enorme gegroeide bijdrage in de eerste
tien jaar. De geformuleerde ambities waren groot - vele
malen groter dan door velen realistisch werd geacht voor
een piepkleine aspirant-omroep.
Met trots is te stellen: WNL groeide met zijn programma’s
ook inderdaad zeer ver voorbij die status. In het jaar 2020
toonde de omroep dat het de sterk stijgende lijn van
de afgelopen kon blijven voortzetten. Dat het tot nog
veel grotere prestaties in staat was. Dat de omroep een
redactie heeft die letterlijk dag en nacht de kolen uit het
vuur haalt, als de publieke omroep er moet staan, in tijden
van de grootste crisis.
Een omroep die er eer in stelt, en vindt dat zoiets volstrekt
vanzelfsprekend is. WNL deed dat. WNL doet dat. En de
omroep wil dat blijven doen.

Kortom, WNL deed heel veel extra, maar verloor ook enkele
fraaie producties.

Een jaar later is de titel “Waardering gevonden”
treffender dan ooit. De overrompelend grote steun in
de volksvertegenwoordiging voor nieuwe criteria voor
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de omroepen, was vooral ook steun voor WNL en het
bestel als geheel. Bestuur en politiek zagen hoezeer een
jonge omroep een zeer sterke bijdrage kan leveren aan
nieuwe energie, hoop en verwachting, en bijdraagt aan de
revitalisering en toekomst van een oud bestel.
Maar ook hoe een jonge omroep zich journalistiek relevant
kan maken. Zonder zich te willen bedienen van activisme
of voorspelbare loud speakers. Zonder te vervallen in
polariserende identiteitsretoriek. Maar wel met een
optimistisch geluid, een eerlijke agenda en tomeloze
werklust en ambitie.
Met niets anders dan een valide doel. Om de gematigde
rechtse burger - de liberaal-conservatieve stroming - op
ambachtelijk journalistieke wijze te willen
vertegenwoordigen in een oprecht pluriform bestel.
En om de best mogelijke programma’s te maken, die
vanzelfsprekend voor iedereen van grote waarde moeten
zijn. Daar wordt ons land beter van.
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TELEVISIE:

WNL op zijn toppen
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IN HET KORT:
DE CORONACRISIS VROEG OM
BUITENGEWONE
INZET

WNL MAAKTE
HONDERDEN UREN
EXTRA AAN TVPROGRAMMA’S

EEN JONGE
REDACTIE
ONDERGING EEN
“OORLOGSGEVOEL”

WNL BLEEF
DOCUMENTAIRES
EN SERIES MAKEN

Elk jaar schrijft WNL dat het een zeer productief
jaar was. Elk jaar is productiever dan het jaar
ervoor. En daarvoor. En daarvoor. Die stijgende
lijn werd in 2020 doorgezet. De diepe crisis
werkte als een enorme versterker.
Ook onder redacteuren heerste aanvankelijk grote angst
voor de gevaren van een onzichtbaar en dodelijk virus. De
draconische maatregelen die de overheid moest nemen
deden velen denken aan een oorlogssituatie, een gevoel
dat ze nooit hadden hadden meegemaakt.
Dat leverde veel vragen op. Is een journalistieke redactie
niet eigenlijk gewoon ook een kantoor? Hoe gevaarlijk zijn
de eigen collega’s?
Ook in het crisisteam bij de NPO, waar WNL meermalen
aan deelnam, werd het stilvallen van reacties en
journalistieke programma’s besproken als een “kritisch
risico” voor de informatievoorziening. De programma’s
Goedemorgen Nederland en WNL Op Zondag werden door
de NPO aangemerkt als essentiële titels in deze ongekende
crisis. De verantwoordelijkheid was groot.

“Het is geen schande om met een soms bang gemoed
de kolen uit het vuur te halen. Weet dat het belangrijker
is dan ooit. We moeten er nu staan met zijn allen. Nooit
eerder was er zo’n behoefte aan informatie, uitleg en
duiding.”

Dit schreef WNL aan zijn medewerkers:
Het appèl aan de jonge redactie en producers van
WNL, maakte van vertwijfelde mensen vastberaden en
gemotiveerde vakmensen.
In de dagen daarop werd door redacteuren en producers
met man en macht gewerkt om de operationele processen
gaande te houden. Met een situation room waar een
kernredactie in een zo veilig mogelijke omgeving de lijnen
uitzette. Met redacteuren op afstand, met verslaggevers
vanuit huis. Met enorme voorzorg in studio’s, ruime afstand,
aangepaste procedures - alles om iedereen veilig te houden.
Tegelijk werd in de dagen die volgden de productie
opgeschroefd, tot astronomische hoogte voor een relatief
kleine redactie. De enorme reeks aan programma’s op de
volgende pagina’s laat zien lijken hoe ambitieus WNL is.
Maar de megaprestatie achter de schermen van
Goedemorgen Nederland (meer dan 300 extra uitzend
uren, extra zaterdagen), WNL Op Zondag (tien extra
uitzendingen) of Op1 (tientallen extra uitzendingen,
inclusief weekenden) is alleen te beschrijven met de Engelse
uitdrukking. When the going gets tough, the tough gets going.

“Dagelijkse journalistiek verdraagt geen terugtrekkende
beweging. Bij een ramp of oorlog vluchten burgers,
maar gaan journalisten er juist naartoe. Het is waarom
je journalist bent geworden. Het is juist daarom zo’n
bijzonder beroep.”

De redacties draaiden op volle toeren, redacteuren werkten
vele extra uren en dagen het was een noodsituatie die het
hoofd werd geboden door veelal jonge professionals. Een
aanzienlijke groep jonge mensen werd zo zelfs volwassen in
de journalistiek.
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WNL ziet zich als
productieomroep

Het sleutelbegrip dat WNL - vooral naar de NPO en
toezichthouders - actief uitdraagt is die van
productieomroep, een samentrekking tussen
producent en omroep.
WNL wil vanuit die werkhouding de NPO overtuigen
met nieuwe ideeën voor programma's. Ook
voert WNL bewust een beleid dat programmatitels inhoudelijk en kosteneffectief goed zijn te
combineren op radio en televisie (en online).
Bij bezuinigingsdoelstellingen van de NPO werd
een oproep aan alle omroepen, door WNL op zeer
praktische wijze beantwoord:

“De grootst haalbare bezuiniging voor
de NPO is om deze omroep meer te
laten produceren, omdat WNL tegen
de laagst mogelijke kosten de meeste
kwaliteit en output kan leveren.”

Ook in het werken met buitenproducenten heeft
het denken als productieomroep grote voordelen.
Het maakt dat WNL goed kan sturen op inhoud en
de kostenkant van programma’s. Geregeld werkt
de omroep samen met producenten, zoals voor
Weg van de Wereld, Hufterproef, Langs Romeinse
Wegen, Misdaad College en Dragon’s Den.

De omroep stelt daarmee aan de NPO een nieuw
beleid voor: Het maximale output-model. Aangezien
WNL geen winstoogmerk heeft, stelde de omroep
zich tot doel om “zoveel mogelijk kwalitatief mediaaanbod voor elke euro subsidie te maken”. Dit dient
een aantal belangrijke doelen:

Bij WNL is NPO-budget (en lees ook belastinggeld)
goed belegd - met welhaast Zeeuwse zekerheid:
“Geen cent te veel, hoor!” Het nieuwe pluriforme
late night-slot (Op1) is een voorbeeld van een
lean and mean co-productie, die door WNL is
uitonderhandeld, mede namens Omroep MAX, EO
en BNNVARA.

• De redactie van de omroep wordt zo gestimuleerd
tot maximale prestatie, het bedenken van ideeën
en het voeden van creativiteit tegen de laagst
mogelijke kosten. Immers, volgens de liberaalconservatieve visie heeft de belastingbetaler daar
recht op.
• Tegelijk wil WNL zich ook bij de NPO in de kijker
spelen als een kostenefficiënte partner om
in te investeren. Een miljoen bij WNL belegd,
levert meer op dan bij bijna elke andere omroep.
Competitie op idee, prijs en kwaliteit ligt een
ondernemende omroep goed, en is goed voor het
bestel.
• Ten derde is het een mogelijkheid om zelfs met een
relatief bescheiden positie zo aanwezig mogelijk
te geraken. Ook dat wordt door de omroep gevoeld
als strikt noodzakelijk, aangezien de omroep
wil bijdragen aan erkenning en herkenning als
belangrijk onderdeel van de publieke omroep.

Overigens is produceren niet het doel zelf. WNL
houdt altijd vast aan de duidelijke visie dat elk
programma moet kunnen worden getoetst aan
pluriforme uitgangspunten. Alles moet zonder
blikken of blozen zowel voldoen aan het algemene
doel van de NPO, maar ook aan de
liberaal-conservatieve doelstelling. Een programma
dat niet is uit te leggen als “van WNL”, hoort niet
thuis bij deze omroep.
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Bij het schrijven van dit bestuursverslag liggen de eerste
maanden van 2021 achter ons. Het intensieve werk
kreeg geen pauze. De gebruikelijke winterstop van kerst
en jaarwisseling maakte plaats voor opnieuw extra
uitzendingen. En direct daarna raakte ons land in de
opmaat naar de verkiezingen - wat voor elke redactie
in gewone tijden al een piekmoment en extreme drukte
betekent.
Bij het schrijven van dit verslag is tevens net bekend, dat
WNL ook in het voorjaar van 2021 weer een groot aantal
extra uitzendingen en uitzenduren zal maken. Dat is zeker
geen last of een straf - het is wat de omroep het liefste wil
en doet.
Ook past het in het beleidsplan voor de komende jaren,
dat WNL eind 2020 schreef. Want met de toekomst die de
wetgever toebedeelde aan WNL, moest het jaar worden
afgesloten met het formuleren van de grote ambities.
Op de volgende pagina’s eerst de prestaties van 2020.
Daar is WNL trots op, want het is opnieuw een mooi
portfolio aan televisieprogramma’s. Aansluitend staat dit
bestuursverslag stil bij de prestaties op radio en internet.
Verderop in dit bestuursverslag volgt een blik op 2021
als tussenjaar. En hoe WNL dit jaar alvast wil gebruiken
om voor te bereiden op de nieuwe situatie, in een nieuwe
concessieperiode. Met een aanbod, nog sterker, dieper,
breder en beter.
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VERDER?

Een transitiejaar,
nieuwe structuur

Het jaar 2021 is een transitiejaar. De nieuwe
ruimere condities voor WNL gelden voor de
nieuwe concessieperiode 2022-2026. Behalve
bestaansrecht en ruimere mogelijkheden, is er echter
ook een belangrijke voorwaarde aan verbonden.
Voor de buitenstaander is dit mogelijk een technisch
verhaal.
De wetgever vraagt van WNL zijn samenwerking
met Omroep MAX verder uit te werken. Het jaar
voorafgaand aan de nieuwe concessieperiode zal
daarom in het teken staan van het formuleren van
een optimale organisatievorm, die onderschreven
dient te worden door maar liefst vier partijen.

Het interne toezicht op het bestuur van de
Omroepvereniging WNL blijft vanzelfsprekend liggen
bij de Ledenraad en Raad van Toezicht. Net zoals
deze de samenwerking toetst.
Ook in de opmaat naar de derde concessieperiode
zijn een aantal zaken zeker. WNL blijft bij zijn
beginselen en zal in alle transparantie zijn beleid, zijn
organisatie, zijn doelen en realisatie benoemen. Aan
zijn leden, Ledenraad, Raad van Toezicht, de NPO,
accountant, externe toezichthouders, politiek en het
publiek.
In de huidige situatie bestaat de vereniging WNL uit
de volgende lagen:

Door WNL, door Omroep MAX, maar ook de NPO
en het ministerie van OCW, dat immers de gelden
verstrekt. Vanzelfsprekend moeten WNL en MAX het
allereerst goed met elkaar eens zijn, anders werkt
het bij voorbaat niet.
De “eis” die de wet stelt is een samenwerkings
omroep. Door WNL en MAX vooral in te richten als
een omroepsamenwerking, die alle ruimte geeft
tot eigenheid, behoud en uitbouw van de eigen
identiteit. Immers, het is de les na de omroepfusies.

• Leden
• Ledenraad
• Raad van Toezicht
• Bestuur
Sinds de zomer van 2012 zijn de lagen bestuur en
directie samengevoegd. WNL ziet erop toe dat een
samenwerkingsvorm ook na aanvang de toets van
good governance zal doorstaan. WNL is er trots op
dat de omroep een goede naam heeft opgebouwd: de
governance van de omroep is kwalitatief en sterk.
WNL is zich ervan bewust dat de omroep op 31
december 2021 een positief vermogen moet
hebben, om de nieuwe in te gaan. Het bewaken
van een goede financiële huishouding en interne
beheersing is een fundamentele eis. Deze eis geldt
namelijk voor het samenwerkingsverband.

Deze samenwerking vraagt vervolgens een
gezamenlijke vergunning aan. Een samenwerking
met twee erkenningen en vergunningen is niet
mogelijk. Het beroep van WNL op minister
en wetgever dat herkenning van de liberaalconservatieve stroming ook een erkenning tot gevolg
zou moeten hebben, slaagde niet.
In de Mediawet wordt een erkenning namelijk vooral
technisch beschouwd: als een eigen zendvergunning,
een distributiepunt voor gelden, en passend in een
bestaande organisatiematrix. Omdat de wetgever
vasthoudt aan maximaal zes vergunningen voor
de pluriformiteit, dienen pluriforme spelers samen
te werken. De figuurlijke erkenning voor WNL is de
nieuwe Mediawet, die de omroep alle ruimte biedt.

In de tweede concessieperiode wist WNL
een samenwerkingsmodel uit te werken met
Omroep MAX, waarin zaken als facturatie,
personeelsadministratie en ledenadministratie in
gezamenlijkheid werden uitgevoerd. Met daarbij een
strikte scheiding tussen de verantwoordelijkheden
van de afzonderlijke verenigingen.
In de afgelopen tien jaar heeft de accountant en het
commissariaat van de media professionele adviezen
gegeven, die door WNL alle zijn opgevolgd. Een
scherp bewustzijn op beleid en governance is ook in
derde concessieperiode leidraad. In het transitiejaar
zullen MAX en WNL daar zeer scherp op zijn.

Hier geldt dat WNL een pragmatisch en werkzame
lijn volgt. Nu deze omroep is verzocht een omroepsamenwerking in te richten, is dat een duidelijk
en niet mis te verstaan appel, waaraan gehoor
wordt gegeven. Aangezien WNL deel heeft aan de
uitwerking, ligt er een goede mogelijkheid om tot een
uitstekend model te komen.
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Het jaar
2020
in foto’s
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1

Goedemorgen
Nederland

Dagelijks
Zes dagen per week, en drie
uur per dag. Goedemorgen
Nederland kon vanaf het
voorjaar van 2020 rekenen
op veel meer zendtijd en
ruimte. Het werd door de
NPO aangemerkt als een
essentieel programma in de
informatievoorziening.
WNL was al trots dat juist
deze omroep al jaren het
vaste ochtendprogramma
van de NPO mag maken.
Maar in tijden van diepe
crisis bleek het programma
kwalitatief, onverstoorbaar
en uiterst betrouwbaar in de

WNL
“uitoefening van zijn taak”.
WNL stond er met zijn redactie
en medewerkers, in tijden
van crisis. Ook al wordt dit
programma voor een relatief
laag bedrag geproduceerd,
nog niet met de helft van het
budget van andere dagelijkse
journalistieke programma’s, de
redactie bulkt van journalistiek
talent.

iedereen begrijpelijk maakt.
Met een gemiddelde kijktijd
van krap een half uur in
de ochtend, bereikt het
programma door de extra
uitzenduren tot wel 1,5 miljoen
mensen, blijkt uit dagelijkse
cijfers van de stichting Kijk- en
Luisteronderzoek. Uitschieters
ver erboven komen geregeld
voor.

Goedemorgen Nederland wil
een toegankelijk tv-programma
zijn, dat actualiteit en
belangrijke thema’s van duiding
voorziet, maar tegelijk ook voor

Goedemorgen Nederland
besteed dagelijks aandacht
aan de pijlers die de
liberaal-conservatieve
stroming belangrijk vindt:
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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
Weekblad, Telegraaf, Quote,
Het 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. Het programma
bracht al vele talenten voort,
die later voor en achter de
schermen hun weg vonden.
WNL is door Goedemorgen
Nederland een grote
kweekvijver van talent.
Het programma bedient de
vier inhoudelijke WNL-pijlers:
politiek, economie, veiligheid,
Nederlandse identiteit.
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2

WNL op Zondag

Wekelijks
Elke zondag begint WNL
de dag op NPO 1 met
een levendig en vrolijk
rechts georiënteerd praat
programma, sinds 2015
gepresenteerd door Rick
Nieman. Ook dit programma
stond veelvuldig in het
teken van de bestrijding en
gevolgen van de corona crisis.
Met een eigen formule heeft
WNL op de zondagochtend
een programma weten te
vestigen, dat voor velen
behoort tot een kijkritueel in
het weekend. Tevens is het

WNL
programma wekelijks een
leverancier van headlines
voor het nieuws.
Ook in dit programma
keren de aandachtspijlers
van WNL terug, met elke
zondag een prominent
politicus, topondernemer en
inspirerende gasten uit onze
media & cultuur. Ook in 2020
werd na elke aflevering een
bordesfoto genomen voor de
studio van VondelCS in het
Amsterdamse Vondelpark.
Bij politieke leiders, ministers,
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staatssecretarissen staat
het programma al jaren
hoog aangeschreven - zij
komen graag. Net zoals
economische spelers, maar
ook captains of industry,
wetenschappers en
belangwekkende duiders
graag in het programma
verschijnen.
Het programma past binnen
de WNL-pijlers politiek,
economie, veiligheid en
Nederlandse identiteit.
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Dragon’s Den
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Voorjaar 2020
Een grote ambitie van WNL
is al jaren om economie
en ondernemerschap naar
een zo groot mogelijk
publiek te brengen. Deze
kans diende zich aan toen
NPO 1 enthousiast raakte
over de terugkeer van de
internationaal succesvolle
titel Dragon’s Den.
Inventieve ondernemers
pitchen daarbij hun idee
of bedrijf( je) bij een groep
markante investeerders. Zij
moeten hen overtuigen van
de kracht van hun vondst,
maar ook uitleggen hoe hun

Vincent TV
onderneming kan groeien,
met de gevraagde flinke
investering.
Het programma is al jaren
een groot succes op de BBC,
maar ook in tal van andere
landen. Het programma
maakt duidelijk dat elk
land een typische eigen
ondernemerscultuur heeft.
Ruim tien jaar geleden werd
de titel al eens geprobeerd in
ons land, maar wist toen niet
uit te groeien tot een succes.
Met producent Vincent TV,
Quote-hoofdredacteur Sander
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Schimmelpenninck en een
eindredacteur van WNL
werden in het najaar van
2019 de opnames gemaakt.
Het programma had groot
succes, de kijkcijfers liepen
op tot 1,5 miljoen. De NPO
had plaats ingeruimd voor
acht afleveringen van het
programma. Voor 2021 werd
een tweede serie besteld, die
dit voorjaar is te zien op NPO
1. Dit jaar met Jort Kelder als
presentator.
Dragon's Den valt binnen de
pijler economie en identiteit.

4

Op1

Heel 2020
Op1 was het programma dat
niemand zag aankomen. Bij
het vertrek van Eva Jinek naar
RTL4, en het moment dat
Jeroen Pauw wilde stoppen
met zijn dagelijkse talkshow,
bleek de NPO opnieuw een
onvermoede plaats te zijn voor
nieuwe kansen.
In november en december
werd WNL betrokken bij de
ontwikkeling van een nieuw
avondprogramma. Aanvankelijk met EO en BNNVARA, later
voegde ook Omroep MAX zich

WNL / EO / MAX / BNNVARA
daarbij. Omdat geen enkele
presentator een dagelijkse
opvolger wilde of kon zijn van
Jeroen Pauw of Eva Jinek,
kwam er ruimte voor een nooit
eerder uitgevoerd idee.
In plaats van een personality
show op de late avond werd
gekozen voor een pluriforme
aanpak met wisselende
presentatoren. Niet alle
avonden BNNVARA, maar ook
avonden met het geluid van
EO, MAX en - uiteindelijk - ook
WNL. Deze omroep hoorde
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pas eind december dat ook
de presentatoren van WNL
konden meedoen.
Naast Welmoed Sijtsma
en (aanvankelijk) Sander
Schimmelpenninck
werd een team van vijf
presentatiekoppels gevormd.
Na de zomer van 2020 nam
Jort Kelder de presentatie over
van Schimmelpenninck.
Het programma is een
zoektocht naar pluriforme
samenwerking, en is vanaf de
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start bij de kijkers van de NPO
een zeer groot succes. Tegen
alle voorspellingen in.
In een jaar waarin Nederland
zucht onder de coronacrisis geldt Op1, samen met
Goedemorgen Nederland, als
een van de ankerpunten van
de NPO. Beide titels kregen
vanwege de crisis aanmerkelijk
meer zendtijd toegekend.
Het programma valt voor WNL
binnen de pijlers: politiek,
economie, veiligheid, identiteit.
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5

NIEUW

Generatie Next:
Stand van Nederland
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Wekelijks

WNL

Het jaar 2020 was een
bijzonder jaar voor Stand van
Nederland: de duur van 18
minuten werd verlegd naar dat
van een verdiepend programma
van 40 minuten.
Met het uitbreken van de
corona-crisis werd ook dit
programma aangepast. Vrijwel
heel 2020 volgde WNL de
economische ontwikkelingen op
de voet, met een speciaal oog
voor hoe ondernemers deze crisis
het hoofd proberen te bieden.

In het diepe najaar daagde de
NPO WNL uit om wederom
een nieuwe reeks en opzet te
bedenken.
WNL bedacht een serie voor
2021 en verder, die inspeelt op
grote vragen over behoud van
de welvaart voor de Generatie
Next. Kunnen de twintigers
straks nog met pensioen,
kunnen ze wonen, kinderen
onderhouden? Of bezwijken ze
onder de lasten voor coronasteun en de energie-transitie?

Het overleven in tijden van
crisis, werd de rode lijn. Het
leverde een reeks indruk
wekkende documentaires op,
die tezamen een tijdsdocument
vormen van een jaar waarin een
pandemie alles verstoorde. Een
jaar waarin impact, veerkracht,
hoop en nieuwe diepe zorgen
elkaar afwisselden.
Het maken van een toegankelijk economisch onderzoeks
programma is een grote
ambitie van de omroep. Het
programma geeft een kijkje
in de belangrijke verhalen
achter de economische cijfers.
Stand van Nederland heeft
aandacht voor ondernemers,
markten, consumenten en
nieuwe statistieken, die op zeer
toegankelijke wijze worden
verwerkt.

NPO 2 vond dit concept zo
interessant dat eind 2020 werd
besloten dat het programma
opnieuw wekelijks een plek
kreeg. Met twintigers Elen
Demir, Raquel Schilder en Jill
Bleiksloot - als de generatie
next.
De invalshoek past WNL en
wordt zeer goed aangevoeld.
Niet zo gek overigens, het is
welhaast een afspiegeling van
de jonge redactie van WNL. Bij
het schrijven van dit jaarverslag
behaalt het programma
uitstekende kijkcijfers, en
herkennen ook oudere kijkers
zich goed in het programma.

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.
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De vragen van Generatie Next
zijn heel herkenbaar, ook voor
hun eigen kind, kleinkind of
zelfs achterkleinkind. Het
WNL-programma is de eerste
structurele samenwerking
op gebied van statistisch
onderzoek en journalistieke
story telling tussen de publieke
onderzoeksorganisaties CBS,
SCP en de NPO.
De serie past binnen de pijlers
economie en identiteit.

6

Zaak van je Leven
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Najaar 2020
In 2020 kreeg WNL een vijfde
reeks toegewezen voor het
eigen misdaadprogramma
Zaak van je Leven. Zelfs met
grote complicaties als gevolg
van de corona-crisis werd
door de Nationale Politie
en het Openbaar Ministerie
meegewerkt, waarbij het
aantal afleveringen sterk werd
uitgebreid.

WNL
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.

In het programma blikken
rechercheurs nog een
keer terug op een zeer
geruchtmakend onderzoek,
dat hun leven heeft getekend.
Het programma werd in 2019
verder ontwikkeld, nu ook met
reconstructies om de vertelling
te ondersteunen.

Bij het schrijven van dit
jaarverslag is door de coronacrisis onzeker of de serie een
vervolg krijgt. Door de grote
verschuiving van budgetten
bij de NPO dreigen belangrijke
series te sneuvelen. Terwijl
dit in 2020 leidde tot juist
extra afleveringen, kampt
NPO 2 in 2021 met veel
-vanwege corona- uitgestelde
programma’s.

Zij schetsen hoe zij, soms na
jaren, ingrijpende moordzaken

Het programma valt voor WNL
binnen de pijler veiligheid.
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Misdaad
College
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Voorjaar 2020
In 2020 mocht WNL van de
NPO opnieuw een nieuwe
4-delige serie lanceren,
die aanhaakt op het zelf
ontwikkelde Zaak van je Leven.
Een jaar eerder had de NPO
de wens om in de grote primetime series met college-achtige
evenementen, ruimte te maken
voor misdaad en opsporing.
Omroep WNL haalde een
dergelijke college binnen als
opdracht.
Aanvankelijke ontwikkelde
producent Ewout Genemans
van No Pictures Please een
college-setting, waarin
rechercheurs, officieren van
justitie en andere betrokkenen,
voor een groot publiek uitleg
gaven over hun onderzoek in
opsporingszaken. Het publiek
kon daarbij ook vragen stellen
aan de onderzoekers.
Maar de lockdown en
alle corona-maatregelen
maakten dit onmogelijk.
Om de continuïteit van
de programmering van de
NPO veilig te stellen (veel
programma’s vonden geen
doorgang) wisten producent en
omroep in allerijl een nieuwe
setting te creëren. Kleiner,
zonder publiek, maar wel met
veel aandacht voor een groot
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NPP/Blue Circle
visueel evenement. Ook werd
interactie gezocht met kijkers
op afstand.
WNL liep daarmee voor op
de evenement-organisatoren,
die eveneens zochten naar
nieuwe wegen om visueel
een evenement tot stand te
brengen, waar mensen niet
bij kunnen zijn. In nauwe
samenwerking met de Nationale
Politie en het Openbaar
Ministerie werd opnieuw
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.
De serie werd gepresenteerd
door Rick Nieman en werd april
2020 opgenomen in de oude
gevangenis in Utrecht. Het
programma behaalde bijna een
miljoen kijkers. De NPO heeft
voor 2021 helaas geen nieuwe
serie besteld.
De serie valt binnen de pijler
veiligheid.

8

Het Rusland en
de MH17
54
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Voorjaar 2020
In het voorjaar zond WNL
de bijzondere documentaire
over Rusland en de MH17,
met Rusland-correspondent
Pieter Waterdrinker. Reeds
aangekondigd in het
vorig jaarverslag, kon de
première in 2020 rekenen
op uitzonderlijk lovende
kritieken. Waterdrinker
werkte intensief mee aan dit
verhaal over hoe het Rusland
van president Vladimir Poetin
omgaat met de aanslag op
de MH17, waarbij bijna 200
Nederlanders omkwamen.
Als aangekondigd: in de
donkere wintermaanden
draaide documentairemaker
Piet de Blaauw zijn verhaal
in Sint-Petersburg, in de

Piet de Blaauw
straat waar Waterdrinker
woonachtig is. Zij kregen
daarbij tevens een uniek
inkijkje in de militaire school
waar zeer jonge kinderen
worden klaargestoomd
voor een “eervol leven bij de
krijgsmacht”.

om in 2020 meer met Pieter
Waterdrinker te doen, paste
helaas niet in de NPOprogrammering. Enerzijds
door veel uitgestelde
programma's, anderzijds
door een reeds besteld
vergelijkbaar programma.

In de opmaat van het begin
van het proces tegen de
Russische MH17-verdachten,
werd gezocht naar een
verklaring voor de afwijzende
houding van Rusland om
mee te werken aan een
berechting. De documentaire
werd uitgezonden op de
vooravond van de start van
het proces in Nederland op
NPO 2.
Een aanbieding van WNL

Jammer, want de kritieken
waren uiterst lovend. Ook
behaalde de documentaire
de hoogste kijkerswaardering
ooit, van een WNLprogramma. Een 8,2 vonden
de kijkers de documentaire
waard. Overigens scoren
alle programma's van WNL
tussen de 7,4 en 8,1.
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Deze documentaire valt
binnen de pijler veiligheid.

9

Op de Vrouw Af!
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Zomer 2020
Het op onafhankelijke wijze
samenwerken met redacties
van andere (print)media is
een manier, om interessante
thema’s te vertalen naar
typische NPO-content.
Het idee om onze liberale
waarden en vrijzinnige
Nederlandse identiteit
onder de aandacht te
brengen via een van de
vrouwenbladen, ontstond
toen hoofdredactrice Hilmar
Mulder van Libelle te gast
was bij Goedemorgen
Nederland.
De ontplooiing van de vrouw
in ons land, zo bleek al snel,
verliep zeker niet alleen via
activisme. Breed gelezen
vrouwenbladen als Libelle
en Margriet hadden een
aanzienlijke rol, aangezien
zijn een breed draagvlak
wisten te creëren voor
de emancipatie van de

WNL
vrouw. Het leidde tot een
unieke documentaire: Op
de Vrouw Af! Aanvankelijk
door WNL opgezet, in de
zomermaanden, als een pilot
voor een meervoudige serie
voor NPO3. Een serie over
de verworven positie van de
vrouw in het arbeidsproces,
en de verrassende kijk van de
generaties vrouwen zelf op
emancipatie.

sindsdien veranderd
voor de vrouw? Veel, zo
bleek. WNL-presentatrice
Welmoed Sijtsma en Libellehoofdredacteur Hilmar
Mulder vroegen het de
vrouwen en hun dochters
zelf, in soms onthullende
interviews. Het gedwongen
afstaan van kind, voor het
eerst verteld, bleek een
levensgroot verdriet.

Daar bleek de zender hier
geen ruimte voor te hebben.
Hoofdzender NPO 1 had wel
plek voor een uitgebreide
documentaire. Een
verrassende aanleiding werd
gevonden in de archieven
van Libelle; dit jaar precies
vijftig jaar geleden namen
de Dolle Mina’s voor één
keer de redactie van het
vrouwenblad Libelle over.

Verschillende generaties
schetsten zo een treffend
beeld van vijftig jaar
vrouwenemancipatie, waarin
de deelname van de vrouw
aan onze economie zich met
groot succes voltrok. De
documentaire kreeg lovende
kritieken en boekte mooie
kijkcijfers.

Van daaruit volgde een
zoektocht. Wat was er
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De documentaire past in de
pijlers Nederlandse identiteit
en economie.

10

Some will
never return
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Voorjaar 2020
Het jaar 2020 was bedoeld als
een feestelijk herdenkingsjaar
voor 75 jaar bevrijding. Het
kwam er door de pandemie
niet van. De regionale
documentairemakers
Eric Peeters en Twan van
Asseldonk maakten het
verhaal rond een aangrijpend
thema: de adoptie van
oorlogsgraven.
Op de velden van grote
militaire begraafplaatsen
als Margraten ontvangen
gesneuvelde militairen
al jaren postume eer.
Nederlanders adopteren
een bevrijder, van wie zij de
begraafplaats onderhouden.
Onder hen ook schoolklassen,
willekeurige mensen - van
magazijnmedewerker
tot ondernemer, alsook
CDA-staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken,
Raymond Knops.

Eric Peeters en Twan van Asseldonk
Niet alleen eren zij hun
bevrijders, ook geven zij hen
door research in archieven
een gezicht. Wie waren zij?
Wat was hun levensverhaal,
hoe kwamen zij om het
leven? Sommige
bevrijders sneuvelden al
in hun eerste minuten op
Nederlandse bodem. In de
documentaire stuiten de
makers op ontroerende
liefdesbrieven, maar
leggen ze ook contact met
nabestaanden.
Voor hen, zo bleek uit de
documentaire, is de blijvende
zorg voor het graf van hun
gesneuvelde vader, broer of
echtgenoot door gewone,
gedreven Nederlanders
van grote betekenis. Some
Will Never Return is een
indrukwekkend verhaal dat
verteld moet worden, om te
voorkomen dat de Tweede
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Wereldoorlog in de mist
van het verleden dreigt te
verdwijnen.
Met grafadoptanten
van de Amerikaanse
begraafplaats Margraten,
zoals staatssecretaris Knops
en historici zoals Maarten
van Rossem, Willem Post
en Mathieu Segers, kregen
enkele van onze bevrijders
een gezicht. WNL zond
de documentaire uit, kort
voor de herdenking met
Koning Willem-Alexander,
die in indrukwekkende stilte
verliep. De documentaire
werd naderhand ook
uitgezonden op L1.
Deze bevrijdingsdocumentaire
past in de pijler Nederlandse
identiteit.

11

My Friend
the Mayor

60
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Najaar 2020
De Amerikaanse verkiezingen
maakten ook in ons land veel
los. Vrijwel steeds ging het
daarbij om de ongekende
polarisatie, en de tweestrijd
tussen de Republikein Donald
Trump en zijn uitdager, de
Democraat Joe Biden. Een
strijd om de macht, die een
diepe kloof trok in het land dat
ooit vrijheid predikte.
Alle programma’s doken in dit
duel. Maar was alle politiek
zo intens hard en vijandig?
Oud-VS-correspondent
Max Westerman stelde het
beeld een beetje bij met een
documentaire over een gewoon
stadje met een opmerkelijk
politiek verhaal. Niet alle
gewone Amerikanen haten
elkaar vanwege een andere
politieke overtuiging.
Max Westerman legde
tegelijkertijd een andere
politieke strijd vast. Die van
Sean Strub, een homoseksuele
Democraat met aids. Hij wil
burgemeester worden van
Milford, een zeer conservatief
en Trump-minnend stadje in de
Verenigde Staten.
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Max Westerman
In de documentaire My Friend,
The Mayor volgt de voormalig
correspondent Max Westerman
zijn vriend in zijn strijd om
het burgemeesterschap, die
tot op het laatste moment
spannend blijft. Lokale politiek
blijkt te gaan om mensen. De
conservatieve inwoners van
Milford raken ervan overtuigd
dat de hardwerkende en
bevlogen Strub de juiste man is
om burgemeester te worden.
Hij weet Milford met zijn hotel
weer een net aanzien te geven.
En als het gaat om een stipte
regeling voor het ophalen van
huishoudelijk afval, levert hij
een echte prestatie. Terwijl
het land in brand lijkt te staan,
kiest het conservatieve Milford
voor de man die zij vertrouwen.
Een democraat die misschien
anders is, maar het beste is
voor hun stad.
De documentaire past in de
pijler politiek.

Zomer 2020
Wat verbindt ons in moeilijke
tijden? Wat biedt de kijker
inspiratie in tijden van slecht
nieuws? Hollands Glorie
biedt altijd weer een remedie
en geeft ons moed.
In de documentaire ‘De
Jacht op Goud’ volgt de
ervaren tv-maker Annette
van Trigt vierspanrijder
IJsbrand Chardon en zijn
zoon Bram op weg naar de
Wereldruiterspelen in 2018.

Annette van Trigt
Het WK wordt geteisterd
door de dreiging van een
orkaan, een chaotische
organisatie en helse
temperaturen. Dan ontstaat
er ook nog een conflict
binnen het Nederlandse
team. Weet de familie
Chardon alsnog goud binnen
te slepen?
Van Trigt neemt voor WNL
de kijker mee in verhaal
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van bevlogenheid en
prachtig gedraaide beelden.
Het verhaal krijgt een
prominente plek op de late
avond van NPO 1.
De documentaire past in de
pijler Nederlandse identiteit.

JAARVERSLAG 2020

12

De jacht op Goud
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Coronadocumentaires

Zomer 2020
WNL is de omroep van Wij
Nederland, en koestert zijn
relaties met de regio. En
dus ook met de regionale
omroepen. Geregeld zijn
opvallende regionale
onderwerpen te zien in
Goedemorgen Nederland.
In 2020 werkte WNL ook

RTV Oost / L1
samen op gebied van twee
documentaires.
In een aantal regio’s sloeg
het coronavirus extreem
zwaar toe. Bijna geen familie,
geen straat, vereniging
of kerkgenootschap bleef
verschoond van plotse ziekteen sterfgevallen. Het grimmige
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gezicht van de pandemie werd
zichtbaar op dorpsniveau en
op kleine begraafplaatsen.
Twee regionale documentaires
konden via WNL een
prominente plek krijgen op de
landelijke zender NPO 2. Beide
schetsen een verhaal van
corona in de provincie.

JAARVERSLAG 2020

Makers van RTV Oost richten
hun camera’s op de inwoners
van het Overijsselse dorp
Hasselt, waarin een hevige
strijd wordt geleverd tegen het
coronavirus. Mensen worden
ziek, overlijden zonder hun
familie. De angst om corona
te krijgen, heeft een enorme
impact op de gemeenschap.
Maar al snel blijkt dat er nog
een virus toeslaat waar de

gemeenschap van Hasselt
tegen dient te strijden: het
eenzaamheidsvirus.
Een tweede documentaire die
volgens WNL een landelijk
publiek verdiende was “In
het hart geraakt”, over het
Limburgse dorp Kessel.
Het dorp telde in een paar
weken tijd meer dan dertig
begrafenissen. Hoe ging de
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gemeenschap hiermee om?
Acht inwoners vertellen het
indringende verhaal over wat
hen is overkomen.
De documentaires passen
in de pijlers veiligheid en
Nederlandse identiteit.

14

Oorlogskinderen

Voorjaar 2020
Een van de meest fascinerende
en langlopende projecten is
zonder twijfel het WNL-project
Oorlogskinderen. Daarbij ging
de omroep voor kinderen van
onbekende soldaten, via hun
DNA, op zoek gaan naar hun
biologische vaders.
Een nieuwe documentaire is
inmiddels in de maak. Het idee
werd al in de zomer van 2019
ontwikkeld door de maker van
onze onderzoek-serie Zaak van
je Leven, Bram Endedijk. Hij
trok daarvoor samen op met
internetjournalist en tevens
oud-WNL’er Eric van den Berg.
Via DNA-onderzoek en
de grote internationale
DNA-databanken blijkt
inmiddels zeer verstrekkend
familieonderzoek mogelijk. Met
behulp van een heuse DNAdetective werd bij een
aantal Oorlogskinderen een
DNA-monster afgenomen, en
met deze een unieke code een
zoektocht naar families van
onbekende soldaten gestart.
Zo wordt Adri Goedebuure
75 jaar geleden geboren na
de Bevrijding van Middelburg,
maar weet hij niet wie zijn vader
was. Uit DNA-onderzoek van
WNL voor Oorlogskinderen,
komt de waarheid dan
eindelijk boven tafel. Hij is

WNL
onbetwistbaar de zoon is
van een oorlogsheld die
deelnam aan de bevrijding van
Walcheren.
In de documentaire gaat
Endedijk via DNA-databanken
op zoek naar de sporen van
vier oorlogskinderen, die nooit
een kans hadden om hun echte
vader te achterhalen.
Hoewel WNL probeerde het
idee als een unieke serie bij
NPO 2 te verkopen, bleek daar
geen plek voor. De makers van
WNL herenigden kinderen
met families in onder andere
Canada en Frankrijk. Ook werd
gezocht naar de vader van een
Duitse soldaat.
De indrukwekkende documen
taire werd voorafgaand aan de
Nationale Dodenherdenking
uitgezonden. WNL kreeg van
de NPO de opdracht voor
opnieuw een documentaire,
de zoektocht naar de zwarte
bevrijders van Limburg.
Deze documentaire was
ook gepland voor bij doden
herdenking, in 2021, maar
moest vanwege de reisbeperkingen worden uitgesteld.
Deze zal later het jaar worden
uitgezonden.
De serie valt bij WNL binnen de
pijlers veiligheid en identiteit.
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Geliefde
slow
Geliefde
business
slow
business
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IN HET KORT:
WNL HAAKTE
OOK OP RADIO IN
OP DE CRISIS

RADIO IS EEN
KLEIN EN
BELANGRIJK
ONDERDEEL VAN
HET PORTFOLIO

INITIATIEVEN
LEIDDEN TOT
EVENEMENTEN EN
PODCASTS

WNL schrijft het elk jaar: Liefde voor de radio

WNL ZAL
WILLEN GROEIEN
IN EEN NIEUWE
CONCESSIE

Drie uur op de zaterdagmiddag. Meestal onderbroken met
NOS-sportverslagen en en af toe geannuleerd vanwege
integraal uitgezonden NOS-sportprogramma’s. Toch kwijt
WNL zich hier van de taak om zijn inhoudelijke pijlers over
het voetlicht te brengen: politiek, economie, veiligheid en
onze Nederlandse identiteit.
De omroep van de liberaal-conservatieve stroming, het
gematigde rechts, ambieert vanzelfsprekend meer. Maar
waar dat nog niet kan, werkt de omroep ook aan maximale
output binnen beperkte mogelijkheden. En waar bij tijd en
wijle gaten vallen in de programmering, springt WNL er
graag in.
Waar het oude medium radio inmiddels verrassend modern
en snel is, is het in de structurele programmering slow
business. Programma’s worden voor een jaar toegekend,
met als doel om de programmering meerjarig in stand te
houden.

zit diep bij de omroep. Er is bovendien geen plek
waar jonge journalisten, die niet meer met het
medium zijn opgegroeid, zo snel gegrepen raken
door het plezier van radiomaken. Dat is de magie
van het alleroudste medium van de publieke
omroep.

Radio is snel, direct, én er is tijd voor verdieping, maar
ook de plek voor een goede sfeervolle plaat tussendoor.
Radio was ook in 2020 een belangrijk onderdeel van ons
media-aanbod. Hoewel het portfolio in omvang schril
afsteekt tegen het succes van WNL op televisie, is het een
waardevol klein portfolio.
Het nagenoeg enige platform voor WNL is onze nationale
actualiteitenzender NPO Radio 1. Met drie inhoudelijke
programma’s - krap vier uurtjes per week - mag de omroep
zijn belangrijke bijdrage leveren aan ons pluriforme bestel.
Deze zeer beperkte toekenning heeft van WNL steeds
gevraagd om te werken met grote focus. De enige bijdrage
die de omroep aan de pluriformiteit kan leveren zijn de drie
programma’s Opiniemakers, Haagse Lobby en het
magazine WNL Op Zaterdag.

Pluriformiteit wordt bij NPO Radio ook meer gezien als een
verdeelsleutel voor budgetten. Kleine omroepen blijven
klein, en maken weinig kans op meer. Grote omroepen
blijven groot, en maken aanhoudend veel kans, en op de
belangrijkste tijdstippen.
De wekelijkse, horizontale dagprogrammering is wat
de avondprogrammering is voor televisie. De luisteraars
stromen in de ochtend binnen, waarna het volume in de
middag afneemt. Tot er weer een piek is rond het einde van
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Het gematigde
rechtse geluid
lijkt te zijn
vergeten, en dat
is juist waarom
een omroep
als WNL werd
opgericht.

Wat zijn voor WNL
de allerbelangrijkste
programma’s?

de werkdag - op weg naar huis, en een laatste golfje voor
het slapen gaan.
Met de coronacrisis bereikte NPO Radio 1 tijdens
werkdagen hoge luistercijfers, opnieuw vanwege de
informatiehonger in onzekere en bange tijden. De avonden
en het weekend kennen minder luisteraars, uitgezonderd
het uur voor het slapen gaan.

1

WNL sprak in 2019 vergeefs meermalen over de invulling
van een dagelijks middagslot. Intussen koestert de
omroep de drie programma’s die wel zijn toebedeeld, en
die ingevuld kunnen worden op basis van de vier pijlers van
WNL.
Binnen de bestaande formats is wel steeds gekeken naar
vernieuwing, er werden nieuwe rubrieken en specials
bedacht, en zelfs een aantal nieuwe formats voor radioseries gemaakt en uitgezonden. Ook dingt WNL mee naar
de toewijzing van podcasts, waarmee de zender zich steeds
meer op het on demand-terrein wil begeven.
In het najaar van 2020 kende NPO Radio 1 een bescheiden,
maar zeer welkom onderzoeksbudget toe voor producties
over misdaad en misstanden. Het onderzoekspotje, waar
een half jaar lang twee onderzoekers aan werken, is een
welkome aanvulling in het domein veiligheid. Naast de
thema’s politiek, identiteit en debat, en economie.
WNL deed ook in 2020 opnieuw voorstellen, teneinde het
portfolio te verbreden, maar zeker ook op peil te houden.
Er volgden wel kleinere pitches met enig resultaat. Er zijn
pop-up series gemaakt, podcasts en enkele evenementen
georganiseerd.

WNL Opiniemakers

Het enige duidelijke onderscheid dat WNL op NPO Radio 1
nu kan maken in het maatschappelijk debat, is zonder
twijfel Opiniemakers. De omroep zou het programma graag
dagelijks uitzenden. Het programma geldt als de wekelijkse
bezinning op de journalistiek. Radio 1 laat daarin in het
algemeen vaak “veel-van-hetzelfde” horen op het gebied
van heikele kwesties. Veel makers zijn het bij dit station
veelal toch vooral met elkaar eens.
Dit is slecht voor de pluriformiteit (nee, dit gaat niet om
budgetten). Een VVD-stemmer of CDA-stemmer kan zich
soms nauwelijks herkennen in de invalshoeken van de
nationale actualiteitenzender. Die herkent met name het
perspectief van D66 en GroenLinks.
Er is niets mis met die partijen, maar het grote midden
van ons land bestaat uit nog een belangrijke en zeer brede
stroming: de liberaal-conservatieve. Het gematigde rechtse
geluid lijkt te zijn vergeten, en dat is juist waarom een
omroep als WNL werd opgericht.
Het is de reden dat aan het einde van 2020 - met
overdonderende meerderheid - een Mediawet werd
aangenomen die toeziet op meer pluriformiteit. Omdat
pluriformiteit bij de NPO soms nog wordt gezien als een
“budget-toekenningskwestie”, heeft de politiek er een
nieuwe verplichte budgetverdeling bij verstrekt.

Met het bescheiden portfolio kan de kern van WNL in
hoofdpunten worden overgebracht, echter de schaarse
ruimte voor gelegenheidsprogrammering blijft voor WNL
belangrijk.
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De kleurloze fusieomroepen moeten krimpen, de omroepen
met kleur op de wangen moeten groeien. Zo bepaalt de
wetgever het. Dat stelt NPO Radio 1 direct al voor een
dilemma. Omdat radio slow business is, betekent dit dat
WNL eigenlijk flink zou moeten worden opgewaardeerd,
om recht te doen aan de Mediawet. Maar waar? Alles zit
immers altijd muurvast voor langere tijd. De eerste respons
is in deze biotoop: zo min mogelijk opwaarderen, vanuit het
minimale uitgangspunt (garantiebudget).
Op het gebied van presentatie stelt NPO Radio 1 zich als
uitgever dwingender op. De keus is alleen aan de omroep,
als de NPO het goed vindt. Of dat strijdig is met het
wettelijk mandaat dat ook de omroepen krijgen van de
wetgever, het is een interessante kwestie.

van diversiteit) van onze samenleving. Zowel wat betreft
bevolkingsgroepen als de verhouding van stad (Hilversum,
Amsterdam) versus de regio - het gaat om liberaalconservatieve waarden en oog voor wat waardevol is.
Opiniemakers is een kernprogramma van WNL, geleid door
de talentvolle en uitmuntende journalist Wieger Hemmer.

2

WNL Haagse Lobby

Een omroep die is opgericht om de liberaal-conservatieve
stroming terug te brengen in de publieke omroep, heeft een
groot belang bij politieke journalistiek.
Dat heeft niet alleen te maken met de begrippen links en
rechts, of conservatief of progressief. Het heeft te maken
met een focus op ons bestuur en de politiek.
In de politiek liggen de verhoudingen volledig anders dan
bij de NPO. In de politiek is de liberaal-conservatieve VVD
de grootste partij, vrijwel altijd bijgestaan door het CDA. Bij
de NPO is het liberaal-conservatieve WNL - waarin VVD
en CDA zich goed kunnen herkennen - de kleinste tussen
veelal progressieve omroepen.

WNL heeft in elk geval het woord Opiniemaker gemunt,
met de introductie van dit programma.
In Opiniemakers treden niet alleen columnisten op van
de Telegraaf, Elsevier Weekblad, Volkskrant of het AD of
prominente denkers, ook politici schuiven graag aan.
Het programma heeft bovendien een belangrijk oog
voor de noodzakelijke representativiteit (de NPO spreekt
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De NPO kent nauwelijks VVD’ers, en slechts een
sporadische CDA’er. Dat vindt WNL niet representatief of
normaal. Sterker nog: het is niet normaal in een pluriform
bestel. Het is alleen wel begrijpelijk hoe dit is gegroeid,
tenminste voor wie de historie van het bestel goed kent. De
traditionele oude omroepen konden na het afwerpen van
hun ideologische veren jarenlang voortbestaan.
Ze konden zelfs fuseren, en een driedubbele toelage krijgen.
De honderdjarigen ontleenden hun bestaansrecht aan het
feit dat ze er altijd al waren. Ze waren immers bij het begin.
Is het gek dat niemand gaf om representatie?
Uitzonderingen waren er wel. De VARA
liet zijn DNA niet teloorgaan. Latere
omroepen als MAX en EO positioneerden
zich nog oprecht als missie-gedreven
omroepen. Maar van de rest viel weinig
engagement met welke stroming dan
ook te verwachten: en zo raakte de
liberaal-conservatieve stroming volledig
uit beeld, tot de komst van WNL.
Vandaar het belang voor de NPO
dat deze omroep een politiek radioprogramma heeft. 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.

Politiek mag niet uitmonden in politiek-journalistieke
eenheidsworst. Daarvoor is het veel te belangrijk. En
daarvoor is de NPO veel te belangrijk.

3

WNL Op Zaterdag

Het zaterdagmiddag-magazine WNL Op Zaterdag met
Margreet Spijker is voor WNL opgezet als een containerprogramma: binnen de formule kunnen alle pijlers worden
bediend. Naast actualiteit is er plek voor politiek, opinie,
economie, veiligheid en onze Nederlandse identiteit (ook in
cultuur en media).
Het programma haakt ook aan op
crossings. Zo is er ruimte voor het
economische onderdeel Stand van
Nederland, dat al verschillende
seizoen een gewaardeerde serie
is op NPO. De vrolijk rechtse
beschouwing van de media in het
weekend, wordt door WNL weer als
een (kostenloze) podcast weggezet.
De rubrieken in WNL Op Zaterdag,

Vanuit de WNLredactie wordt
multimediaal
gedacht en
gewerkt.

De liberaal-conservatieve stroming hecht aan een goed
werkend bestuur en politiek, maar is kritisch op kosten.
En de stroming is allergisch voor vergaande bemoeizucht
van de overheid. Ook is de stroming immer kritisch op de
vertegenwoordiging in de politiek: het Kamerlid Pieter
Omtzigt greep er zelfs nog voor terug op Rousseaus
opvatting over een sociaal contract. De bestuursmacht
aangereikt krijgen, betekent verantwoordelijk tonen en
verantwoording afleggen aan de burger.
Wie geregeld naar Haagse Lobby luistert weet, dat de invloed
van belangenbehartigers groot is. Uitgangspunt van het
programma is het begrijpelijk maken waarom lobby van groot
belang is voor de totstandkoming van goede wetgeving.
De bundeling van eerlijke belangen blijkt maar al te vaak
een factor te zijn, waarop deze wetsvoorstellen ons
parlement passeren.
Haagse Lobby is een cruciaal onderdeel van WNL omdat
de liberaal-conservatieve stroming met een kritisch
oog kijkt naar onze overheid. Daar waar wordt beschikt
over miljarden euro’s van gewone burgers, is het zaak de
besluitvorming nauwlettend te volgen.
Zo vaak het kan zet WNL het programma in het teken
van een special. Politiek is belangrijk, het dient groot en
pluriform te worden behandeld. WNL is daarbij onmisbaar.
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en opsplitsing naar web-content, zijn een voorbeeld hoe
integraal (audio-)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 was WNL een van de eerste in
het publieke bestel.
Vanuit de WNL-redactie wordt multimediaal gedacht
en gewerkt. Onze economische onderzoeksredactie
maakt televisie-documentaires, maar maakt de inhoud
ook geschikt voor NPO Radio 1, de ochtendprogramma’s
Goedemorgen Nederland en WNL Op Zondag en WNL.tv.
De NPO stimuleert dit economische programma-onderdeel
vanuit de televisie-kant ook met een klein extra budget
voor het digitale platform: met afgeleide, verdiepende of
eigen verhalen gericht op social media. Alle verhalen levert
WNL op verzoek - natuurlijk - ook aan de eigen website van
NPO Radio 1.
Het programma op de zaterdagmiddag op NPO Radio
1 straalt uit wat WNL graag wil zijn: het is vrolijk rechts,
betrouwbaar, altijd toegankelijk en met een goed humeur.
Ook dit magazine zou zonder moeite een dagelijkse rol
kunnen hebben.
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Evenementen

Waar zich de gelegenheid voordoet, spant WNL zich in
voor belangrijke evenementen. Ook in 2020 kon WNL laten
horen waar de omroep voor staat.

27 juni: Veteranendag, NPO Radio1
Geen defilé door Den Haag en geen toespraken op
het Malieveld. Door de coronamaatregelen waren de
activiteiten op veteranendag volledig aangepast. Maar wel
met een speciale radio uitzending die in het teken stond
van onze veteranen. Minister Ank Bijleveld van Defensie was
onder meer te gast “Het was heel andere dag, maar het
was wel erg indrukwekkend.” Het coronavirus zorgde ervoor
dat ook jongere generaties onvrijheid ervaren, zo bleek op
deze Veteranendag. “Wat ik vandaag heel bijzonder vond
is de verbinding met deze tijd”, aldus minister Bijleveld. “De
jonge scholier die in de Ridderzaal was, zei dat ze nog nooit
had gevoeld dat ze onvrij was. Nu kon ze door corona niet
alles doen.” Verder waren verschillende veteranen te gast
bij presentatrice Margreet Spijker. Met bijzondere verhalen
die diepe indruk maken.
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10 oktober: Radiospecial Stand van Nederland,
NPO Radio 1
De redactie van Stand van Nederland maakte na 7
maanden coronacrisis de balans op: Hoe staat de BV
Nederland er nu voor en hoe krijgen we economie weer
aan het draaien? Met ondernemers en consumenten.
Tentenbouwers, winkeliers, restauranteigenaren: ze komen
allemaal aan het woord. In samenwerking met het Centraal
Bureau voor de Statistiek.
Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen schoof de gehele
uitzending aan. Ook met medewerking van VVD-Kamerlid
Thierry Aartsen. Presentatie: Margreet Spijker

27-30 december: Van oud naar nieuw,
eindejaarsgesprekken van WNL, Radio1
(als podcast: De Diepte in)

4-25 juli: Tour d'Hollande, NPO Radio 1

Presentatoren Elen Demir, Maaike Timmerman, Lisette
Wellens en Wieger Hemmer gingen twee uur lang in gesprek
met bekende Nederlanders die een bijzonder jaar achter de
rug hebben gehad. Ze kwamen uit de wereld van politiek,
cultuur en economie. Fidan Ekiz, Peter Plasman, Hans Klok
en Ahmed Marcouch. Hoe hebben ze de laatste maanden
van 2020 beleefd? En hoe kijken ze terug op 2020?

Regionale kwesties met een landelijke uitstraling, dat was
deze zomer WNL's Tour d'Hollande. Van de Friese meren,
tot aan de Zeeuwse kust en van de Drentse hei tot het
prachtige heuvelland van Limburg. In Tour d’Hollande
maakte WNL een journalistieke fietstocht door
zomers Nederland zonder grote nieuwskwesties uit het oog
te verliezen. Met een mobiele studio trokken presentatoren
Maaike Timmerman en Wieger Hemmer van provincie
naar provincie. Ze spraken met lokale politici, gedreven
ondernemers uit de buurt en local heroes.

1-29 augustus: Tegenpolen, NPO Radio 1
Een discussie tussen twee, ideologische tegenpolen. Wat
gebeurt er als zij een uur lang met elkaar praten en naar
elkaar luisteren, zich in elkaar verplaatsen? Blijkt de kloof
onoverbrugbaar of is er sprake van begrip en toenadering?
Onder leiding van presentator Martijn de Greve gingen
twee uitgesproken gasten het gesprek aan. Vanaf het
begin van de uitzending ontstond er een gezonde spanning
in de gesprekken. Het kon schuren, ongemakkelijk worden,
pijnlijk zelfs, maar het was altijd respectvol. Met onder meer
Derk Jan Eppink, Sophie in het Veld, Bart Nijman en Talitha
Muusse
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Podcasts

Mark en Margreets Weekend, NPO Radio 1
Iedere week nemen Mark Koster en Margreet Spijker op hun
eigen manier de opvallendste verhalen van het weekend
uit de kranten, radio, TV en de socials door. Dat leidt soms
tot een verhitte tweestrijd, lachsalvo's, maar ook tot
interessante conclusies.
In deze podcast-vorm wordt bij de mediarubriek van de
radiouitzending van WNL op Zaterdag, rekening gehouden
met een tweede leven als zelfstandige on demand-rubriek
voor de digitale kanalen.
WNL is ervan overtuigd dat deze snippet-constructie leidt
tot een tweede leven in de wereld van socials en digitale
kanalen. De kosten zijn uitzonderlijk laag, en de opbrengst
is daarmee vrijwel gratis. WNL zou deze constructie graag
vaker toepassen.
Op NPO Radio 2 werd in maart 2020 het dagelijks late
avondprogramma ‘t Wordt Nu Laat - met verrassende
interviews - op verzoek aangepast. Tijdelijk zonder gasten,
vanwege corona. De redacteuren werden door WNL ingezet
voor het mogelijk maken van een spoeduitbreiding van Op1,
waar de NPO in die alarmerende fase van de crisis om vroeg.
De zender zag in de tijdelijke wijziging aanleiding om
het programma voorgoed te wijzigen. Het is nu een
muziekprogramma.

Oorlog in je lichaam, NPO Radio 2
Is kanker meer een chronische dan een dodelijke ziekte
aan het worden? Podcastmaker Hans Jaap Melissen is
oorlogsverslaggever, en verslaat voor het eerst een oorlog
thuis.
In de podcast 'Oorlog in je lichaam' bericht de zeer
ervaren oorlogsverslaggever over de heftige strijd, die zijn
vrouw en moeder van zijn kind voert.Hij laat zien wat het
heden, verleden en de toekomst is van de behandeling
van kanker.
Leidraad is de ziekte van zijn vrouw Sigrid die is
gediagnosticeerd met chronische borstkanker. Een
persoonlijke zoektocht waarbij Hans Jaap en zij er alles
aan doen om haar leven te rekken, ook voor hun zoon.

Cokevissers, NPO Radio 1
Veel misdaaddossiers zijn lastig te vertellen. WNL
bedacht met succes een audiovorm waarin op basis van
een echt onderzoek, een getrouwe reality-podcast tot
stand kwam.
In het voorjaar van 2017 wordt ruim 260 kilo cocaïne aan
boord van een Urker viskotter gevonden. Op Urk klinken
direct geluiden dat de zaak van deze ‘coke kotter’ geen
incident is. En ook het Openbaar Ministerie stelt zelfs dat
de boven- en onderwereld met elkaar verweven zijn op het
voormalige eiland.
Hoe kon het dat een groep Urker vissers in de greep raakte
van de cocaïne-maffia? Dit werd het uitgangspunt van
de vijfdelige podcast 'Cokevissers'. Een verhaal over geld,
cocaïne en moord. Het verhaal is op waarheid gebaseerd
maar verteld met fictieve namen en figuren.
Gemaakt door misdaadverslaggever Wouter Laumans
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Met Hart
en Ziel
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SOCIAL MEDIA:

Webwereld
van WNL
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IN HET KORT:
HET BEREIK VAN
WNL STEEG IN
2021 STERK

NIEUWS UIT
PROGRAMMA’S
VORMT VEELAL NU
DE BASIS

WNL RAAKT
MINDER
AFHANKELIJK VAN
FACEBOOK

Het crisisjaar 2020 leidde op de digitale

2021 VRAAGT
OM BEZINNING
OP BEREIK EN
INTERACTIE

Hoe ziet het online model van
Omroep WNL ook alweer in elkaar?

platformen van Omroep WNL tot een sterke
groei aan verkeer, vooral kort na de uitbraak van
de pandemie. Digitaal chef Stef Dol verwacht

Centrale omroepportal WNL.tv

dat het belang van de digitale kanalen zal blijven

7 dagen per week (7.00-21.00 uur) worden actuele
artikelen gepubliceerd met fragmenten uit alle WNL
programma's (video/audio/tekst). soms vooraf ter
promotie meestal vlak na de lineaire uitzending.

toenemen.

Naast artikelen uit eigen WNL programma's worden
aanvullend nieuwsartikelen geschreven gerelateerd
aan de redactionele WNL peilers: economie,
veiligheid, Nederlandse identiteit en politiek.

In 2020 heeft het digitale platform van Omroep WNL,
wnl.tv, een enorme groei (+111% tov 2019) laten zien.
De belangrijkste factor achter deze groei was de grote
behoefte aan (betrouwbare) informatie die bij de lezer
bestond door de corona-crisis.

Totaal worden dagelijkse rond 10-15 artikelen
gepubliceerd.

Unieke bezoekers op wnl.tv

3.944.736

1.862.680

2019

Naast artikelen die op wnl.tv worden gepubliceerd, wordt
extra bereik gegenereerd door opvallende en informatieve
delen uit uitzendingen tevens op sociale media en NPO
extensies te uploaden/ delen.

2020

Omroep WNL heeft in deze informatiebehoefte goed
kunnen voorzien door meer journalistieke uitzendingen
te maken dan ooit. Goedemorgen Nederland ging
bijvoorbeeld dagelijks een uur langer door. En naar zes
in plaats van vijf uitzendingen per week. Ook gingen de
uitzendingen door tot juli in plaats van mei.

Cross

Cross

SvN

NPO1

@omroepwnl

Cross

@wnlvandaag

Die groei in lineaire uitzendingen zorgde automatisch
voor meer online WNL-content. Een andere belangrijke
ontwikkeling is dat WNL haar verkeer naar het digitale
platform wnl.tv heeft kunnen halen uit een verdere groei
van het directe verkeer (+135%) en google news (+175%)
en in mindere mate uit Facebook (+75%).
Hierdoor is de afhankelijkheid van Facebook aanzienlijk
gedaald. Wat een expliciete onderdeel van de digitale
strategie was.

Cross

www.wnl.tv
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NPO3

NPO2

Vanwege een aanhoudende groei van het sociale mediaplatform Instagram (met niet meer uitsluitend jongeren) is
omroep WNL in 2020 tevens op dit social platform actief
geworden. De sociale media-extensies van omroep WNL
zijn op dit moment de volgende.

Social media kanaal

Waar in andere jaren het Youtube-succes grotendeels
te wijten was aan het door de NPO niet langer bestelde
jongerenprogramma Hufterproef, is in 2020 het succes te
koppelen aan het vele coronanieuws dat WNL bracht.
Een ondersteunende factor hierin was dat op de ‘frontpage’
van Youtube een blokje “Nieuws over COVID-19” werd
geplaatst. Dit werd een aandachtstrekker, waarin omroep
WNL met haar materiaal vrijwel dagelijks was te vinden.

Aantal volgers

www.facebook.com/omroepwnl/

70.000

www.youtube.com/channel/
ucusrvhojrz68z3q5qhzzc4w

40.000

www.instagram.com/omroepwnl/

www.twitter.com/wnlvandaag/

2.300

24.500

Bereik

Programma-sites WNL

Met betrekking tot bereik is, zoals gezegd, wnl.tv in 2020
enorm gestegen (+111%). De positieve trend geldt voor
heel 2020 maar met name de periode maart-juli springt
eruit. Die periode is één op één te koppelen aan de
behoefte aan (betrouwbaar) nieuws in, met name, het
begin van de corona-crisis.
Het sociale platform Youtube liet opnieuw een groei ten
opzichte van het vorige jaar zien naar 18,4 miljoen views
in 2020 en een abonnementsgroei van 40% naar 40K
abonnees.

Ook in 2020 heeft WNL in samenwerking met de
NPO, rondom het succesvolle lineaire tv-programma
Goedemorgen Nederland, artikelen en fragmenten
gepubliceerd die via www.goedemorgenederland.tv en wnl.
tv te vinden zijn.
Net als de stijgende kijkcijfers en marktaandelen van het
lineaire tv-programma geldt er ook een positieve trend
voor de online aanpak van Goedemorgen Nederland. Met
een budget van 3% ten opzichte van tv is het gemiddeld
maandbereik op deze online-titel gestegen tot 206K
gebruikers per maand. Een groei van 120% t.o.v. 2020.

Weergaven

Kijktijd (uur)

Abonnees

18,4 mln.

572,2k

+11,4k

Goedemorgennederland.tv

Je kanaal
WNL

Gemiddeld
maandbereik
2018

Gemiddeld
maandbereik
2019

Gemiddeld
maandbereik
2020

Groei %

68.000

94.132

206.480

120%

Naast Goedemorgen Nederland heeft WNL, in
samenwerking met de NPO, ook dit jaar aanvullende
online verhalen, video’s en podcasts gebracht rondom het
economische lineaire tv-programma Stand van Nederland
(www.standvannederland.tv).
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Stand van Nederland heeft ook goed mee kunnen liften op
de behoefte naar betrouwbare corona-informatie. Mogelijk
mede doordat het programma ook geheel aanhaakte op dit
thema, Er zijn 82% meer artikelen geschreven ten opzichte
van 2019. Dat zorgde voor een groei in pageviews van 183%.
Tevens groeide de views op webonly-video’s met 30% naar
een gemiddelde van 25K per video. Hiervan werden er
enkele ook door andere media opgepikt.

Toekomst
Het jaar wordt 2021 voor Omroep WNL een overgangsjaar
naar een nieuwe concessieperiode (2022-2026). Dit geldt ook
voor de digitale afdeling binnen WNL. De strategische richting
en praktische invulling hiervan zal in 2021 meer helder
worden. Feit is dat, door het veranderende mediagedrag bij
het publiek, de rol en belang van online ook voor WNL in de
komende concessieperiode zal toenemen. Focus zal, binnen
de online-redactie, komen te liggen op het verkrijgen van een
nog sterkere binding met publiek en achterban.
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Ambities van
WNL in 2021
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IN HET KORT:
HET JAAR 2021
WORDT EEN
TRANSITIEJAAR
NAAR GROEI

WNL ZET IN OP
VERSTERKING VAN
OCHTENDPROGRAMMERING

UITSTROOM
TALENT WORDT
GEMINIMALISEERD
DOOR INVESTERING

WNL heeft zeer serieuze ambities - dat draagt de

WNL DEFINIEERT
SAMENWERKING
MET OMROEP MAX,
MET BEHOUD EIGENHEID EN IDENTITEIT

Het getuigt van groot vertrouwen bij de NPO dat een aanvankelijk - kleine omroep als WNL hier zijn tanden
in mag zetten. Behalve toegankelijke actualiteiten en
duiding, goed humeur, pluriforme bijdrage, blijkt de
ochtendshow een kraamkamer van talent. Met WNL Op
Zondag als logische “weekendbijlage” is er de bezinning
met prominenten op de week die was, en de week die
komt.

omroep al jaren uit. Het doel is de pluriformiteit
van de publieke omroep blijvend te verbeteren.
De omroep wil binnen dat bestel bovendien een
serieuze en herkenbare journalistieke speler zijn.

Journalistiek als belangrijkste onderdeel van de missie is
een keuze. Want de publieke omroep brengt aanzienlijk
meer belangrijk media-aanbod dan alleen dat. Toch is
journalistiek juist het middel waarmee waarde kan worden
toegevoegd. Deze ambities hebben afgelopen jaren ook
geleid tot duidelijke keuzes, en een groeiend portfolio aan
programma’s. Er is gezocht naar een stevige basis, een
journalistieke plek in het NPO-portfolio, die wezenlijk iets
toevoegt. Een die het geheel sterker maakt.

Dat eenvoudige principe legde een basis. Inmiddels is WNL
al aanmerkelijk verbreed. Het aantal tv-titels en het budget
dat de NPO hiervoor zo vrijmaakte groeide sterk. WNL ziet
dat als groeiend vertrouwen. WNL maakte al dagelijkse
programma’s, onderzoeksprogramma’s, documentaires,
neemt deel in Op1, en wist steeds vaker brede titels op
prime time te “verkopen”.
De toegevoegde waarde van WNL, het aanbod, de werklust
en ambities, werden op 8 december 2020 beloond met een
nieuwe Mediawet, die de omroep verankert in het bestel.
Dat maakte het tot een bijzonder jaar, en dat geldt ook
voor 2021. Het is een tussenjaar, want het laatste in de
aspirant-status, waarna WNL een grotere wettelijke positie
wordt toegekend.

Elk jaar opnieuw schrijft WNL dat de omroep trots is op
zijn ochtendprogrammering, zes dagen per week. En al
jaren groeit de kracht, het aantal kijkers en het bereik van
de journalistiek van WNL, aan het begin van iedere dag.
Met Goedemorgen Nederland, kijkt een groot deel van
Nederland de dag in.
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In zijn ontwikkeling wil WNL de beweging naar die grotere
plek alvast in gaan zetten, al is dat vooreerst met beperkte
middelen. Aan het einde van 2020, met de kerstdagen en
de jaarwisseling, zijn de al langer levende ambities voor de
nieuwe concessieperiode op papier gezet. In dit jaarverslag
wordt daar ook rijkelijk uit geput (zie kaders).

Een eigenschap van de
publieke omroep is, dat het
net de Sagrada Familia is.
Hij is nooit af. Dat geldt
ook voor Omroep WNL,
deze nieuwe omroep is nog
(lang) niet af.

Deze ambities gaan over de inhoudelijke ontwikkeling,
maar ook over de constructieve plek die de omroep wil
innemen. Ten opzicht van de uitgever NPO, maar ook
ten opzicht van collega-omroepen. De stimulering van
pluriformiteit, verscheidenheid en kwaliteit gaat allen aan,
de binnen- en de buitenwereld.
Doel is de publieke omroep van maximaal draagvlak te
voorzien, in politiek en samenleving. Een ideale publieke
omroep is zich zeer bewust van de kosten (en wie deze
betaalt, namelijk de belastingbetaler), en dient tegelijk
het algemeen belang door zijn verantwoordelijke rol in het
maatschappelijk debat.
De verzuchting “het is driemaal de Volkskrant” van
toenmalig NPO-bestuurder Henk Hagoort was een
vaststelling van inhoudelijke scheefgroei. De aantijging
dat de NPO een “pretfabriek” begon te worden, eveneens.
WNL heeft bijgedragen aan de verbetering van de balans zonder enige twijfel.

Een eigenschap van de publieke omroep is, dat het net
de Sagrada Familia is. Hij is nooit af. Dat geldt ook voor
Omroep WNL, deze nieuwe omroep is nog (lang) niet
af. Het kan beter. WNL wil, zoals ook de titel van het
beleidsplan treffend luidt, verder! Versterken, verdiepen,
verbreden, verbeteren.
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Het jaar 2021 zal in het teken staan van een overgang,
een transitie. De omroep werkt al ruim vijf jaar samen met
Omroep Max, waar het gaat om financiële administratie
en personeelszaken, maar ook op het gebied van studio’s
en andere zaken. WNL kijkt daar positief op terug. De
samenwerking verliep soepel.
Als gevolg van de Mediawet zullen beide omroepen dit jaar
een verdergaande samenwerkingsverband opzetten, die de
pluriformiteit van het bestel niet aantast. Beide omroepen
zullen binnen dit verband hun eigenheid en missie
behouden. Tegelijk zullen ze het voordeel van samenwerken
maximaal benutten.
WNL schreef al eerder dat de samenwerking van WNL met
Omroep MAX zou kunnen gelden als een best case. Deze
casus willen beide omroepen verder uitbouwen. Behoud
het goede, en verbeter waar het kan - het is een motto dat
WNL met passie onderschrijft.
Eerdere fusies tussen omroepen, die hebben geleid tot
onduidelijk herkenbare omroepen met zeer fors dalende
ledenaantallen, zijn een waarschuwing geweest.
Vanaf 2022 is de samenwerking Omroep MAX-WNL groter
dan die van de andere fusieomroepen. Dat is dan overigens
vooral te danken aan Omroep MAX, moet daarbij worden
opgemerkt.
Dit bleek de enige omroep die in een grote neergang
van ledenaantallen, een forse winst wist te boeken. Elke
vijf jaar verdwijnen een miljoen leden - zoals WNL eerder
al voorrekende (zie bijlage Het Dossier). Deze sterke
ledendaling zal zich naar verwachting de komende jaren
ook gewoon voortzetten.

Van belang is dat WNL
een startplaats blijft
voor talent, dat zich thuis
voelt bij een liberaalconservatieve omroep.

Hoewel de ledentallen als graadmeter om programmering
te subsidiëren in 2020 - terecht - zijn afgeschaft, zijn de
omroepverenigingen en ledenaantallen nog steeds de basis
voor het pluriforme omroepbestel. In 2021 zal WNL zich
daarom ook opnieuw toeleggen op behoud van leden, nu
62.000, en toewerken naar een bredere ledenbasis.
Ook zal in het jaar 2021 alvast verder worden gebouwd
aan een passende organisatie. Er ligt een basis. De sterke
groei aan programma’s vraagt om versterking, zeker als de
journalistieke programma’s kunnen uitbreiden. Omdat WNL
waakzaam is op overhead, zowel kantoor als personeel, zal
dit langs de lijn gaan van grote doelmatigheid.
Van belang is dat WNL een startplaats blijft voor talent, dat
zich thuis voelt bij een liberaal-conservatieve omroep. Met
een veelheid aan achtergronden. Want een
toekomstbestendige publieke omroep bouwen we nu
eenmaal met de mensen van de toekomst, met respect
voor onze liberale beginselen en behoud van tradities.
In de laatste dagen van 2020 formuleerde WNL een
beleidsplan voor een nieuwe concessieperiode. Bij het
verschijnen van dit jaarverslag zijn de doelstellingen
gelezen en beoordeeld door onze interne en externe
toezichthouders. Adviesorganen hebben zich erover
gebogen, net zoals de NPO.

Het oordeel is aan de minister, die in de nazomer van
2021 zijn besluit zal nemen. Na de eerdere steun die WNL
vond in samenleving en politiek, zijn de reacties positief.
Omdat de omroep op een halve positie binnenkomt, en
een samenwerking aangaat, zijn er ambitieuze maar ook
realistische doelen gesteld.
In dit jaarverslag leest u op de volgende pagina’s eerst
een samenvatting, die WNL opnam om het document te
ontsluiten. Vervolgens is ook een bewerking van de doelen
in dit jaarverslag opgenomen. Hiermee wil WNL tonen dat
het fundament met beleid is gelegd, en dat het grote doel
is om met beleid voort te bouwen op eerder succes.
In de samenvatting schreef WNL al hoezeer het doel is om
voort te bouwen op eerdere beleidsplannen (2009, 2014).
De omroep richt zich op verbreding en verdere uitbouw
van zijn missie en identiteit. Ook zal nauw worden gekeken
naar het nieuwe concessiebeleidsplan van de NPO, zodat
maximale aansluiting kan worden gevonden.
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Uit de samenvatting:
De liberaal-conservatieve burger hecht zeer aan welvaart,
vrijheid, veiligheid en een democratisch verkozen bestuur
en goed gecontroleerde overheid. In de afgelopen jaren
heeft Omroep WNL met succes vier domeinen gedefinieerd,
waarin de liberaal-conservatieve stroming een duidelijk
eigen maatschappijvisie heeft.
Deze inhoudelijke pijlers zullen in een volgende concessie
periode nog steeds de ruggengraat vormen van onze
media-uitingen. WNL heeft bijzondere belangstelling
voor de domeinen politiek, economie, veiligheid en onze
Nederlandse identiteit. Deze domeinen komen aan bod in
onze programma’s, maar zijn ook vertrekpunt en toetssteen
voor nieuwe programma’s.
In het beleidsplan wordt de liberaal-conservatieve stroming
(door WNL “vrolijk rechts” gedoopt) opnieuw benoemd en
omschreven. De bovengenoemde pijlers worden voorzien
van hun “waarom”, “waar toegepast” en “hoe”. Tevens
wordt vooruitgeblikt op hoe deze aandachtsvelden in de
opbouw van een breder toekomstig portfolio tot hun recht
kunnen komen.

In de groei naar een groter
portfolio zal WNL inzetten
op de lijn “versterken,
verdiepen, verbreden,
verbeteren”, te beschouwen
als de v-lijn van het
kerndoel Verder!
welvaart en wil zich daarnaast (nog meer) vestigen in
de onderzoekende journalistiek. Dagelijkse en wekelijkse
actualiteit op televisie - en radio - zijn onlosmakelijk met
het DNA van WNL verbonden.
Continuering en uitbreiding van succesvolle titels als
Goedemorgen Nederland en WNL Op Zondag, alsook
aanwezigheid in de avond (zoals met Op1 of andere titels)
horen daarbij. Vanuit de ochtendshow Goedemorgen
Nederland is uitbreiding in uren, of een tweede horizontaal
slot als Goedenavond Nederland, een doel. Daarin ziet
WNL mogelijkheden tot versterking, hetgeen past in het
NPO-belang.

In de groei naar een groter portfolio zal WNL inzetten op
de lijn “versterken, verdiepen, verbreden, verbeteren”, te
beschouwen als de v-lijn van het kerndoel Verder! Daarmee
wordt een logische lijn doorgetrokken vanuit de eerste en
tweede concessieperiode. De basis van WNL blijft nadrukkelijk
ook in de derde concessieperiode journalistiek. Juist daar
kan de omroep veel toegevoegde waarde laten zien.
WNL wil voor alles een rol spelen in de dagelijkse
actualiteit. WNL adresseert en agendeert grote
maatschappelijke thema’s, voert het gesprek van de dag,
richt zich op de stimulering van debat, opinievorming en
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Naast deze dagelijkse basis zal WNL zich op meerdere
terreinen verder (door-)ontwikkelen. In de vier pijlers
zal worden gezocht naar verdieping, in navolging van
journalistieke televisieseries als Stand van Nederland, Zaak
van je Leven, De Opvolgers of Haagse Lobby. WNL zal de
beschouwing van Nederlandse waarden en onze plaats
in de wereld opzoeken. De stimulering van economie en
ondernemerschap, veiligheid, vrijheden, gelijkwaardigheid,
ontplooiing, transparantie en maatschappelijke
samenhang zijn belangrijke motieven.
Bij dit type journalistieke programmering, goed passend in
het profiel van NPO 2, is eigen productie belangrijk, omwille
van de verdere uitbouw van expertise in een centrale
redactie.
Wederom zal WNL zich positioneren als een actieve,
creatieve en kostenefficiënte “journalistieke productieomroep”. Daarnaast zal WNL zich toeleggen op
verbreding. Hierbij wil WNL programma’s produceren die
de pluriformiteit van met name NPO 1 versterken. Daarbij
valt te denken aan de huidige brede publiekstitels als
Dragon’s Den (economie), Misdaad College (veiligheid) of
De Opvolgers (familie en Nederlandse identiteit), of nieuwe
bereiksprogramma’s die de Nederlandse identiteit en
cultuur op constructieve wijze behandelt.
Op radio zal WNL streven naar een horizontale dagelijkse
bijdrage aan NPO Radio 1. Vanwege de omvang van WNL,
met de positie van een half budget, is concentratie op deze
meest pluriforme journalistieke zender noodzaak. Een politiek
programma, opinieprogramma, economisch programma, een
misdaadprogramma en een programma over internationale
betrekkingen zijn tevens belangrijke doelen.

87

In de aanwezigheid op web en sociale media zal WNL
zoeken naar verbetering, interactie, een verdere
ontwikkeling van de etalage-functie (van nieuwswaardige
content en programma’s), merkversterking door pod- en
vodcasts, en afgewogen opinievorming. Juist hier liggen
belangrijke mogelijkheden, ook tot verbreding, om een
jonge doelgroep te benaderen, die liberaal- conservatieve
waarden ontdekken en omarmen als onderdeel van hun
ontwikkeling.
Met het definitief toetreden tot het bestel is WNL dus
zeker niet “af of voltooid”, want de toetreding begint
op een “halve positie” en de omroep is nog volop in
ontwikkeling. WNL is slechts halverwege. Voor de komende
concessieperiode is het van belang, dat de basis van de
omroep wordt verbreed om een volwaardige omroep te
worden, een contribuant aan
noodzakelijke pluriformiteit.
Die ambitie betekent dat de
omroepvereniging nagenoeg zeker
zal moeten blijven werken aan een
bredere ledenbasis, zodat deze na
de derde voldoet aan de criteria
voor een volwaardige omroep, te
weten minimaal 100.000 leden.
Met zorg zal moeten worden
gekeken naar activering, binding
en werving van leden. Het actief
zoeken naar deze basisverbreding
is noodzakelijk in een situatie
waarin bij de meeste verenigingen
ledenbestanden afkalven.
Consolidatie kan een mogelijkheid
zijn, wanneer passend.

Met het definitief
toetreden tot het
bestel is WNL dus
zeker niet “af of
voltooid”, want de
toetreding begint op
een “halve positie”
en de omroep
is nog volop in
ontwikkeling.

onderdelen verwantschap wordt
gevoeld, door de omroep benoemd
als “de vanzelfsprekende familie”
rondom WNL.

Op media-gebied zijn dat
journalistieke titels, zoals
Elsevier Weekblad, Telegraaf, het
Financieele Dagblad of Algemeen
Dagblad en regionale media. Op
ander inhoudelijk gebied zijn dat
organisaties die een belangrijke rol
vervullen in de vier domeinen.
Waar het gaat om veiligheid zijn
dat bijvoorbeeld de Nationale
Politie en het Openbaar
Ministerie. Welvaart, economie
en ondernemerschap leveren
onafhankelijke relaties op met
MKB Nederland, VNO-NCW en brancheorganisaties. In de
politiek geldt dit voor de politieke actoren. Het domein van
onze identiteit levert een keur aan organisaties op, denk
aan organisaties op gebied van cultureel erfgoed, die WNL
aan het uitbreiden is.

Actief zal worden gezocht naar
mogelijkheden om de passieve
relatie (donatie van een kleine
contributie) uit te bouwen. Dat kan
door leden te verleiden meer steun
te geven of bij te dragen aan WNL,
waarbij de omroep zich inspant
voor een interessante tegenprestatie (gids, diensten,
symposia).
Het streven is om tot een hogere ledenbijdrage en beter
“inkomstenmodel” te komen, tevens ter stimulering van
meer media-aanbod en ledenactivatie. Dit is noodzakelijk:
In het huidige model van de publieke omroep krijgt
het meefinancieren of volledig financieren van titels
(contributie) een steeds grotere rol.
Belangrijk onderdeel, naast een herkenbaar media-aanbod
en de verenigingsactiviteiten, is de verdere uitbouw van het
zichtbaar en nog fijnmaziger maken van de worteling van
WNL in onze samenleving. Vanuit de vier aandachtspijlers
is de afgelopen jaren actief contact gelegd met
maatschappelijke organisaties en instituties waar op

WNL streeft naar een goede representativiteit van
de liberaal-conservatieve stroming. Dat geldt voor de
werknemers, de programma’s maar ook voor de verwante
wereld rond onze liberaal-conservatieve omroep.
Representativiteit van diverse bevolkingsgroepen met een
liberaal-conservatief gedachtegoed hoort daar bij.
De maatschappelijke verankering en diversiteit die WNL
wil laten zien, dient maximaal te zijn. Al vanaf het prilste
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Voor de komende
concessieperiode is het van
belang, dat de basis van de
omroep wordt verbreed om
een volwaardige omroep
te worden, een contribuant
aan noodzakelijke
pluriformiteit.
begin heeft WNL zich ingezet voor een constructieve rol
binnen de publieke omroep, met ontwikkeling en behoud
van eigen visie en identiteit. De omroep is naar onze
opvatting onderdeel van een publieke coalitie, en probeert
daarbinnen zijn doelen zo goed mogelijk te verwezenlijken.
In de nieuwe concessieperiode beoogt WNL eenzelfde
constructieve relatie aan te gaan met de omroep waarmee
zal worden samengewerkt. Ontwikkeling van eigen visie,
identiteit en media-aanbod zijn cruciaal, terwijl naar
voordelen die de efficiency en besparing bevorderen zeer
actief zal worden gestreefd.

maatschappelijke verantwoording wil WNL een voorbeeld
zijn voor oude en nieuwe omroepen in het publieke bestel.
In dit bestel zal de omroep actief pluriformiteit nastreven
en deze voorwaarde stimuleren, ook waar het gaat om
andere stromingen. Omroepen met andere legitieme
doelen kunnen rekenen op collegiale steun.
Afscherming van mogelijkheden hoort volgens WNL niet
thuis in een open bestel - dat zou indruisen tegen de
liberaal-conservatieve waarden.

De organisatie van WNL is helder en duidelijk ingericht, met
een zo gering mogelijke overhead, maar zal tevens - waar
nodig - verdere professionalisering door moeten maken om
een volwaardige omroep mogelijk te maken. Journalistieke
competenties zijn niet voldoende voor een omroep; die kan
niet zonder ook competenties op gebied van marketing,
ledenactiviteiten en - werving.
Het laten voelen dat WNL meer is dan alleen een afzender,
zal een onmisbaar onderdeel worden. WNL zal actief op
zoek gaan naar mogelijkheden die media-aanbod en
publiek bij elkaar brengen. Zoals Omroep MAX dit onderdeel
uitvoert met Missie Max en zijn Ombudsman, is een
betrokken hulpprogramma vanuit de gedachte van Wij
Nederland (solidariteit) mogelijk een eigen inbreng op dit
gebied.
Zoals voorgaande jaren, is het voor WNL belangrijk
dat omroepen elk jaar duidelijk maken welke stappen
worden of zijn gezet. Dat doet WNL ook. Ook zal de
omroep bij programma’s uitleggen waarom juist deze
passen bij een omroep die de liberaal-conservatieve
stroming representeert. Op gebied van governance en
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IN HET KORT:
WNL WIL GROTE
BESTAANDE
EIGEN TITELS
VERSTERKEN

IN DE
PROGRAMMA’S
BLIJVEN HOOFD
THEMA’S LEIDEND

ONDERZOEKENDE
JOURNALISTIEK
BELANGRIJKE
WENS

Versterken, verdiepen, verbreden en verbeteren

DE OMROEP
GAAT MEER DE
BREEDTE IN MET
PUBLIEKSTITELS

Het zijn ambities voor ontwikkeling. Tegelijk zal WNL verder
blijven bouwen op de eerder geformuleerde kernpijlers. Deze
zijn gekozen omdat de liberaal-conservatieve stroming, hier
nadrukkelijk een eigen maatschappijvisie heeft.

- dat is het doel. Het toevoegen van waarde
aan de publieke omroep is een vereiste voor
elke omroep. In de afgelopen tien jaar was dit

• Politiek
• Economie
• Veiligheid
• Onze Nederlandse identiteit

vanzelfsprekend een strikt adagium voor WNL,
als nieuwe toetreder. En dat blijft zo.

Het creëren van een eigen pad is WNL toevertrouwd.
Het is weliswaar geen grote omroep, maar om positieve
invloed te hebben, is het op voorhand niet nodig om de
grootste te zijn. Slim en efficiënt zijn, hard werken, nuttige
allianties aangaan, draagvlak zoeken moet sowieso een
handelsmerk zijn.
Er liggen altijd kansen. Het credo is niet voor niets: Recht op
weinig, kans op alles. Eerst de blik op deze mogelijkheden en
kansen voor WNL. Die worden in hoge mate bepaald door
het fundament dat de omroep heeft gelegd in de aspirantfase. Ten eerste is er een redactie gevormd, waarin een ziel
huist en een vuur brandt. Een journalistiek kern creëren is
voorwaarde voor elk succes in verleden, heden en toekomst.
De toetreding in het bestel met een garantiebudget rond
de 12 miljoen euro (de huidige omzet in 2020 is 13 miljoen)
met een mogelijkheid om te verdubbelen, betekent dat
er afgewogen keuzes dienen te worden gemaakt. WNL
volgt, zoals hierboven aangestipt, de V-lijn, van versterken,
verdiepen, verbreden, verbeteren.

Met het aannemen van de nieuwe Mediawet staat Omroep
WNL voor een nieuwe concessieperiode. Niet langer als
aspirant-omroep, maar als een omroep die er bij hoort. Nog
steeds niet volwaardig, maar halfwaardig. Halfwaardig is
doorgaans geen compliment. Maar vanuit een embryonaal
perspectief is het goed op weg. Het is een blijk van
generatie, en niet van degeneratie.
Uitgestippeld beleid voor de 2022-2026 dient zich
zonder aarzeling te moeten richten op doorgroei naar een
volwaardige positie. Dat is noodzakelijk voor de uitbouw
van identiteit en missie, en draagt bij aan een breed
draagvlak van de NPO.
De publieke omroep als geheel zal zich immers ook moeten
blijven ontwikkelen. Die ontwikkeling stelt interessante
vragen aan alle spelers, van de NPO tot alle collegaomroepen. Wie en wat willen we zijn? Hoe verhouden we
ons tot elkaar, en tot de samenleving die we dienen?
De weg ernaar toe is vanzelfsprekend een reis in de
toekomst, per definitie niet uitgekristalliseerd. Wel is zeker
dat WNL die weg zal inslaan langs de vier lijnen:

• Versterken

• Versterken
• Verdiepen
• Verbreden
• Verbeteren

De eerste ambitie richt zich op versterking van de vaste
waarden en continuïteit (zie ook kaders Waardenvol). Een
vaste waarde die door de publieke omroep ook zo wordt

91

gezien is Goedemorgen Nederland, de zeer goed bekeken
ochtendshow van de Nederlandse televisie.
Het programma geldt inmiddels als een van de iconen van
de NPO.
Toch is het nu nog een seizoensprogramma van krap
negen maanden, met noodgedwongen -en dus- een ruime
zomerstop. Terwijl Nederland doorwerkt, leidt dit al jaren
lang in mei altijd tot een ongemakkelijk moment. Het leven
raast door, maar de vaste nieuwsduiding is plots voorbij.
De Grote Vakantie is bij de NPO weer aangebroken voor
de kijker, is dan vaak het verwijt. In feite draait het om
een tijdelijk massaontslag: Journalisten zien een eind
komen aan hun seizoenscontract van negen maanden.
WNL maakt zich er al jaren hard voor om een journalistiek
ochtendprogramma niet maandenlang te onderbreken.
Versterking op dit punt, het
doorprogrammeren van de ochtendshow
in de zomer, is om meer redenen urgent.
Het raakt niet alleen de kwantiteit, maar
zeker ook de kwaliteit. De journalistieke
personeelskern van het grootste
programma van WNL is hierdoor
volatiel. Voor het overbruggen van een
zomerperiode met een deel van het
personeel is de omroep aangewezen op
losse projecten, die geregeld wel, maar
soms ook niet worden toegekend.
Maatschappelijk hebben NPO en WNL,
naar de mening van deze nieuwe
omroep, een taak om de basis van informatie en duiding
alsook deze vitale kernredactie bij een omroep als WNL
zoveel mogelijk overeind te houden. Tijdens de coronacrisis
lukte dit, hoewel ook daar de minister moest bijspringen
met extra financiële middelen.
De ochtend, vooravond en late avond zijn de momenten
waarop de Nederlandse burger kennis neemt en een mening

WNL wil wel
penny wise
zijn, maar niet
pound foolish.

vormt over de belangrijke thema’s die
spelen in onze maatschappij. Hier worden
belangrijke kwesties geadresseerd.
En juist hier vindt het debat en de
vorming van onze maatschappijvisie plaats. Die visie heeft
rechtstreeks gevolgen voor het vertrouwen in de mensen
die ons politiek vertegenwoordigen, ons aan het werk
houden (ondernemers en werkgevers) of ons van zorg en
veiligheid voorzien. Juist hier is een pluriforme blik een
verantwoordelijkheid van de publieke omroep, en het is een
grote ambitie van WNL.
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Een andere vaste waarde is de wekelijkse bezinning.
Ook WNL Op Zondag is een seizoensprogramma dat
vaak in april ophoudt. Terwijl politiek, economie, cultuur
en veiligheidskwesties daar niet stoppen. Er worden
regeringen geformeerd, crises bezworen, er vinden rampen
en aanslagen plaats. Ook hier is versterking van het
programma tot aan hoogzomer geen luxe, en dus een
ambitie.
Als beschreven begrijpt WNL de grenzen van budgetten,
ook voor de NPO als geheel. Het aanwezig zijn vanzelfsprekend lean and mean - dient een belangrijke
gezamenlijke ambitie te zijn. Versterking van meer
continuïteit levert bovendien veel meer op dan het beter
bedienen van ons land.
Journalistiek verstaat zich inhoudelijk slecht tot
seizoensarbeid. Het is een serieus vak, met serieuze doelen,
en daarom verdient het ook serieuze banen met een
langere duur dan een seizoen. Dat WNL nu beschikt over
bekwame en (heel) jonge journalisten is voor een groot
deel te danken aan het in hoog tempo opleiden en zien
opbloeien van talent om vervolgens afscheid te nemen.
Een loopbaan elders vervolgen is niet negatief. Het effect
van vroeg wegspoelen van jong talent (flush out) is voor de
ochtendprogramma’s nu echter onevenredig groot.
Toekomstperspectief en groei bij publieke omroep en WNL
mag geen anomalie zijn. WNL wil wel penny wise zijn, maar
niet pound foolish.
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• Verdiepen

WNL maakte met deze onderzoekende series als
Stand van Nederland, Opiniemakers, Haagse Lobby
of Zaak van je Leven, en met tal van bijzondere
documentaires zette de omroep een belangrijke stap in
zijn ontwikkeling. Naast studio-programma's, maakte de
omroep zich de competentie eigen van goed gemaakte
reportageprogramma’s.
Dit genre betreft een geheel eigen expertisegebied. Het
is een speciaal genre binnen de journalistiek. Er kan in
de voorbereiding meer worden gezocht naar de diepte
of schakeringen van een verhaal. Om de kleine redacties
zoveel mogelijk diepte mee te geven werden strategische
allianties gesloten met grote spelers, die konden bijdragen
aan een maximale informatiepositie.
Om er enkele te noemen: de Nationale Politie, het
Openbaar Ministerie, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed,
Veteranenfonds, Centraal Bureau voor de Statistiek, Sociaal
Cultureel Planbureau, MKB Nederland, Nibud, VNO-NCW
enzovoort, enzovoort. Behalve toegang tot informatie kon
WNL ook aantonen dat de liberaal-conservatieve omroep
verworteld is met al die belangrijke partijen.

In de tweede concessieperiode als aspirant sprak WNL
al uit dat de omroep zich verder wil ontwikkelen met
onderzoekende journalistiek. Het DNA van de omroep is
van meet af aan journalistiek, met zeer geringe middelen
maar veel opbrengst. Bij de publieke omroep is journalistiek
een belangrijke kernwaarde, waar WNL graag een
belangrijke steen aan bijdraagt.
In de afgelopen jaren ontwikkelde de omroep
onderzoekende journalistieke series op het gebied van
politiek, economie, veiligheid en onze Nederlandse
identiteit. Zoals gewoonlijk werden deze series gemaakt
met kleine teams van jonge en bevlogen journalisten, en
niet altijd ging het om prime time programma’s.

Het DNA van de omroep
is van meet af aan
journalistiek, met zeer
geringe middelen maar
veel opbrengst.

De ambities van verdieping betreft onderzoekende
journalistiek. Bewust in deze term uitgedrukt.
Onderzoeksjournalistiek is een veelvuldig verkeerd
geïnterpreteerde term. Het gaat om uitzoeken,
onderzoeksmethodes toepassen, publiceren en reacties en
acties in perspectief plaatsen. Vanuit liberaal-conservatief
oogpunt ligt daar een belangrijke taak voor WNL. Of het nu
gaat om economie, opsporing, politieke processen, of de
kwesties die ons in Nederland delen en binden.
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Bij verdieping hoort voor WNL ook het
diep doordringen in onze samenleving.
Het herkenbaar zijn - en meer en
meer worden - als een serieuze
omroep die grote betrokkenheid heeft
bij ondernemers en werknemers,
opsporing en vervolging, politieke
besluitvorming, onze cultuur en erfgoed.
Die betrokkenheid past in een beleid van
verdieping.

De grootste
fout die een
omroep kan
maken is:
Alles willen,
niet kiezen.

Het doel van brede programmering
kan onduidelijk worden. Van brede
titels wordt verwacht dat zij een
groot bereik hebben. Kijkcijfers
spelen dan - ook in de biotoop van
de NPO - een zeer grote rol. Een
programma dat op een hoofdzender
in het hart van de programmering
wordt geplaatst, is namelijk bepalend
voor het verdere bereik van alle
programma’s op zo’n avond.
Deze mentale kijkcijfer-fuik kan -vanwege het
overheersende karakter- het zicht op het doel ontnemen.
Het tweede risico is de keus voor het genre dat bereik
kan opleveren. Dergelijke programma’s hoeven niet per
definitie journalistiek van aard zijn, en zijn dat ook vaak
niet. Toch moeten zij te verantwoorden zijn als typisch voor
de publieke omroep. De keus moet daardoor beter worden
uitgelegd.

Bij de NPO zal WNL ook de verantwoordelijkheid nemen
om te onderstrepen dat deze thema’s, dit onderzoek en
deze genres thuishoren bij de publieke omroep. Ook de
publieke omroep kan er door worden herkend als een brede
maatschappelijke uitgever. De verdieping past ook goed
bij WNL, omdat bij tal van omroepen economie, veiligheid
en politiek een blank spot is. Niet zeer geliefd, niet zeer
geambieerd, waarmee er dus een schone taak ligt
voor WNL. Daarvoor is nodig dat WNL in staat is met
continuïteit onderzoekende projecten kan plaatsen.
Verdieping vraagt om investering, door WNL en door de
NPO. Het verkrijgen van een tijdslot, dat als een container
of raamwerk voor zulke programma’s kan dienen, is een
grote ambitie.

De NPO is in zijn genre-bepaling scherper geworden,
door de jaren heen. Spel en plezier deden het vroeger
buitengewoon (en ongegeneerd) goed als publiekstrekker.
Quizzen, spelshows, mooie prijzen, rennende cavia’s... Maar
“amusement omwille van het amusement” ligt inmiddels
gevoelig. Het terechte verwijt is dat de publieke omroep
daarmee een legitimatie-probleem creëert.
De eerste vraag zal immers altijd moeten zijn: Waarom
moet dit met belastinggeld worden betaald? De
tweede vraag is: Wat is inhoudelijk nog het verschil met
commerciële zenders, die wel hun eigen geld ophalen bij
adverteerders en dan ook nog belasting betalen? Dergelijke
zenders en uitgevers laten zichzelf overigens daarover ook
niet onbetuigd in hun contacten met de politiek.
Concurrentievervalsing of marktverstoring mag niet het

• Verbreden
De grootste fout die een omroep kan maken is: Alles willen,
niet kiezen. De beleidslijn “verbreden” draagt daarom, als
het niet juist wordt toegepast, een groot risico in zich.
Omdat verbreding voor WNL noodzaak is, gaan we kort in
op die risico’s
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doel, of onbedoeld gevolg zijn van staatssteun aan een
publieke omroep. De NPO stelde de afgelopen jaar al
flink de koers bij. Groot bereik is ook met andere genres
te bereiken, of met genres die inhoudelijk beter kunnen
worden uitgelegd.
WNL zette afgelopen jaren ook in het grote publiek-genre
zijn eerste stappen. Op het hoofdpodium van NPO 1
verschenen in de zomertijd (de tijd van proberen) enkele
series als Helden in de Knel, Allemaal Familie, De Opvolgers.
Op NPO 3 kwam er voor die zender brede titels als Doden
Liegen Niet en Hufterproef, met hoge waarderingscijfers
(7,8-8,1). In 2019 en 2020 kwamen daar op NPO 1 twee
seizoenen Misdaad College en Dragon’s Den bij. De eerste
valt voor WNL onder de pijler veiligheid, de tweede onder
economie. Met deze brede publieksprogramma’s kon
WNL duidelijke eigen thema’s aan het huidige aanbod
toevoegen. Toegankelijk voor iedereen, thema’s van de
liberaal-conservatieve stroming.
Dergelijke brede titels zijn vaak co-producties met
commerciële producenten, die beschikken over eigen
danwel internationale formats gecombineerd met
eigen expertise (zie ook bijlagen over hun ontstaan). De
producenten richten zich met hun ideeën tegenwoordig
niet zelden rechtstreeks tot de NPO. Bij het toegankelijk
maken van eigen thema’s voor een zeer groot publiek, is het
maken van de keuze voor het programma-idee of -concept
een belangrijke competentie. Het programma moet passen
bij de doelstellingen, moet voldoende inhoudelijk zijn, maar
tegelijk ook leuk, amusant, wetenswaardig en fascinerend.
Een dergelijke keus is goed te maken in samenspraak
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Bij het toegankelijk maken
van eigen thema’s voor een
zeer groot publiek, is het
maken van de keuze voor
het programma-idee of
-concept een belangrijke
competentie.
heeft daar ook een grote verantwoordelijkheid ten opzichte
van de NPO. WNL is dan bewaker van een beloofd product.
Een bestelling voor een bruidstaart opnemen, en iets
anders leveren, leidt in de samenwerking tussen omroep en
NPO tot begrijpelijke vertrouwensproblemen. Het op koers
houden van producenten door middel van detachering van
eigen personeel of een commissioning editor is een vak dat
kennis en investering vraagt.
Bij het doel van een verdere verbreding van WNL in de
volgende is een verdere opbouw van juist die competenties
noodzaak. Daarbij vraagt het om een duidelijke keuze
voor mogelijke publieks-titels. De kansen liggen niet altijd
voor het oprapen, ze zijn sterk afhankelijk van het eerdere
succes, maar zijn er wel degelijk.

met de NPO, die daarin belangrijke expertise heeft. Het
grootste risico dat dient te worden vermeden, is dat een
omroep zich committeert, alleen al vanwege de initiële
NPO-belangstelling. Het verkopen van de eigen ziel is altijd
onverstandig.
Naast inhoud, idee, doelstelling is een tweede risico de
aansturing van een producent. Afgelopen jaren heeft
WNL ervaring opgebouwd in het samenwerken met
producenten. Budgettering, uitvoering, grip op het
eindproduct. Het vergt een aandachtige blik. De omroep

Bij verbreding naar brede publieks-titels is het WNL
inmiddels duidelijk geworden, dat een in eerste ogen
niet-journalistiek programma, juist veel heeft aan
een journalistiek en duidelijk fundament. Het format
Dragon’s Den is een voorbeeld waarbij in een speelse
vorm, ondernemerschap en economie over het voetlicht
kan worden gebracht door middel van een spel tussen
kandidaten en een jury bestaande uit investeerders.
De selectie van deelnemers en juryleden is enkel met
een goede economische journalistieke redactie op een
verantwoorde wijze te maken. De NPO wil per slot van
rekening geen witwassende criminelen een podium bieden,
als “investeerder”. Het aanstellen van researchers en een
eigen eindredacteur, maakt dat het in de uitvoering van het
programma-idee het DNA
en kwaliteitsmerk van WNL meekrijgt. Om die kwaliteit te
krijgen, dient er dus weer te worden versterkt, verdiept en
verbeterd - heel ingewikkeld is dat niet.
In het formuleren van ambities en beleid is logica van
belang. In de brede programmering bieden de vier
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aandachtspijlers van WNL daarom opnieuw een grote rol.
Ze bieden veel ruimte, en hebben bij de omroep een ruim
redactioneel fundament: Voor politiek, economie, veiligheid
en Nederlandse identiteit.
Bij verbreding van programmering liggen juist in de laatste
categorie tal van mogelijkheden. Onze Nederlandse
identiteit vormt zich niet alleen in het economische
Rijnlandse model of het bestuurlijke poldermodel, maar
zeker ook in onze cultuur en ons erfgoed - in brede zin.
Vanuit de liberaal-conservatieve stroming is er veel liefde
voor geschiedenis, cultuur, natuur en alle vormen van erfgoed.
Van bouwwerken tot kastelen en door de mens gemaakte
landschappen, van ondernemende kunstenaars tot de trots

op het Concertgebouworkest, van de oude meesters in het
Rijksmuseum tot de volkscultuur in onze regio’s.
De identiteit en geschiedenis van ons land hangt zo
vaak samen met het ontstaan en het wezenskenmerk
van de liberaal-conservatieve stroming, dat het ruim
speelveld biedt. De stroming spreek zelf het liefst van de
“ruggengraat van ons land” of “de grote stille meerderheid”,
maar is trots op prestaties in heden en verleden.
Er liggen ook tal van mogelijkheden voor nog meer
samenwerkingen, die zich richten op erfgoed, natuur- en
cultuurbehoud, of vrijwilligers en sportvereniging, veteranen
en ondernemersclubs. Nederland bulkt wat dat betreft van

De omroep streeft
naar representativiteit.
WNL werkt hard aan de
emancipatie bij de publieke
omroep van de liberaalconservatieve stroming.
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menselijk en organisatorisch kapitaal. Dat verdient de volle
aandacht bij de publieke omroep. En echt niet alles hoeft
via WNL, als geruststelling voor de lezer die vreest voor te
grote ambities.
In dit beleidsplan van WNL zal de omroep steeds
onderstrepen dat zij herkenbaar wil zijn, complementair
aan andere collega-omroepen, en een verrijking voor
de publieke omroep. Vandaar de mantra: Vanuit de
liberaal-conservatieve stroming moet elke keus voor een
programma uitlegbaar zijn.
Als deze omroep dat niet exact weet te doen, zal de
omroep het programma laten voor wat het is. Als een
andere omroep een beter voorstel heeft op basis van
idee, prijs en uitvoering zal WNL zich altijd uiterst liberaal
tonen. Het beste voorstel verdient de voorkeur. En waar
het aankomt op een samenwerking, staat WNL er altijd
constructief in.

• Verbeteren
Wie wil het niet? WNL heeft al tien jaar lang verbetering
tot doel. De omroep deed dat meermalen met opvallend
resultaat. De output van programma’s en redacties kon
opmerkelijk worden verhoogd door ze te integreren.
Specialisaties werden daardoor mogelijk, de meest efficiënte
inzet werd dagelijkse logica, het brengen van inhoud en
onderwerpen over alle typen van media idem dito.
De omroep streeft naar representativiteit. WNL werkt hard
aan de emancipatie bij de publieke omroep van de liberaalconservatieve stroming. Maar ook aan de emancipatie van
vrouwen in de journalistiek (lukt WNL goed) alsook een
representatieve samenstelling van de redactie als het gaat
om verschillende bevolkingsgroepen (lukt ook goed).
De diversiteits-discussie komt op de liberaal-conservatieve
stroming soms als dwingend over, omdat de liberale
waarden per definitie al het onderscheid uitsluiten op grond
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van achtergrond, geaardheid of geloof. Het beoordelen
of selecteren van mensen op hun huidskleur is daar
fundamenteel mee in strijd.
De praktische kijk van WNL is: Als veertien procent van ons
land een andere komaf heeft dan polder, zandgrond, klei of
turf, dan zal een aanzienlijk deel de waarden van WNL delen.
Dus is er talent, dus is er plek. Dat zien we graag terug in
personeel en in onze programma’s. Bij deze omroep is die
representativiteit geen streefdoel, maar reeds aanwezig.

De omroep gaat graag uit van merites, ambities, prestaties
en een goed humeur. Want de omroep verbeteren door het
blijvend slim inzetten van mensen en hun ideeën levert pas
echt iets op aan maatschappelijke waarde. Daarnaast is
innovatie ook vereist in programmering en de uitvoering. De
media ontwikkelen zich immers in hoog tempo.
Het delen van studioruimte of administratie is een van de
pragmatische punten waarop WNL processen verbetert.
Het voltijd aanwenden van studioruimte, is ook nog
eens beter voor het milieu. En het zoeken naar nieuwe
technische oplossingen hoort daarbij. WNL was een
van de eerste omroepen die met “mobiele rugzakken”
live vanuit het land kwam, in plaats van met dure,
vervuilende satellietauto’s. En als elektrische auto’s voor de
verslaggevers haalbaar zijn, dan zal WNL altijd praktisch
zijn: Lagere kosten zijn daarbij een prima drijfveer, zeker als
er meer doelen worden gediend.

WNL was een van de eerste
omroepen die met “mobiele
rugzakken” live vanuit
het land kwam, in plaats
van met dure, vervuilende
satellietauto’s.

Het verhogen van de output is immers kerndoel van
WNL. Met lagere kosten willen werken, is doorgaans
een belangrijk motief tot innoveren. WNL ziet daar ook
mogelijkheden in studio- en reportageprogramma’s.
Samenvattend: Innovatie en verbeteren bij WNL zijn
goed voor milieu, de diversiteit, de publieke omroep en de
samenleving erbij. Een goede deal.
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Ambities en
Waarden van WNL
Acht grote ambities formuleerde
WNL in zijn plannen die het graag wil
uitvoeren in een nieuwe concessie.
Alle zijn langs de lat gelegd van
de fundamenten van WNL en van
verdere verbetering en verbreding.
Deze ambities bouwen voort aan een
WNL, dat eind 2020 afsloot met een
reeds aanzienlijke programmatische
omvang. Het was een positie die
groter was dan enig andere omroep

ooit in zo’n beginfase kon realiseren.
Al in een aspirant-fase, die tien jaar
(!) duurde, was de omroep al hard op
weg naar een echte omroep.
Wat is er gerealiseerd? Wat kan
beter? En waar liggen de mogelijk
heden? Eind 2020 formuleerde de
omroep deze in het kort voor acht
terreinen. De omroep ziet daar
veel (verdere) potentie. Alle doelen
versterken ook de NPO.
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DE OCHTENDSHOW
& DAGELIJKSE
ACTUALITEIT
Een dagelijkse en betrouwbaar
programma dat het nieuws duidt. Met
een goed humeur, relevante gasten en
deskundigen - gemaakt door een goed
aangevoerde jonge redactie. De waarde
van Goedemorgen Nederland voor de
publieke omroep is groot.

M

et bescheiden middelen werd het WNLprogramma van grote betekenis voor de NPO
afgelopen jaren. Dat was de reden dat het
programma in 2020 - een jaar van crisis - al sterk
werd uitgebreid in uren en aantallen uitzendingen.
Het toegankelijke, journalistieke ochtendprogramma
tekent de opmars van ochtendtelevisie. Goedemorgen
Nederland draait geheel om de actualiteit. En WNL
doet dat altijd met een goed humeur. Toegankelijk,
begrijpelijk en met een duidelijke visie op de liberaalconservatieve stroming.
De aandachtsgebieden politiek, economie, veiligheid
en onze Nederlandse identiteit liggen als fundament
onder de dagelijkse journalistiek. Er is analyse, duiding
en ruimte voor commentatoren. Politici van alle
gezindten zijn er welkom.
Al jaren komen voor de verkiezingen alle lijsttrekkers
langs om de ochtendshow mede te presenteren.
Het programma is een geliefd programma’s voor
Kamerleden, ministers, staatssecretarissen, maar
ook voor belangrijke maatschappelijke stakeholders
als MKB-Nederland, VNO-NCW of politie, justitie en
defensie.
De gemiddelde kijktijd van het ochtendprogramma is
een half uur, waardoor het dagelijks in 2020 meer dan
1,5 miljoen kijkers bereikt, met pieken tot (ruim) boven
de 2 miljoen. Dat blijkt uit dagelijkse cijfers van de
stichting Kijkonderzoek.
Daarmee bouwde WNL een serieus horizontaal tijdslot
op werkdagen, dat tevens een springplank is voor zeer
divers talent. Het programma wordt voor een relatief
laag bedrag geproduceerd, nog niet de helft van
andere dagelijkse journalistieke programma’s, maar
heeft een redactie dat bulkt van journalistiek talent.

Kijkerswaardering:

7,7
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IN HET KORT: Goedemorgen Nederland het jaar rond
programmeren is een belangrijke ambitie, en het dient de
publieke omroep. Als structurele ochtendprogrammering zijn
ook meer uren mogelijk, met kwaliteit. In tal van landen loopt dit
type programmering tot het middaguur. WNL neem dat graag
voor zijn rekening.
Continuïteit is ook van groot belang voor de verbetering
van de journalistieke condities. Het dringt het aantal
seizoenscontracten terug, waardoor verdere inhoudelijke
investering op kwaliteit en specialisatie mogelijk is.
Goedemorgen Nederland heeft de ambitie om het gezicht
van Nederland te weerspiegelen, met oog voor alle
bevolkingsgroepen. Het programma bevat alle kernpijlers die
WNL van belang acht vanuit de liberaal-conservatieve stroming,
maar is geliefd bij kijkers van alle stromingen, zoals het hoort.
Het programma uitbreiden met een avondeditie, Goedenavond
Nederland, kan voor de NPO tegen de meest aantrekkelijke
voorwaarden worden gerealiseerd. Ook die ambitie heeft WNL.
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WEKELIJKSE
BESCHOUWING
In navolging van andere landen
heeft WNL in Nederland de
afgelopen jaren een zeer kwalitatief
zondagochtendprogramma opgebouwd.
Met daarin ruimte voor de diepere
beschouwing, de politieke week,
de economische actualiteit of
internationale situatie.

W

NL Op Zondag heeft door de jaren
heen naam gemaakt, als een serieus
programma voor de zondagochtend.
Het is een geliefde plek voor prominente politici,
ondernemers, relevante duiders en inspirerende
gasten.
Het programma adresseert thema’s die de
liberaal-conservatieve stroming bezighouden, en
bedient een breed publiek. Precies zoals WNL beoogt.
WNL Op Zondag is al jaren een echt onderscheidend
programma, dat door de NPO van groot belang wordt
geacht in de pluriformiteit. Bij verkiezingen is de
zondag een belangrijk onderdeel van het pluriforme
aanbod van de publieke omroep.
De zondagse ochtendshow is verwant aan de
dagelijkse, en geldt redactioneel als de belangrijke
journalistieke weekendbijlage. Het programma heeft
een wekelijks bereik van bijna een half miljoen kijkers.
Daarbij is het bijna wekelijks een bron van headlines in
het nieuws in de overige media. De zondag van WNL
is zonder twijfel een van de meest nieuwswaardige
programma’s van de NPO.
Het programma heeft een speciaal oog voor
ondernemers, innovatie en de grote ontwikkelingen
in de economie. Onze economie draagt immers
onze welvaart, zorg, onderwijs, veiligheid en
publieke omroep - en verdient dus die aandacht.
Behalve bij alle politieke prominenten is WNL Op
Zondag daarom ook een geliefd programma voor
ondernemend Nederland, CEO’s en belangwekkende
topondernemers.
In tijden van verkiezingen organiseert WNL in het
programma belangrijke politieke debatten.

Kijkerswaardering:

7,9
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IN HET KORT: Het programma WNL Op Zondag wil WNL graag
versterken met meer uitzendingen, zodat een zomerstop van
vier maanden wordt vermeden. Omdat het programma verwant
en gerelateerd is aan de reguliere ochtendshow Goedemorgen
Nederland, is verdere verbetering haalbaar bij het opleiden,
specialiseren en het langer vasthouden van journalistiek talent.
WNL is een pleitbezorger om ook de zaterdag, net zoals enkele
maanden in 2020 met Goedemorgen Nederland, te voorzien
van een actueel ochtendprogramma. Dit zou een passende
verbinding moeten zijn tussen de reguliere werkdagen en de
zondag.
De tijdelijke zaterdagochtend was in 2020 geliefd bij gasten,
boekte mooie kijkcijfers. Het maakt een horizontale informatieve
balk mogelijk, gedurende alle dagen van de week. Dat is in het
belang van WNL, de kijker, en de publieke omroep.
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ONDERZOEKEND
WNL
Naast de dagelijkse actualiteit, bouwt
WNL al jaren met succes aan nieuwe
hoogkwalitatieve journalistieke
programma’s, die een sterk
onderzoekend karakter hebben.

W

eze programma’s ontwikkelt de omroep
veelal zelf, waarna ze worden “verkocht”
aan de publieke omroep. WNL had geen
recht op deze programma’s. Ze worden toegekend,
omdat ze de publieke omroep aan een breder of nieuw
perspectief helpen.
In de ontwikkeling is de omroepen er nauwkeurig in
dat elke serie past in de vier aandachtspijlers, zodat
ze het pluriforme karakter van de publieke omroep
helpen onderstrepen. Zo kwamen er een fors aantal
series en documentaires over politiek, economie,
veiligheid en onze Nederlandse identiteit.
Opnieuw gebeurde dit met bescheiden budgetten.
Of het nu gaat om politieke besluitvorming,
geruchtmakende onderzoeken naar misdrijven, de
economie die onze welvaart maakt, sociale veiligheid,
of de liberale waarden van het open debat.
De onderzoekende journalistiek levert series op, die
vaak gedurende tal van seizoenen meegaan bij de
publieke omroep. Haagse Lobby, Opiniemakers, Stand
van Nederland, Doden Liegen Niet, Hufterproef, Zaak
van je Leven, Allemaal Familie, De Opvolgers - alle
series werden meermalen besteld.

Kijkerswaardering:

7,8 8,2
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IN HET KORT: WNL wil het ontwikkelen en produceren van
deze series versterken. Van een een ad hoc en project-karakter
wil WNL graag naar een structurele basis. Zo kan de publieke
omroep versterkt worden met journalistiek onderzoek, op
aantrekkelijke thema’s die de brede liberaal-conservatieve
stroming herkent. En die van waarde zijn voor de publieke
omroep als geheel.
Binnen een journalistieke omroep, behoort onderzoek en
verdieping een kernwaarde te zijn. Het opvoeren van de
competenties, en het met zorg bijeen brengen van bekwaam
personeel is een belangrijk verbeterdoel, waar WNL al aan werkt.
Naast onderzoek naar veiligheid (misdaad en opsporing),
economie, politieke besluitvorming en onze Nederlandse
identiteit, wil WNL zich zeker ook gaan richten op de plaats van
Nederland in de wereld.
Onze internationale betrekkingen raken alle vier de kernpijlers
van WNL. Van oorlog en vrede, tot export en ondernemerschap,
politieke ontwikkeling en besluitvorming om ons heen. En zeker
ook waar het gaat om het uitdragen en veilig houden van onze
liberaal-conservatieve en cultureel-maatschappelijke waarden.
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VERBREDEN
IN AANPAK
Het brengen van titels naar een zo breed
mogelijk publiek is van groot belang voor
een pluriforme publieke omroep. WNL
wil met zijn geluid bijdragen aan een
brede publieke omroep, en wil met zijn
thema’s grote groepen bereiken.

H

et verpakken van kernthema’s in toegankelijke
en meeslepende programma’s leidt tot
programmering die recht doet aan een breed
georiënteerde publieke omroep. WNL heeft met een
aantal populaire programma, zoals Dragon’s Den, hier
de eerste stappen al gezet. De komende jaren wil de
omroep met beleid verbreden.
Amusement om het amusement keurt WNL af. Maar
programma’s die een verhaal meebrengen, zijn zeer
welkom. Het populaire reisgenre wist WNL te verrijken
met Langs Romeinse Wegen.
Dat leverde een fascinerend beeld op van een land dat
veel meer is dan een populaire
vakantiebestemming. Het raakte de kern van een
land dat politiek, economisch en cultureel verscheurd
geraakt, en dat zich afkeert van de Europese Unie.
Een voorland?
Allemaal Familie en De Opvolgers waren eveneens
brede, goed bekeken populaire programma’s, waarbij
de kijker binnen mocht kijken in unieke families van
ondernemende Nederlanders. En in Misdaad College
legde WNL aan een groot publiek uit hoe fascinerend
de wereld van opsporing is.
In 2020 kwam daar Dragon’s Den bij, een speels
internationaal format, waarin creatieve ondernemers
hun ideeën pitchen bij een jury van investeerders. Bijna
1,5 miljoen kijkers van de publieke omroep keken mee
in de wereld van investeerders.
Verbreding valt goed toe te passen binnen de liberaalconservatieve thema’s politiek, economie, veiligheid
en Nederlandse identiteit. De identiteit van onze
cultuur en samenleving, leent zich voor brede en
aantrekkelijke programmering.

Kijkerswaardering:

7,8 8,1
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IN HET KORT: WNL zoekt actief naar brede titels, waarmee
het prime time kan doordringen op de hoofdzender. Deze titels
kunnen in samenwerking met producenten tot stand komen.
Met deze programma’s wil WNL, met thema’s die de liberaalconservatieve stroming goed herkent, het breedst mogelijke
publiek bereiken. Een aantal malen per jaar wil WNL meedingen
naar de aandacht van de kijker die op een ontspannen moment
ontvankelijk is voor serieuze thema’s. De Nederlandse cultuur en
identiteit ziet WNL als een van de belangrijke domeinen waarop
populaire reeksen te programmeren zijn. WNL denkt aan
gedrag, traditie, gemeenschapszin, waarden, normen, maar ook
aan ons rijke cultureel en nationaal erfgoed.
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WNL KOMT MET
WORTELS
De waarden en relaties van WNL zijn elk
jaar benoemd, in uitvoerige jaarverslagen.
Zo maakt de omroep duidelijk dat er
een journalistieke en maatschappelijke
visie zit achter het aanbod op tv, radio
en op internet. Daar ligt beleid aan ten
grondslag: WNL komt met wortels.

V

anuit de redactie is er een beleid van
verwortelen. Een van de grote waarden die
WNL koestert is het voortdurend aanbrengen
van maatschappelijke wortels en draden rond
de omroep.
Hoewel het WNL nu al jaren ontzettend veel brengt,
gebeurde dit aanvankelijk uit bittere noodzaak. Alleen
op de wereld, was de aanvangspositie in het publieke
bestel. Dat leidde tot de conclusie: Een erg kleine
omroep met een heel grote missie is kansloos zonder
familie en relaties.
En die werd gevonden. WNL heeft zijn wortels laten
groeien bij zielsverwante media, als Elsevier Weekblad,
Telegraaf, AD, FD - zodat de kleine redactie kan
leunen op omvangrijke historische journalistieke
culturen. Alleen al die journalistieke wortels zijn nu
voor heel de publieke omroep van grote waarde.
Het rekruteren van duiders en experts uit het
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pluriforme landschap, maakt de publieke omroep
ook weer een beetje pluriformer. Ook liet WNL zijn
wortels groeien bij organisaties of instituties die zich
bevinden in de vier aandachtspijlers van deze omroep:
politiek, economie, veiligheid, onze identiteit.
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Kijkerswaardering:

AN

STEEKWOORDEN

• BURGER • VOLKSVERTEGEN
WOORDIGERS • BESTUURDERS
• COMMENTATOREN
• LOKALE POLITIEK
• BRANCHEORGANISATIES

HAAGSE LOB

Zo werden constructieve, onafhankelijke relaties
aangegaan met MKB-Nederland, VNO-NCW,
Defensie, de Nationale Politie, SCP, CBS, Stichting
Familie Onderneming, Veteranenfonds, Nibud,
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Instituut voor
Beeld en Geluid. WNL communiceert vanzelfsprekend
daarnaast met (alle) politieke partijen, vakbonden en
andere belangenorganisaties. Zodoende optimaliseert
WNL zijn onafhankelijke journalistieke informatiebasis.
Vertegenwoordigers zien we ook terug in
programma’s, op journalistiek inhoudelijke gronden.
En met een aantal organisaties werden ook samen
programma’s ontwikkeld, zoals in Zaak van je Leven,
Stand van Nederland, Allemaal Familie, De Opvolgers,
Haagse Lobby, alsook tal van documentaires. Of deze
instellingen zochten mee naar de juiste informatie en
contacten.

W N L O P Z O N D AG

RS
DOELEN

• DEBAT • TRANSPARANTIE
• BESLUITVORMING
• BETEUGELING LASTEN
• VERGROTEN VERTROUWEN

tie
ambi

Verdiepen
Versterken

IN HET KORT: De verworteling van WNL in de
samenleving is een kernwaarde om te komen
tot nieuwe programma’s, alsook een goede
invulling van de huidige programma’s. WNL
gelooft dat het hebben van deze wortels
de omroep een groot draagvlak geeft. Het
erkennen en herkend worden is noodzaak
voor een pluriforme aanbieder bij de NPO.
Onze familie en relaties komen terug in heel
het media-aanbod, en we maken waar het
mogelijke is bijzondere eigen series.

ORGANISATIES

• PARLEMENT • POLITIEKE
PARTIJEN • LOKAAL BESTUUR
• VERWANTE MEDIA
• VERENIGINGEN • INSTITUTIES
• DENKTANKS

Daarmee kan WNL met zijn liberaalconservatieve netwerk de publieke omroep
rijker maker. Meer geschakeerd, zodat het een
thuis kan zijn voor iedereen. Het versterken
en verdiepen van relaties is een belangrijk
doel. Het gekend worden als een sterke
onafhankelijke omroep in het bestel, met een
als belangrijk doel gevoeld aanbod, is een
belangrijke kurk waarop de publieke omroep
drijft.
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• SAMENLEVING
• OPSPORING • VERVOLGING
• POLITIE • OM • DEFENSIE
• OPENBARE ORDE
• SOCIALE VEILIGHEID
• GELIJKHEID
• NORMEN EN
WAARDEN
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• NATIONAAL BESEF
• CULTUUR, SAMENLEVEN
• REGIONALE BINDING
• KOESTEREN
TRADITIES
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• POLITIE • DEFENSIE
• RECHTSPRAAK
• RECHTENORGANISATIES
• EU • NAVO • VETERANEN
• VERWANTE
MEDIA

E

ORGANISATIES

• PARLEMENT • MUSEA
• ERFGOEDORGANISATIES
• VERENIGINGEN • DENKTANKS
• SPORTORGANISATIES
• VRIJWILLIGERS
• SOCIAAL-CULTURELE
INSTELLINGEN • ORKESTEN
• KUNST- EN
CULTUURORGANISATIES
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ORGANISATIES

• WERKGEVERS- EN
WERKNEMERSORGANISATIES
• BRANCHEORGANISATIES
• INNOVATIEPLATFORMEN
• ONDERNEMERSNETWERKEN
• VERWANTE MEDIA
• CONSUMENTENVERENIGINGEN
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• VRIJHEDEN • RECHTSORDE
• VREDE • INTERNATIONALE ORDE
• ANTI-DISCRIMINATIE
• NORMBESEF • RESPECT
• DEMOCRATIE
• FUNCTIONEREN OVERHEID
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#Waarde(n)vol
MENSEN BIJ WNL
In een redactie huist een ziel. In een
redactie brandt een vlam. Een nieuwe
omroep begint bij het verzamelen van
mensen. Hoewel het overgrote deel
van WNL bestaat uit redactie, gaat
dit natuurlijk ook op voor de mensen
eromheen.

R

edactionele producers, een financiële controller,
een office manager, een geluidsman of editor
- ze zijn dan wel geen journalisten, maar helpen
wel mee om programma’s te maken.
Het bevorderen van een ondernemende redactiecultuur, waarin ideeën en initiatief tellen, net als het
verzilveren van kansen - het draagt in hoge mate bij
in het slagen van WNL. Bij een doel aan de horizon
zal niemand willen tegenstribbelen, of nog erger,
meestribbelen. Een geducht fenomeen op elke
werkvloer.
WNL is een huis van divers talent. Werknemers van
de omroep maakten enorme carrièrestappen, en
doordat hun persoonlijke groei zo hard ging werden
ze door grote partijen “weggekocht”. Het gaat om tal
van bekende namen, zoals Eva Jinek, Merel Westrik,
Vivienne van den Assem, Leonie ter Braak, Roos
Moggré en anderen.
Maar ook de redactie leverde prominente talenten
op. Begin januari 2021 werd één van de eerste
jonge eindredacteuren van WNL, Kamran Ullah, lid
van de hoofdredactie van De Telegraaf. Anderen
werden redacteur, verslaggever of eindredacteur bij
programma’s bij de publieke of commerciële omroep.
De ambitie van WNL’ers is groot. Ze worden in hoog
tempo opgeleid en gevormd, en kunnen zich al
snel meten met de besten. De gemiddelde leeftijd
is over het algemeen niet hoog, de diversiteit
groot, en de motivering indrukwekkend. Zij zijn het
maatschappelijk kapitaal van elke hoofdredacteur.
Daarom maakt WNL zoveel goede programma’s, elke
dag van de week.
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Verbreden

IN HET KORT: De kernprogramma’s van WNL, Goedemorgen Nederland
en WNL Op Zondag zijn seizoensprogramma’s. Redacteuren van beide
programma’s vormen met de radioprogrammering de ruggengraat
van de redactie. Daardoor heeft een deel van het personeel bij WNL
noodgedwongen een tijdelijk contract, dat samenhangt met het tvseizoen. Na dit seizoen staakt de NPO de financiering. Een versterking
van deze programma’s, met een minder seizoenskarakter biedt de
mogelijkheid tot langere contracten. Het binden van talenten, en het
bieden van perspectief is een belangrijk verbeterdoel. Als omroep die
streeft naar een representatief beeld van Nederland, wil WNL er zijn
voor alle bevolkingsgroepen, en dat is te zien in een steeds breder
personeelsbestand.
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MENSEN BIJ WNL
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Stepping Stone
WNL leverde de afgelopen jaren een opmerkelijk aantal grote
namen af. De omroep geldt als een grote talentenpool voor de
NPO en alles daarbuiten.

Eva Jinek
Begonnen: Met eerste
talkshow Jinek op Zondag.
Nu: dagelijk se talkshowhost
bij RTL4.

Kamran Ullah
Begonnen: Als nachtchef
WNL-radio.
Nu: hoofdredactie Telegraaf.

Vivienne
van den Assem
Begonnen: Als
actrice tot beginnend
ochtendpresentator.
Nu: anchor RTL
Boulevard.

Elodie Verweij
Begonnen:
Als leerlingredacteur WNL.
Nu: chef
politieke
redactie Jinek.

Roos Moggre
Begonnen: Als
ochtendpresentator.
Nu presentator EenVandaag.

Aida Brands Tajouiti
Begonnen: Als leerlingredacteur WNL.
Nu: NOS-correspondent
Brussel

Merel Westrik
Begonnen: Als ochtendpresentator.
Nu: presentator bij Net5
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Leonie ter Braak
Begonnen: Als actrice tot
ochtendpresentator.
Nu: presentator SBS6.

#Waarde(n)vol
STERKER: WNL
WERKT SAMEN
Als omroep is WNL onderdeel van een
brede pluriforme publieke omroep. Als
mede-aanbieder wil de omroep zich
competitief onderscheiden, met ideeën,
een betere prijs, een beter product.
Tegelijk is samenwerking een cruciaal
onderdeel.

W

NL stond aan de wieg van de vorming van
de pluriforme talkshow Op1, en is in 2020
en 2021 hiervoor opdrachtgever. Samen
en namens omroepen van geheel
andere signatuur: BNNVARA, EO en
Omroep MAX. Elke avond een ander
geluid. Het is een pièce de résistance
van de nieuwe omroep, maar vloeit
geheel voort uit zijn beginselen.
WNL wil een geluid geven aan de
liberaal-conservatieve stroming,
waarmee een constructief karakter
al eigen is. Het is geen verzet tegen
gevestigde orde. Het gaat erom om
de gevestigde orde beter te maken,
juist door er aan deel te nemen.
Met alle beslissers bij de NPO zijn
goede werk- en persoonlijke relaties
opgebouwd. Van de beheerders van
de grote tv-zenders, tot de directeur
van NPO Radio 1 en de Raad van
Bestuur. WNL waardeert omroepen
die zich goed bewust zijn van hun eigen taak en
missie. De omroep zal pluriformiteit altijd stimuleren,
ook bij omroepen die staan voor andere stromingen
en groepen.
De publieke omroep werkt door samen te werken
aan verscheidenheid. Door elkaar te waarschuwen
voor kluitjesvoetbal, elkaar als goede collega’s te
behandelen, en als het nodig is ook om een helpende
hand te bieden. Zo zond de VPRO al eens zijn
programma Buitenhof uit in de studio van WNL Op
Zondag. Er was een storing, WNL kon helpen.
WNL kon ook menigmaal rekenen op hulp, die van
grote betekenis was. Soms kwam die uit onverwachte
hoek, bijvoorbeeld van de linkse BNNVARA, of
vanuit de NPO. In de tweede toonde Omroep MAX
zich bereid tot samenwerking. WNL koestert de
samenwerking en wederkerigheid, van nature.
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Verdiepen

Verbeteren

Verbreden

IN HET KORT: WNL wil een actieve rol op zich nemen om het
systeem van omroepen en NPO optimaal te laten functioneren.
Het constructieve samenspel tussen WNL en NPO wil de
omroep onder de aandacht brengen als best case.
De samenwerking met collega-omroepen is gericht op het
verbeteren van een pluriform bewustzijn, waarbij het slagen
van de een een stimulans kan zijn voor de ander. De NPO kan
door goede representatie, gezonde competitie, en door het
koesteren van samenwerking in verscheidenheid een sterke
maatschappelijke speler zijn in een overvol medialandschap.
De samenwerking zoals in de tweede concessieperiode
met Omroep MAX ziet WNL als een blauwdruk voor
organisatorische voordelen, met volledig behoud van het werken
aan eigen identiteit en relaties. Die blauwdruk kan opnieuw
een best case zijn voor een toekomst van samenwerking, met
behoud van verscheidenheid.

119

Foto's: NPO - Michel Schnater

JAARVERSLAG 2020

#Waarde(n)vol
WNL OP
RADIO & WEB
Een relatief klein portfolio op radio, en
een groeiende positie op internet. Deze
waarden verdienen het om verder te
groeien en te diversifiëren. WNL staat te
popelen om het portfolio op NPO Radio
1 een pluriforme impuls te geven.

R

adio is slow business in de programmering,
waardoor de pijlsnelle ontwikkeling in
samenleving en politiek (“meer pluriformiteit”)
langzamer doorkomt. Programma’s worden voor
langere periode geplaatst, minstens een jaar of langer.
De grootste actualiteitenzender heeft nu nog een
wat links luisterpubliek. De programma’s van WNL
dragen de thema’s uit waar de liberaal-conservatieve
stroming (niet links) belang aan hecht. Economie,
politiek, veiligheid en onze identiteit als belangrijke
kernpijlers.
In het debat willen deze liberaal-conservatieven niet
telkens horen dat het gaat om links versus rechts,
maar zij willen juist kennis nemen van de verschillen
aan beide kanten. Dus van een discussie op links, of
een discussie op rechts. Daar kunnen zij iets mee in
het vormen van standpunten over heikele kwesties.
Politiek en opinie zijn belangrijke domeinen voor
WNL. Daar worden problemen benoemd, vastgesteld,
onderzocht. Ook daar wordt gesproken over
oplossingen - en welke dat dan kunnen zijn. Opinie
zoals in WNL Opiniemakers, is een kernwaarde voor
een goed functionerende democratie.
Het bereiken van een groter publiek daarvoor, is ook
terug te zien bij WNL op het web, via wnl.tv. Verhalen,
problemen, oplossingen worden daar uitgeserveerd op
sociale media en Big Tech gaat er mee aan de haal.
Radio en web dragen daarmee bij aan het zaaien van
ideeën, zienswijzen, analyses die het debat in ons land
verrijken.
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IN HET KORT: Op NPO Radio 1 ambieert WNL een dagelijks slot,
met ruimte voor informatie en opinie, in navolging van WNL Op
Zaterdag, zodat het dagelijkse geluid op deze zender pluriformer
wordt. Daarbij wil WNL zijn portfolio van special interestprogramma’s uitbreiden, naast Haagse Lobby en Opiniemakers
wil de omroep graag ruimte voor een misdaadprogramma,
een programma over internationale betrekkingen en een
economische programma. Deze vijf programma’s wil WNL
natuurlijk het liefst horizontaal in de week aanbieden.
Op het web wil WNL werken aan diversifiëring en vergroten van
het bereik. Het beter uitserveren van nieuws en onderwerpen uit
de programma’s kan het bereik en impact van de onderzoekende
programma’s vergroten, de opmerkelijke statements
ochtendshows beter doen benutten en de brede programma’s
voorzien van een interactiemogelijkheid.
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Financieel verslag

IN HET KORT:
EXTRA
PROGRAMMERING
LEIDDE TOT
OMZETRECORD
VAN 13 MILJOEN

OMROEP WNL
TELDE EIND 2021
BIJNA 62.000
LEDEN

DE OMROEP HEEFT
FORS INGETEERD
OP RESERVES IN
TUSSENJAAR

POSITIEVE
AFSLUITING JAAR
IS EIS, DUS EXTRA
TOEZICHT
OP LIQUIDITEIT

beroep gedaan op WNL om aanzienlijk meer live-televisie te
produceren, in de ochtend, alsook voor geheel Op1.
In het voorliggende jaar bereiden wij ons voor op een
aanpassing publieke bestel, waarin een een grotere rol
is voorzien voor WNL. Al dit jaar zal er geld moet worden
geïnvesteerd in de organisatie van WNL om de budgetgroei
in 2022 aan te kunnen.

Omroep WNL kende in 2020 opnieuw een forse
omzetgroei. Dat was te danken grote nieuwe
titels, maar ook aan een aanzienlijk groter
volume van de vaste programma’s, schrijft
financieel directeur Robert Alblas. “2021 wordt
een overgangsjaar.”

Financieel beleid
Doordat in 2019 het grootste gedeelte van de reserves was
ingezet voor de ledenwerfcampagne was het in 2020 zaak
om het natuurlijke verloop zoveel mogelijk tegen te gaan
tegen met een lager ledenwerfbudget dan in 2019.
Dat is gelukt, met een ledenaantal van 61.785 ultimo 2020
(tegen 57.396, eind 2019). Als gevolg van corona konden tal
van ledenwerfactiviteiten niet of nauwelijks plaatsvinden.
Het jaar 2020 was voor WNL financieel gezien een solide jaar
waarin nagenoeg break-even is gedraaid. Er werd een groot

Het financiële beleid is erop gericht om in control te zijn
op de begroting van de programma’s, de organisatie en
de ledencampagne. Er is in 2018 een route uitgestippeld
waarin 2019 het jaar zou zijn waar er maximaal
geïnvesteerd zou worden om de ledentelling positief af te
sluiten.
Daarbij zou er vervolgens in 2020 ruimte zijn om ervoor
te zorgen dat de nieuwe concessie met een positief eigen
vermogen wordt bereikt.
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Door de tussentijdse verlenging van de concessieperiode,
met een jaar, is 2021 het jaar geworden dat het eigen
vermogen van dat jaar positief moet zijn op 31 december.
Dat is een voorwaarde.
Nu de nieuwe concessie binnen handbereik ligt, zal de
financiële uitdaging erin liggen om de organisatie klaar te
stomen voor een concessie waarin de organisatie kan en
moet gaan groeien om een groter programma-portefeuille
aan te kunnen sturen.

Liquiditeit
De liquiditeit van de omroep was altijd goed gewaarborgd
door de gevulde reserves, echter is door de gevoerde ledencampagne en de eigen bijdragen op de programmering en
de penvoerdersrol van Op1 daar meer aandacht voor nodig.
Samen met de administratie, die bij Omroep MAX is ingericht, is er veelvuldig contact en monitoren we de liquiditeit.
Dit heeft geleid in 2020 tot het aanvragen bij de NPO van
extra werkkapitaal om zo OP1 voor te kunnen financieren.
Het geld om de externe producent te kunnen betalen moet
aan de andere deelnemers worden doorbelast.

Realisatie 2020
De omzet over 2020 is gestegen van € 10.017.210
naar € 13.012.750 doordat een aantal grote titels zijn
uitgezonden zoals Misdaad College, Dragons’ Den, Op1 en
grotere volumes van GMNL en WNL op Zondag. Daarnaast
zijn door de inspanningen op de ledenwerving ook de
ledeninkomsten gestegen met € 31.528 naar € 334.562.
Het resultaat over 2020 is uitgekomen op een plus van
€ 151.136. Dit is voor € 19.060 toe te rekenen aan het
surplus op de vereniging en een surplus van € 132.076 op
de mediabaten. Deze overschotten zijn respectievelijk bij
het eigen vermogen en de reserve media aanbod gevoegd
daar is de stand nu:
• Eigen vermogen		
• Reserve Media Aanbod

€ 205.111
€ 234.227
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Prognose 2021
Het nieuwe jaar is in januari goed van start gegaan met,
onder andere, de continuering van de talkshow Op1. Verder
staan er grote programma’s voor NPO 1 in het schema als
Dragons’ Den.
In 2021 zullen de gevolgen van nieuwe Mediawet ook
duidelijk worden en zich gaan vertalen in een nieuwe
organisatie. Daarbij is het van belang dat WNL een positief
eigen vermogen heeft per 1/1/2022.

Corona-crisis
In februari van dit jaar is er een uitdaging gekomen die de
hele maatschappij treft, de corona-crisis. Deze crisis heeft
ertoe geleid dat alle zeilen bij moesten worden gezet om
operationeel te blijven gedurende de lockdown(s). Door
streng beleid in te stellen op de werkvloer en de studio’s is
het WNL gelukt om tijdens de gehele crisis Nederland te
blijven voorzien van informatie en actualiteiten.
Verder heeft WNL zijn steentje bij proberen te dragen door
facturen op tijd en waar het kan eerder te betalen om zo,
de mediasector, op een bescheiden manier, te voorzien van
liquiditeit.

Nevenfuncties
Conform de Governancecode Publieke Omroep 2018
houdt WNL een intern register bij van de nevenfuncties van
zijn topfunctionarissen en zijn belangrijke journalistieke
functionarissen, waaronder de q.q. – nevenfuncties.
Leden van het statutaire Bestuur evenals de leden van
de Raad van Toezicht van WNL worden in lijn met de
Wet Normering Topinkomens (WNT) aangemerkt als
topfunctionarissen.
Hoofdredacteuren en (overige) gezichtsbepalende
presentatoren (“anchors”) van ons journalistieke mediaaanbod worden aangemerkt als belangrijke journalistieke
functionarissen.

Naleving Governance code
Na de Beleidsregels Governance en Interne Beheersing uit
2017 werd in 2018 de Governancecode Publieke Omroep
van kracht. Om te voldoen aan de beleidsregels en de
code heeft WNL zijn verenigingsstatuten en reglementen
herzien.

Niet alle journalistieke functionarissen, waaronder
presentatoren, zijn werknemer van de omroep. In veel
gevallen is sprake van een opdrachtovereenkomst. De
Governancecode is niet onverkort van toepassing op
deze opdrachtnemers. Eventuele nevenfuncties van
deze presentatoren zijn om bovenstaande reden niet
opgenomen in ons openbare register.
Wel spreken wij met hen af, dat zij zich conformeren aan
de principes van de code en tevens hebben wij afspraken
met hen gemaakt ter voorkoming van het verrichten van
functies die voor WNL -mede gelet op de code- ongewenst
zijn. Op de website wnl.tv/over-wnl/ is een actueel overzicht
te vinden.
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Risico’s omroep WNL
In een zo volledig mogelijk jaarverslag mag een

Beheersmaatregelen
• Bewijs leveren van toegevoegde waarde aan
minister, adviescolleges, NPO. Hiervoor is een grondig
concessiebeleidsplan geschreven.
• Opstellen van een goede en te accepteren overeenkomst
voor samenwerking met Omroep MAX, zoals vereist, die
ruimte biedt aan pluriformiteit.
• Voorkomen van tekorten door een sterke mate van
controlling door WNL in gezamenlijkheid met Omroep
MAX.

analyse van mogelijke interne en externe risico’s
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

Operationele risico's
Storing in techniek
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.

Strategische risico's
Weigeren erkenning
WNL wordt niet erkend door de minister van OCW en de
omroep krijgt geen erkenning, op basis van toegevoegde
waarde, eisen aan samenwerking of tekort in vermogen.

Risico-acceptatie: MIDDEN
Kans: LAAG
Impact: MIDDEN

Risico-acceptatie: LAAG
Kans: LAAG
Impact: HOOG
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Beheersmaatregelen
• 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.Als gevolg van deze interne
beheersingsmaatregelen zijn de risico’s voortvloeiend uit
het aantal live uitzendingen grotendeels afgedekt.
• 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 gevolgen voor
het personeelsbeleid, waarbij het risico ontstaat dat het
personeelsbeleid minder goed beheersbaar wordt.
Personeel en contracten
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.
Risico-acceptatie: LAAG
Kans: LAAG
Impact: MIDDEN
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Beheersmaatregelen
• Intekenen programma’s met zo’n lang mogelijke looptijd.
• Geleidelijk uitbreiden van de kernredactie.
• Samenwerken met de PZ afdeling van Omroep MAX.

Ziekteverzuim (specifiek COVID-19)
Om COVID-19 niet te laten verspreiden in de organisatie
hebben we uit voorzorg soms werknemers thuis te laten
blijven bij mogelijke klachten. Dat legt een grote druk op
het inplannen van mensen.

Kwaliteit journalistiek
WNL streeft ernaar om talent voor een redelijke periode aan
zich te binden en zich te profileren als een aantrekkelijke
journalistieke werkgever. Een proces van personeelswerving
is vrijwel altijd gaande. Bij onvoldoende instroom van talent
kan dat van invloed zijn op de kwaliteit van de uitgezonden
programmering.

Risico-acceptatie: LAAG
Kans: MIDDEN
Impact: MIDDEN
Beheersmaatregelen
• Zeer strikt protocol bij uitvoeren werkzaamheden op alle
locaties.
• Organiseren voor op redactie aangesloten thuiswerk
• Opleiden redacteuren tot nog meer flexibele rollen (swing
roll-principe).
• Werven freelancers (vaak oud-medewerkers) voor
flexibele schil in geval ziekte of quarantaine.

Risico-acceptatie: LAAG
Kans: LAAG
Impact: MIDDEN
Beheersmaatregel
• De redactie van WNL heeft een goede reputatie, waarin
talentvolle journalisten kansen krijgen.
• Het perspectief bieden bij journalisten en medewerkers op
ontwikkeling in nieuwe functies.
• Doorstroom bevorderen naar andere redacties, zoals de
economische, de politieke of van Op1.
• Hoofdredactioneel begeleiden journalisten, zowel de meer
ervaren als beginnende.
• Cultiveren van verantwoordelijkheid voor elkaar (monkey
see, monkey do).

Financiële risico's
Liquiditeit
WNL heeft door het aanspreken van het eigen vermogen
in 2019 en 2020 minder reserves dan normaal. Normaal
gesproken heeft de omroep is zijn 5-jarige concessie
cyclus slechts een jaar met een verminderde weerstand,
maar doordat de concessie met een jaar is verlengd en er
daardoor nog een jaar het eigen vermogen moet worden
aangesproken om leden te werven is de liquiditeitspositie
een risico.
Daarnaast heeft WNL een aantal grote programma’s
op het schema staan die deels zijn voorgefinancierd.
Producenten vragen, door de coronacrisis of er eerder
betaald kan worden voor producties. Hier wil WNL graag
aan voldoen, mits zij daarvoor de financiering heeft.
Samen met de NPO heeft WNL gewerkt aan een
verbeterde liquiditeitspositie om crediteuren waar het kan
eerder te betalen.

WNL streeft
ernaar om
talent voor een
redelijke periode
aan zich te
binden en zich te
profileren als een
aantrekkelijke
journalistieke
werkgever.

Risico-acceptatie: LAAG
Kans: LAAG
Impact: HOOG
Beheersmaatregel
• Monitoren van Liquiditeit in overleg met de financiële
administratie bij MAX. In 2020 en 2021 extra
werkkapitaal aangevraagd bij de NPO.
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Figuur matrix
Kans
LAAG

Kans
MIDDEN

Kans
HOOG

Impact
LAAG
Impact
MIDDEN
Impact
HOOG

2,3,4

8

5

1,6,7

Naleving van de wet- en regelgeving, inclusief zelfregulering
van de sector, behoort tot de primaire taken van WNL,
die de principes en regelingen Governancecode Publieke
Omroep naleeft.
Er is verder een focus op compliance bij de Mediawet,
Aanbestedingswet, Wet normering topinkomens, CIPO
en richtlijnen vanuit het Commissariaat voor de Media.
Door laatstgenoemde externe toezichthouder zijn in 2020
aan WNL geen boetes opgelegd voor overtreding van de
Mediawet.

Eigen Vermogenspositie
WNL heeft veel eigen vermogen besteed aan de
ledenwerving in 2019 en 2020 om zo op de peildatum van
de ledentelling genoeg leden te hebben. Een positief Eigen
Vermogen is een voorwaarde om een nieuwe erkenning te
krijgen.

Het doorleven van de grootste risico’s en onzekerheden is
essentieel en maakt integraal onderdeel uit van de interne
bedrijfscultuur.

Risico-acceptatie: LAAG
Kans: LAAG
Impact: HOOG

Het naleven van de Mediawet op een redactie is
van het grootste belang, onafhankelijkheid van
commerciële invloeden is voor WNL zeer belangrijk.
Om dit risico te beheersen zijn de volgende interne
beheersingsmaatregelen aanwezig:

Beheersmaatregel:
• Aan de voorkant budgetteren op een positief resultaat
voor de omroep 2021. Daarnaast een constante
monitoring op de actuals voor 2021.

• Een document dat op een praktische manier beschrijft
hoe de Mediawet nageleefd moet worden.
• Bij twijfel altijd een check bij de hoofdredactie / directie
hoe een item moet worden gemaakt.
• Jaarlijkse juridische workshop voor de hele redactie
• Duidelijke contractuele afspraken en korte lijnen met
externe producenten

Intekening
WNL is afhankelijk van de intekening van programma’s,
die door de NPO dienen te worden toegekend. Dit raakt de
bedrijfs- en redactievoering.
Risico-acceptatie: MIDDEN
Kans: MIDDEN
Impact: HOOG
Beheersmaatregel
• Een continue investering in de relatie met de NPO,
buitenproducenten en andere creativiteit om zo de
balans te vinden in waardevolle producties voor WNL en
toegevoegde waarde voor de NPO.
• Om de risico’s te beoordelen en te vergelijken, maken we
gebruik van een risicomatrix. Hiermee wegen we onze
risico’s.
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Ledenraad
De ledenraad van WNL kwam in 2020 drie

samenwerking met Omroep MAX en is nauw betrokken bij
de toekomstvisie van WNL.
De ledenraad is actief geweest in het updaten van de
statuten om zodoende te voldoen aan de Governance code
2018.
In de vergaderingen werd uitgebreid stilgestaan bij de
vorderingen op het gebied van wetgeving, alsook het
ledenbestand.

keer samen, en enkele malen in een kleiner
en vertegenwoordigend commissie-verband
(financieel overleg).
Door de corona-crisis was het niet altijd mogelijk om fysiek
bij elkaar te komen. De vergaderingen hebben daardoor
deels digitaal plaatsgevonden.
Ook werd de ledenraad geconfronteerd met het overlijden
van een van zijn gewaardeerde leden, dhr. Olivier ten Berge.
Zijn uitvaart is bijgewoond door een afvaardiging van WNL.
In het najaar heeft mevrouw Tineke Keuzenkamp zich
beschikbaar gesteld als nieuw lid van de ledenraad.

Een belangrijk terugkerend thema is hoe de
onafhankelijkheid van WNL te waarborgen is in de nieuwe
wettelijke samenwerking vanaf 2022. 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.

In de vergaderingen was een terugkerend thema de
voortgang rond de nieuwe Mediawet en de gevolgen
voor WNL. De ledenraad is uitvoerig bijgepraat over de

Tevens is in de Ledenraad gesproken over een versterking,
met het oog op stimulering van verdere representativiteit.
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Bas Eenhoorn

Mirjam van ‘t Veld

Fons van Westerloo

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van WNL kwam in 2020

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 op
wnl.tv openbaar gemaakt en geactualiseerd

viermaal bijeen. De thema’s die veel aandacht
kregen in de Ledenraad kwam ook in dit gremium
uitgebreid terug.

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 RvT bestaat uit:
• Dhr H.B. Eenhoorn (voorzitter)
• Dhr A.J.M. van Westerloo
• Mevr M. van ‘t Veld

De Raad van Toezicht zal in april 2021 vergaderen met
onze externe accountant, Ruitenburg. 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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Woord van de
Raad van Toezicht
Het toezicht op het bestuur is bij WNL vooral

aan de governance nieuwe eisen worden gesteld. Het
bestuur zal met het bestuursreglement in handen moeten
kijken of de aansturing veranderingen behoeft. In het jaar
2020 hebben de eerste gesprekken daarover plaats gehad
en is de Raad van Toezicht meer dan een klankbord.

gekenmerkt door de strijd om het bestaan, het
leveren van het bewijs van de toegevoegde
waarde van onze liberaal-conservatieve
omroep aan het publieke bestel. De Raad van

Daarnaast is de groei van WNL, gerealiseerd door de grote
waardering, die het werk van bestuur en alle medewerkers
in “Hilversum” heeft afgedwongen, een extra uitdaging.
Die uitdaging ligt vooral bij de tweekoppige leiding van
WNL. De Raad van Toezicht zal alle zeilen moeten bijzetten
in deze tweeledige transformatie. En deze groei én de
gedachte invulling van verdere samenwerking met Omroep
MAX vraagt zorgvuldigheid en daadkracht. Steeds staat
het behoud van de eigen identiteit van WNL daarbij voorop.

Toezicht toetst het bestuur op haar integriteit,
het behalen van doelstellingen, en keurt de
jaarstukken. Steeds staat daarbij voorop of er
stappen zijn gemaakt in het versterken van de
positie van WNL. De toezichthouders hebben
keer op keer mogen constateren dat het bestuur
in die opdracht meer dan honderd procent is

Samen met mijn collega’s Mirjam van ’t Veld en Fons
van Westerloo zullen we alles in het werk stellen om het
bestuur te stimuleren de goede keuzes te maken. Zodat
toezicht meer is dan controleren en toezien.

geslaagd.

Nu ook in de politiek meer belang lijkt te worden gehecht
aan de bijdrage aan de pluriformiteit van het publieke
omroepbestel dan aan het aantal leden komt WNL in
een ander vaarwater. De eisen, die de wet stelt aan
samenwerkingsverbanden van omroepen, betekent dat

Was getekend, Wassenaar, 27 april 2021
Bas Eenhoorn,
voorzitter Raad van Toezicht WNL
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Verklaring governance en
interne beheersing
Om de jaarrekening zinvol te kunnen interpreteren,
verschaft het bestuursverslag conform RJ 400.108
informatie over omroepvereniging WNL. 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 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).

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 omroepvereniging
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 mediainstellingen.

Amsterdam, 30 april 2021

Bas Eenhoorn, Voorzitter RvT WNL

Robert Alblas, Penningmeester WNL

Bert Huisjes, Secretaris WNL
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Balans per 31 december 2020 (model I)
(na reslutaatbestemming)
(bedragen in euro’s)
VASTE ACTIVA

2020

Materiële vaste activa		
Hard- en software
47.572 		
Inventaris en inrichting
86.902 		
Verbouwing
163.902 		

2019

3.838
141.659
188.585

		298.376 		334.082
Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werken en gereed product m.b.t. media-aanbod
- 		
762.592
		
- 		

762.592

Vorderingen		
638.685		153.539
Liquide middelen		1.766.713		1.150.191
TOTAAL ACTIVA		2.703.774		2.400.404

				
		
PASSIVA

2020

Eigen vermogen
Reserve voor media-aanbod
Algemene reserve

234.226		
205.111		

2019

102.150
186.051

		439.337		288.201
Voorzieningen
Voorziening loopbaantraject
12.600		
13.200
		12.600		13.200
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden

845.061		
232.805		
1.173.971		

1.281.813
273.041
544.149

		2.251.837		2.099.003
TOTAAL PASSIVA		2.703.774		2.400.404
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Exploitatierekening over 2020 (model III)
2020
Baten 		
Media-aanbod
- Vergoedingen OCW
12.212.262		
- Omroepbrede Middelen
192.419		
- Inzet overgedragen reserve media-aanbod
-		

9.540.341
102.923
-

Subtotaal baten media-aanbod

12.404.681		

9.643.264

273.416		
334.652		

70.822
303.124

Opbrengst overige nevenactiviteiten
Opbrengst Verenigingsactiviteiten

2019

Som der bedrijfsopbrengsten		13.012.749		10.017.210
Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Directe productiekosten
Overige bedrijfslasten

2.575.063		
686.349		
95.751		
8.384.002		
1.120.448 		

2.238.013
611.018
100.619
6.694.892
999.801

Som der bedrijfslasten		 12.861.613		10.644.343
Bedrijfsresultaat		
151.136		-627.133
Financieel resultaat		-		Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening		

151.136		-627.133

Vennootschapsbelasting		-		Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening		 151.136		 -627.133
Over te dragen reserve voor media-aanbod		
-		
						
Exploitatieresultaat na overdracht en belastingen		 151.136
-627.133

FTE gemiddeld		42,2		45,0
FTE ultimo		42,5		43,1
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Kasstroomoverzicht over 2020 (model II)
2020
2019
I Kasstroom uit operationele activiteiten 		
Exploitatieresultaat
151.136		-627.133
Aanpassen voor:
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Mutaties voorzieningen

95.751		
-600		

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten		

100.620
-3.900

246.287		

-530.413

Mutatie voorraden
762.592		
-165.488
Mutatie vorderingen
-485.146		
42.191
Mutatie kortlopende schulden
152.834		
901.259
			430.280		777.962
Netto kasstroom uit operationele activiteiten		676.567		247.549
II Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in (im)materiële vaste activa
-60.045		
-53.386
						
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
-60.045		-53.386
III Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing van langlopende schulden
-		
-74.416
						
Kassstroom uit financieringsactiviteiten		
-		-74.416
Mutatie liquide middelen I - II 		

616.522		

119.747

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Liquide middelen einde boekjaar
1.766.713		
1.150.192
Liquide middelen begin boekjaar
1.150.191		
1.030.441
						
Mutatie liquide middelen		 616.522		 119.751
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Grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen
opgenomen in het Handboek Financiële verantwoording
landelijke publieke media-instellingen en NPO 2020,
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. Aangezien Model
VII en VIII van het eerder genoemde handboek niet van
toepassing zijn, zijn deze modellen niet opgenomen in de
jaarrekening.

ontstaat over de continuïteit van (de activiteiten van)
WNL. De verwachting van het bestuur en toezichthoudend
orgaan is dat hiervan geen sprake zal zijn. Tot op heden
is voldaan aan alle vereisten en worden aan WNL meer
programma’s (budget en zendtijd) toegekend dan op
basis van het garantiebudget vereist is. Ultimo 2021 dient
ook sprake te zijn van een positieve algemene reserve.
De inschatting van het bestuur en het toezichthoudend
orgaan is dat ook hieraan zal worden voldaan, op basis van
de begroting.
Pensioenverplichtingen
De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij een
bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenregeling is in de
jaarrekening verwerkt volgens een 'verplichting aan
pensioenuitvoerder'-benadering. De vereniging heeft geen
verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in
geval van een tekort bij de pensioenuitvoerder, anders dan
het voldoen van toekomstige hogere premies.

Activiteiten van de vennootschap
WNL is opgericht 16-2-2009 te Amsterdam, geregistreerd
onder kvk nummer 34327292. WNL is een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid. De hoofdactiviteiten bestaan
uit het verdedigen van traditionele normen en waarden
door middel van radio-omroep, telecommunicatie en het
maken en uitgeven van raido en TV programma's.

De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie is als
last in de Exploitatierekening verantwoord. Voor zover de
aan de pensioenuitvoerder te betalen premie nog niet is
voldaan, is deze als verplichting op de balans opgenomen.
Indien de reeds betaalde premiebedragen de aan de
pensioenuitvoerder te betalen premie overtreffen, is het
meerdere opgenomen als een overlopend actief.

Met betrekking tot het verdedigen van traditionele normen
en waarden 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 andere en bestrijding van discriminatie;
• Streven naar continuïteit in samenlevingsverbanden
als basis;
• Waardering voor ondernemingslust van burgers en
bedrijven;
• Steun voor mensen die een constructieve bijdrage leveren
aan de samenleving;
• Steun voor parlementaire democratie.

Omroepvereniging WNL heeft de pensioenen
ondergebracht bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor
de Media (PNO Media). De beleidsdekkingsgraad wordt
vastgesteld op basis van het gemiddelde van de 12 laatste
maandelijkse dekkingsgraden. Op 31 december 2020 is de
beleidsdekkingsgraad uitgekomen op 90,4% (2019: 98%).
De actuele dekkingsgraad bedraagt in december 2020
94,9% (2019: 99,5%).

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
heeft besloten om aan Omroepvereniging WNL een
(voorlopige) erkenning te verlenen als bedoeld in artikel
2.29 van de Mediawet 2018. De erkenning die wordt
verleend aan Omroepvereniging WNL is ingegaan op 1
januari 2016 en eindigt van rechtswege op 31 december
2021. Dit is een verlenging van een jaar ten opzichte van
vorig jaar. Omroep WNL is in deze erkenningsperiode
een zogenaamde ''aspirant-omroep'' met een voorlopige
zendmachtiging.

PNO Media heeft in maart 2017 een nieuw herstelplan
ingediend bij de toezichthouder De Nederlandsche Bank
(DNB). In het herstelplan staat welke maatregelen PNO
Media neemt om de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar
(eind 2026) weer op het vereiste niveau te krijgen van
122%. De belangrijkste maatregel is dat de pensioenen
niet worden verhoogd bij een dekkingsgraad onder de
110%.

Continuïteit
Voor het verkrijgen van een definitieve erkenning dient aan
een aantal voorwaarden te worden voldaan, waarvan het
behalen van een minimum aantal leden er één is. Rond de
zomer van 2021 zal de minister een besluit nemen omtrent
de nieuwe erkenningsperiode. Als de minister geen positief
advies geeft voor het verlenen van de erkenning voor
de periode 2022-2026 is sprake van een onzekerheid
van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel
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Grondslagen voor de waardering van
activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels.
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale
waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is
vermeld.

Als twee jaar na de eerste voorraadwaardering nog steeds
geen beslissing is genomen ten aanzien van het verspreiden
van bepaald media-aanbod, wordt het betreffende mediaaanbod volledig afgewaardeerd. In specifieke gevallen kan
hiervan worden afgeweken. Het gaat dan om gevallen
waarin wel voldoende zekerheid over de verspreiding van
het media-aanbod is, maar niet over het jaar waarin de
verspreiding zal plaatsvinden of de verspreiding later dan
2 jaar na aankoop of productie zal plaatsvinden. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de aankoop van (licenties voor) speelfilms
en series die minimaal 2 jaar na aankoop ingaan.

Stelselwijziging
De vereniging heeft met ingang van 2020 een
stelselwijziging doorgevoerd in de verantwoording
van de (toerekening van de) ledenwervingskosten.
Door het doorvoeren van de stelselwijziging kunnen
op een bedrijfseconomisch meer verantwoorde wijze
de ledenwervingskosten worden toegerekend aan de
bijbehorende toekomstige contributie-opbrengsten.
Een deel van de ledenwervingskosten wordt derhalve
geactiveerd onder de vorderingen. Dit is gebaseerd op
historische informatie inzake de lidmaatschapsduur van
nieuw geworven leden. Bij de vorderingen is toegelicht welk
bedrag aan welk jaar wordt toegerekend.

Herhalingen
Herhalingen worden niet gewaardeerd.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde
onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
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.

De stelselwijziging heeft betrekking op de toerekening van
de ledenwervingskosten van een jaar aan de verwachte
toekomstige contributie-opbrengsten van de in het
desbetreffende jaar geworven leden.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toereken
bare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen
gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen. De gehanteerde
afschrijvingspercentages zijn toegelicht in de toelichting
op de balans.

Eigen vermogen
Reserve voor media-aanbod
De reserve voor media-aanbod betreft reserveringen
van gelden voor media-aanbod in de toekomst. De
algemene reserve betreft reserveringen van gelden voor
verenigingsactiviteiten.
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.

Onderhanden werken en gereed product m.b.t. media-aanbod
Nog niet verspreid media-aanbod
Waardering van een eigen productie gescheidt tegen de
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.

Overige reserves
In overeenstemming met 2.174a lid 1 juncto artikel 16a van
het Mediabesluit 2008 is bepaald 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.

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.
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.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor concrete of specifieke
risico's en verplichtingen die op de balansdatum bestaan
en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs is in
te schatten. De overige voorzieningen worden opgenomen
tegen nominale waarde.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
opbrengsten en de kosten en andere lasten over het jaar.
Resultaten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
In de opbrengsten omroepbedrijf zijn begrepen de via de
Raad van Bestuur van de NPO ontvangen omroepmiddelen.
Ook de programmagebonden eigen bijdragen zijn hierin
begrepen.
In de lasten omroepbedrijf zijn begrepen de
productiekosten betreffende de programma's die
gedurende het verslagjaar zijn uitgezonden.
De baten en lasten van het omroepberijf worden, indien
direct te relateren aan de hoofdtaken radio, televisie,
internet en themakanalen, ook direct verantwoord. Dit
geldt ook voor de vereniging en nevenactiviteteiten. De
kosten van huisvesting, ondersteunende diensten en de
algemene kosten worden via verdeelsleutels toegerekend
aan de hoofdtaken, vereniging en nevenactiviteiten.
De begroting is niet opgenomen aangezien deze niet als
stuurmiddel wordt gebruikt.

Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs.
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode
op basis van de geschatte economische levensduur,
rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste
activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
Overige bedrijfslasten
De kosten worden bepaald op historische basis en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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.

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.

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
besteedt waardoor er een garantie op de ontvangst van de
baten bestaat.

Lonen en salarissen
De wijze waarop de bezoldiging wordt berekend, is
overeenkomstig de berekeningswijze, zoals deze is
bepaald in Wet Normering bezoldiging functionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) die op 1 januari
2013 in werking is getreden. Volgens artikel 1.3,
eerste lid, onderdeel d, vallen de landelijke publieke
media-instellingen, waaronder WNL, onder het
bezoldigingsmaximum en het openbaarmakingsregime.

Grondslagen voor de opstelling van het
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende
schulden aan kredietinstellingen.
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Toelichting op de balans
VASTE ACTIVA
Hard- en
Software

Inventaris en
inrichting

Verbouwing

Totaal

6.436
-2.598
3.838

528.121
-386.462
141.659

246.828
-58.243
188.585

781.385
-447.303
334.082

(Des)investeringen
Afschrijvingen
Mutaties

50.764
-16.311
34.453

-54.757
-54.757

-24.683
-24.683

50.764
-95.751
-44.987

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardevermindering
Boekwaarde per 31 december 2020

57.200
-18.909
47.572

528.121
-441.219
86.902

246.828
-82.926
163.902

832.149
-543.054
298.376

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijving en waardevermindering
Boekwaarde 1 januari 2020

Afschrijvingspercentages
Hard- en software
Inventaris en inrichting
Verbouwing

%
33,33
20 - 33,33
10

Hardware
In 2020 hebben er investeringen plaatsgevonden die groter zijn dan € 2.500. Veel werkplekken moesten opnieuw ingericht
worden en hardware worden vervangen. Dit verklaart de toename in hardware.
Inventaris en inrichting
In 2020 hebben er geen investeringen in inventaris plaatsgevonden boven de € 2.500.
Verbouwing
In 2020 hebben er geen investeringen in verbouwing plaatsgevonden.

VLOTTENDE ACTIVA
VOORRADEN

2020

2019

Onderhanden werken en gereed product m.b.t. media-aanbod
762.592
Totaal
762.592
				
De onderhanden werken en gereed product met betrekking tot media-aanbod hebben betrekking op programma's
welke niet in 2020 zijn uitgezonden. Ultimo 2020 is er geen voorraadpositie.
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Toelichting op de balans
VORDERINGEN
HANDELSDEBITEUREN

2020

2019

Handelsdebiteuren
144.689
Overige vorderingen en overlopende passiva
493.996
153.539
Totaal
638.685
153.539
				
Vorderingen worden, onder aftrek van een eventuele voorziening wegens oninbaarheid, tegen nominale waarde
gewaardeerd. De voorziening bedraagt per ultimo 2020 nihil (2019: idem).
De openstaande vorderingen op debiteuren hebben grotendeels betrekking op doorbelastingen op andere omroepen
inzake het programma OP1.

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
Overige vorderingen
369.499
144.599
Waarborgsommen
1.343
1.343
Vooruit betaalde kosten
123.154
7.597
Totaal
493.996
153.539
				
De overige vorderingen zijn hoger dan vorig voornamelijk door een hoger nog te ontvangen bedrag vanuit de
eindafrekening met de NPO en door vooruitbetaalde kosten voor ledenwerving voor een bedrag van € 118.875.
Deze kosten worden als volgt toegerekend.
Jaar
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Totaal

Bedrag
35.454
29.197
22.941
16.684
10.428
4.171
118.875

LIQUIDE MIDDELEN
ABN AMRO Bank N.V.
11.979
34.272
ING Bank N.V.
1.753.959
1.114.932
Kas
775
987
Totaal
1.766.713
1.150.191
				
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
Reserve voor Media-Aanbod
Algemene reserve
Totaal

234.226
205.111
439.337
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RESERVE MEDIA-AANBOD
2020
102.151
132.076
234.226

Saldo per 1 januari
Bij: omroepresultaat
Saldo per 31 december

2019
165.335
-63.184
102.151

De Reserve voor Media-Aanbod is voor WNL is gemaximaliseerd op € 500.000

ALGEMENE RESERVE
Stand per 1 januari
186.051
750.000
Bij: verenigingsresultaat
19.060
-563.949
Saldo per 31 december
205.111
186.051
				
Een nadere toelichting op het resultaat per platform is opgenomen in model IV.

VOORZIENINGEN
Voorziening loopbaantraject
Totaal

12.600
12.600

13.200
13.200

13.200
-600
12.600

17.100
-3.900
13.200

VOORZIENING LOOPBAANTRAJECT
Saldo per 1 januari
Vrijval
Saldo per 31 december

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. De kans dat een medewerker gebruik maakt van de loopbaanregeling is
ingeschat op 30% (in 2019: idem). Voor 42 medewerkers betekent dat een te treffen voorziening van € 12.600.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden
Totaal

845.061
232.805
1.173.971
2.251.837

1.281.813
273.041
544.149
2.099.003

De ’schulden aan leveranciers’ bestaan uit schulden en aangegane verplichtingen inzake (hoofdzakelijk) productiekosten
ten behoeve van de programmering. Het lagere saldo is te verklaren door lagere externe productiekosten in 2020
t.o.v. 2019. Het uitstaande saldo past binnen de reguliere bedrijfsvoering. De overige posten worden hierna verder
uitgesplitst en toegelicht.
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BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
2020
36.468
186.892
9.445
232.805

Omzetbelasting
Loonheffingen
Pensioenverplichtingen
Totaal

2019
8.950
223.280
40.811
273.041

Ultimo 2020 is sprake van een saldo te betalen omzetbelasting door ingediende aangifte met betrekking tot het
vierde kwartaal van 2020. Dit bedrag is hoger dan vorig jaar door een hoger bedrag aan belaste opbrengsten in het
vierde kwartaal dan ten opzichte van vorig boekjaar.
De post loonheffing betreft de te betalen loonheffing over de salarissen van december 2020, inclusief de
eindejaarsuitkering. Dit is inclusief de eindheffing uit hoofde van de WKR over 2020. Het saldo is lager dan vorig
boekjaar door een lagere loonsom in de maand december en een lagere WKR eindheffing als gevolg van een hoger
bedrag aan kosten buiten de vrije ruimte.
De pensioenpremies worden vooraf afgedragen op basis van een inschatting en achteraf afgerekend. Ultimo 2020 is
er sprake van nog af te dragen pensioenpremies over 2020.

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA
Vooruit ontvangen bedragen
Reservering vakantiegeld en - dagen
Overige overlopende passiva
Totaal

750.000
184.743
239.228
1.173.971

94.167
449.982
544.149

De vooruit ontvangen bedragen hebben betrekking op ontvangen werkkapitaalfinanciering van de NPO. Deze financiering
hangt samen met de productie van OP1 (en corona) en was derhalve vorig jaar niet van toepassing. De reservering
vakantiegeld- en dagen bestaat volledig uit het saldo van verlofuren. Dit saldo is significant hoger dan vorig jaar als gevolg
van het de coronacrisis; men heeft immers niet of nauwelijks op vakantie kunnen gaan gedurende 2020.
De overige overlopende passiva bestaan (hoofdzakelijk) uit nog te betalen bedragen/ te ontvangen inkoopfacturen
voor producties die in 2020 zijn gemaakt, maar waarvan de factuur in 2021 is binnengekomen. Vorig jaar was deze
post incidenteel hoog doordat een groot deel van de productie inzake Dragons Den reeds in 2019 had plaatsgevonden,
terwijl de uitzending hiervan pas in 2020 had plaatsgevonden (zie ook de post 'Onderhanden werken en gereed product
m.b.t. media-aanbod' ultimo vorig boekjaar). Er is ultimo boekjaar geen sprake van nog te betalen nettoloon.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN EN VERPLICHTINGEN
LEASECONTRACTEN VERVOERMIDDELEN
WNL is leaseverplichtingen aangegaan voor 6 auto's de verplichting die hieruit voortvloeit is als volgt te specificeren:
Verplichting < 1 jaar
Verplichting 2-5 jaar
Verplichting > 5 jaar

34.080
44.476
-

HUUROVEREENKOMST KANTOORPAND
In 2020 is er een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van een kantoorruimte aan het Prins Bernhardplein 200
te Amsterdam. De overeenkomst loopt af per 31 december 2021 en is jaarlijks te verlengen. De jaarrijkse huursom
bedraagd € 473.780 (exclusief indexatie). De betalingsverplichting is als volgt te specificeren:
Verplichting < 1 jaar
Verplichting 2-5 jaar
Verplichting > 5 jaar

473.780
-
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Toelichting op de exploitatierekening
MEDIA-AANBOD
Vergoedingen OCW
Omroepbrede Middelen
Inzet overgedragen reserve media-aanbod
Totaal

2020
12.212.262
192.419
12.404.681

2019
9.540.341
102.923
9.643.264

De vergoeding inzake 'media-aanbod' welke door de raad van bestuur van het NPO wordt toegezegd is ten opzichte van
2019 toegenomen met een bedrag van € 2.756.777. De stijging in z'n algemeenheid komt doordat WNL een creatief goed
jaar achter de rug heeft. Daarnaast heeft COVID-19 een grotere bestelling aan live studio-programma’s tot gevolg gehad.

OPBRENGST OVERIGE NEVENACTIVITEITEN
Opbrengst uitzendrechten/formats/royalty's
Totaal

273.416
273.416

70.822
70.822

Het bedrag van nevenactiviteiten is met € 202.594 toegenomen ten opzichte van vorig boekjaar. Dit komt doordat WNL
in 2019 er via een naverrekening nog licenties, rechten en royalty vergoedingen betaalbaar zijn gesteld over de jaren 2017,
2018 en 2019. De inschatting voor 2020 is gewaardeerd op het genormaliseerde niveau van 2019.
De opbrengsten verantwoord onder cluster 1 hebben betrekking op het 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
het in licentie geven van fragmenten aan mediabedrijven buiten de publieke mediadienst, overeenkomstig de fragmenten
regeling zoals gehanteerd door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (besluit 15-1-2013).
De opbrengsten verantwoord onder cluster 4 hebben betrekking op opbrengsten uit diensten verleend aan derde partijen.

OPBRENGST VERENIGINGSACTIVITEITEN
Contributies leden
Totaal

334.652
334.652

303.124
303.124

De contributie inkomsten zijn met € 31.528 toegenomen als gevolg van een toename van het aantal leden. In het
boekjaar hebben verenigingsactiviteiten plaatsgevonden. Deze activiteiten zijn toegelicht in de exploitatierekening. Het
aantal betalende leden voor de vereniging van WNL per ultimo 2020 57.028 (2019: 53.154). Het totaal aantal leden is
61.785.

LONEN EN SALARISSEN
Salarissen CAO personeel
Vakantiegeld
Decemberuitkering
Mutatie verplichtingen openstaande vakantie-uren
Reiskosten woon-werk verkeer
Totaal

2.139.967
162.145
134.354
90.575
48.022
2.575.063

1.906.896
147.209
121.829
16.886
45.193
2.238.013

De loon en salariskosten zijn met 10% (€ 189.514) gestegen. Dit komt door een wijziging in het programmapakket waarin
we onze eigen titels langer hebben laten doorlopen. Zo zijn er in 2020 gemiddeld 42 FTE’s (2019: 45) in dienst. Aan het
eind van het boekjaar 2020 is het aantal FTE’s 42,5 (ultimo 2019: 43,0 FTE’s).
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SOCIALE LASTEN
2020
423.534
262.815
686.349

Premies werknemersverzekeringen
Pensioenlasten
Totaal

2019
385.249
225.769
611.018

De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 1,875% van het pensioengevend salaris dat is gebaseerd op
het brutoloon minus een franchise in 2020 van € 14.544. Het pensioengevend salaris is gemaximeerd op € 112.189. 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 € 107.593 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 2020 een beleidsdekkingsgraad van 94,9% (2019: 99.5%). 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 en voor 2020 is niet nodig. Als de
actuele dekkingsgraad aan het eind van 2020 lager was dan de kritische ondergrens van circa 93% dan had de PNO
Media de pensioenen in 2021 moeten verlagen, dit is niet aan de orde.

WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)
BELONING BESTUUR
Vanaf 1 januari 2013 is de WNT van toepassing voor topfunctionarissen van WNL. Dit betreffen de leden van de Raad van
Toezicht alsmede de dagelijkse leiding. Voor het jaar 2020 heeft de wetgever het jaarlijkse bezoldigingsmaximum
vastgesteld op € 201.000 voor de dagelijkse leiding.
Geen van de personeelsleden in dienst van WNL heeft over 2019 een bezoldiging boven de norm ontvangen. De binnen
onze organisatie geidentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking
bij een andere WNT-plichtige instelling als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 2018).
Het bestuur van WNL bestond uit de volgende personen met de daaraan toegekende vergoeding over het afgelopen jaar:

2020
De heer L. Huisjes
secretaris per 30 juni 2012 – heden 		
Omvang dienstverband
1FTE
Individueel WNT-maximum
201.000
Beloning
172.655
Beloningen betaalbaar op termijn
15.158
Betaalbare onkostenvergoedingen
Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

De heer R.E. Alblas
penningmeester per 30 juni 2012 – heden
Omvang dienstverband
Individueel WNT-maximum
Beloning
Beloningen betaalbaar op termijn
Betaalbare onkostenvergoedingen
Onverschuldigd betaald bedrag

2019				

194.000
164.768
13.982
-

187.813

178.750

201.000
150.604
15.158
-

194.000
153.845
13.796
-

165.762

167.641

1FTE

Totale bezoldiging
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SAMENSTELLING EN BELONING RAAD VAN TOEZICHT
Voor de Raad van Toezicht is de beloning gemaximeerd op 10% van het bezoldingsmaximum, te weten € 20.100 met
als uitzondering de voorzitter van de Raad van Toezicht met een maximum van 15%, te weten € 30.150.
De Raad van Toezicht van WNL bestond uit de volgende personen met de daaraan toegekende vergoeding over het
afgelopen jaar:

Dhr. H.B. Eenhoorn
Voorzitter per 30 juni 2012 - heden		
Individueel WNT-maximum
30.150
Beloning
12.000
Beloningen betaalbaar op termijn
Betaalbare onkostenvergoedingen
Onverschuldigd betaald bedrag
-

29.100
12.000
-

Totale bezoldiging
12.000
12.000
				
Dhr. A.M. van Westerloo
Lid per 30 juni 2012 - heden
Individueel WNT-maximum
Beloning
Beloningen betaalbaar op termijn
Betaalbare onkostenvergoedingen
Onverschuldigd betaald bedrag

20.100
12.000
-

19.400
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
Totale bezoldiging

151

20.100
12.000
-

19.400
12.000
-

12.000

12.000
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AFSCHRIJVINGEN OP MATERIËLE VASTE ACTIVA
2020
2019
Hard- en software
16.311
2.146
Inventaris en inrichting
54.757
73.790
Verbouwing
24.683
24.683
Totaal
95.751
100.619
				
Onder afschrijvingen op materiële vaste activa zijn de reguliere afschrijvingen op verbouwingen, inventaris en inrichting,
hard- en software opgenomen. Dit conform de activeringscriteria en eerder benoemde afschrijvingspercentages.

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN
Technische productiekosten media-aanbod
Directe kosten vereniging
Totaal

8.068.410
315.592
8.384.002

5.870.549
824.343
6.694.892

De productiekosten zijn in verhouding tot de vergoeding inzake media-aanbod toegenomen. De stijging van de kosten
ad € 2.197.861 is te verklaren doordat er meer externe programma’s zijn geproduceerd. De directe kosten verenigings
activiteiten zijn gedaald doordat er minder is geïnvesteerd in ledenwerving. Het eigen vermogen was in 2019 zodanig
aangesproken dat een continuering van het investeringsniveau er niet in zat.

TECHNISCHE PRODUCTIEKOSTEN MEDIA-AANBOD
Faciliteiten NOB en overigen
Honoreringen freelancers
Overige programmakosten
Totaal

2.082.325
3.232.943
2.753.142
5.986.085

1.729.421
1.556.937
2.584.191
5.870.549

297.494
17.624
474
315.592

786.771
37.079
493
824.343

36.202
538.521
273.633
50.616
221.476
1.120.448

102.626
478.698
218.389
22.036
178.052
999.801

DIRECTE KOSTEN VERENIGING
Kosten ledenwerving
Kosten ledenadministratie
Overige directe kosten vereniging
Totaal

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN
Reiskosten
Huisvestingskosten
Uitbesteed werk aan bedrijven
Promotiekosten
Overige kosten
Totaal

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 door hogere huisvestingskosten als gevolg van hernieuwing van het contract, hogere uitgaven
inzake advies en ondersteuning en door hogere kosten inzake werkplekken en het beheer daarvan.
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REISKOSTEN
Uitzendkrachten
Overige personeelslasten
Totaal

2020
5.313
30.889
36.202

2019
3.194
99.432
102.626

397.130
68.089
30.664
30.505
9.071
750
2.312
536.209

340.333
80.061
24.529
24.931
6.323
1.047
1.474
477.224

93.322
180.311
273.633

83.606
134.783
218.389

50.616

22.036

12.686
208.790
221.476

2.784
175.268
178.052

HUISVESTINGSKOSTEN
Huurkosten
Servicekosten
Parkeerterrein
Schoonmaak/onderhoud
Verzekeringen
Beveiligingskosten
Verhuis- en verbouwingskosten
Totaal

UITBESTEED WERK AAN BEDRIJVEN
Accountantskosten
Advieskosten
Totaal

PROMOTIEKOSTEN
Advertenties dag- en weekbladen

OVERIGE KOSTEN
Kosten betalingsverkeer
Overige algemene kosten
Totaal

BARTERING
Gedurende het boekjaar 2020 (en 2019) is er geen sprake geweest van bartering. Hierdoor is een verdere uitsplitsing van
deze post niet van toepassing.

SPONSORING
Gedurende het boekjaar 2020 zijn er geen sponsorbijdragen dan wel 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 2020
€ 17.728.254 exclusief doorbelastingen aan andere omroepen inzake het programma OP1 ad in totaal € 7.028.539
(2019: € 8.315.142 ). In overeenstemming met de artikelen 2.116 tot en met 2.121 MW 2009 is hiervan een bedrag van
€ 10.080.609 (2019: € 1.739.712) toe te rekenen aan onafhankelijk product. Dit bedraagt een percentage van 57%
(2019: 21%) van de totale productiekosten.
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Exploitatieoverzicht totaal 2020 (model IV)
TOTAAL

Radio
Televisie
			
Baten									
Media-aanbod
816
9.821
• Vergoedingen OCW
• Omroepbrede Middelen 						
• Inzet overgedragen reserve media-aanbod
Subtotaal baten media-aanbod
816
9.821
									
Programma gebonden eigen bijdragen
Opbrengst programmabladen
Opbrengst overige nevenactiviteiten 				
Opbrengst Verenigingsactiviteiten 					
Overige bedrijfsopbrengsten
Barteringbaten
Som der bedrijfsopbrengsten
816
9.821
			
Lasten									
Lonen en salarissen
379
1.542
Sociale lasten
118
446
Afschrijvingen op materiële vaste activa 						
Directe productiekosten
274
7.341
Overige bedrijfslasten 						
Barteringlasten
Som der bedrijfslasten
771
9.328
									
Bedrijfsresultaat
45
492
									
Financieel resultaat
Exploitatieresultaat voor toerekeningen Eigen Bijdragen

45

492

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening
Over te dragen reserve voor media-aanbod

45

492

Exploitatieresultaat na overdracht

45

492

Fte gemiddeld
FTE ultimo

7,2
7,2

29,6
29,8

Belastingen
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Overig
NevenVerenigingsOrganisatieTotaal
media-aanbod
activiteiten
activiteiten
kosten
									

728 			
						

1.014
26

12.379
26

12.405
728 			
1.040
									

				
273 			
					
335 		

273
335

13.013
728
273
335
1.040
			
									
89 			
566
2.575
28 			
94
686
						
96
96
454 		
316 		
8.384
						
1.120
1.120

12.862
570 		
316
1.876
									
157
273
19
-836
151
									

157

273

19

-836

151

157

273

19

-836

151

157

273

19

-836

151

2,4
2,4

0
0

0
0

3
3

42,2
42,5

155

Nevenactiviteiten per cluster 2020 (model VI)
NEVENACTIVITEITEN

Cluster 1
Totaal		
				

Baten
Opbrengst programmabladen		
Opbrengst overige nevenactiviteiten
273
273
Overige bedrijfsopbrengsten
Barteringbaten		
Som er bedrijfsopbrengsten
273
273

Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Directe productiekosten
Overige bedrijfslasten
Toerekening Organisatiekosten
Barteringlasten
Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat

Rentelasten en soortgelijke kosten (-/-)
Som der financiële baten en lasten
Exploitatieresultaat voor toerekeningen Eigen Bijdragen
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-

273

273

-

-

273

273
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Programmakosten per domein per platform 2020 (model IX)
DOMEIN
TELEVISIE
NPO 1
NPO 2
NPO 3
Zapp(elin)
Totaal
					
boekjaar
Nieuws
Opinie
7.048
1.030
8.078
Sport
Samenleving
15
15
Kennis
1.235
1.235
Expressie
Amusement
Totaal
8.298
1.030
9.328

RADIO
Nieuws
Opinie
Sport
Samenleving
Kennis
Expressie
Amusement
Totaal

NPO
Radio 1
572
10
582

NPO
Radio 2
189
189

NPO
Radio 3
-

NPO
Radio 4
-

NPO
Radio 5
-

Totaal
boekjaar
572
199
771

						
Overig
media-aanbod
Nieuws
Opinie
30
Sport
Samenleving
540
Kennis
Expressie
Amusement
Totaal
570

Overige gegevens
Resultaatbestemming
Het resultaat is verwerkt overeenkomstig de wettelijke bepalingen zoals volgend uit de Mediawet 2008.
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de jaarrekening
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Omroepvereniging WNL

Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2020

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening
2020 van Omroepvereniging WNL te Amsterdam
gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Omroepvereniging WNL per 31 december
2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming
met de Regeling vaststelling Handboek Financiële
Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen
2020.
• voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten,
lasten en balansmutaties over 2020 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
2020.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020
2. de exploitatierekening over 2020
3.	de toelichting met een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT
2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent
dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake
is van een normoverschrijding door 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.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij,
omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag, waaronder het verslag van de Raad
van Toezicht;
• de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van
mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële
afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling
vaststelling Handboek Financiële Verantwoording
Landelijke Publieke Media-instellingen 2020 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of
de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

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 Mediainstellingen 2020 en het controleprotocol WNT vallen.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan
de vereisten in het Controleprotocol Publieke Mediainstellingen van de Regeling vaststelling Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Mediainstellingen 2020 en de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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 2020.

Wij zijn onafhankelijk van Omroepvereniging 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).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking
tot de jaarrekening

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.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de
raad van toezicht
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken
en getrouw weergeven van de jaarrekening en voor
het opstellen van het bestuursverslag, beide in
overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Mediainstellingen 2020 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 Publieke Media-instellingen 2020. 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.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel
kritisch 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 2020, het controleprotocol WNT,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 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 dan wel het niet rechtmatig
tot stand komen van baten, lasten en balansmutaties,
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controleinformatie die voldoende en 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 instelling;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte
grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte
financiële rechtmatigheidscriteria 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 op
basis van de verkregen controle-informatie vaststellen
of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling 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

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur
afwegen of de instelling in staat is om haar werkzaam
heden in continuïteit voort te zetten. Op grond
van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits
veronderstelling, 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
ontdekken.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
(Vervolg)

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.

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.

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.

Den Haag, 27 april 2021
Ruitenburg Audit B.V.

w.g. drs. M.J.E.E.S. Dunsbergen RA
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VERTEGENWOORDIGING

KLEUR OP
DE WANGEN

Omroep WNL heeft naar eigen overtuiging een
bijdrage geleverd aan het begin van de revitalisering
van de publieke omroep. Met één procent van de
NPO-middelen, 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 Weekblad al eerder.
“Alleen kleine nieuwkomer WNL biedt enig
tegenwicht”, schreef Elsevier-hoofdredacteur Arendo
Joustra (bron: Elsevier Weekblad, 30 augustus 2017)
over de algeheel linkse signatuur van de NPO...
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,

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. 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.

POLITIEK DRAAGVLAK

eerder remmen.
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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.
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Nu wordt hier wel eens op teruggekeken als een
verstikkende en ingesnoerde wereld. Hieruit ontstond
tegelijkertijd ook een publieke omroep waarin
verschillende stromingen zich vertegenwoordigd
voelden.
In de vorige eeuw speelden er meer motieven mee.
De politieke stromingen wilden invloed uitoefenen in
hun eigen zuil, en vreesden de blootstelling aan die
van de ander. Met de ontzuiling, waardoor de directe
lijn tussen ondermeer media-organisaties en politieke

partijen werd doorbroken, kwam daaraan een eind.
van gezindten.
Wat lange tijd echter niet verdween was de brede vertegenwoordiging
ingen in onze
groeper
en bij diverse
Omroepen vertolkten nog steeds de thema’s en analyses die behoord
velen, maar de vertegenwoordiging
samenleving. De zuilen waren dan wel verdwenen, tot opluchting van
werd toch nog wel gevoeld.
het draagvlak, en daarmee het geld
Die breed gevoelde vertegenwoordiging was van groot belang voor
a is deze vertegenwoordiging mank
dat in de publieke omroep werd gestoken. Pas de laatste twee decenni
gde ledencriteria, het in hoog tempo
gegaan in het publieke bestel. De oorzaak volgens WNL: de aangele
opkomst van commerciële zenders
laten vallen van alle ideologische veren door oude omroepen. Ook de
publieke omroep als holler en holler
de
werd
en televisieproducenten hadden hun invloed. In die tijdgeest
gevoeld.
Schaarste in media-aanbod bestaat al lang niet meer. Er
is meer aanbod dan ooit. De paradox is dat de diversiteit
aan journalistiek en ideeën is afgenomen. Zenders en
mediaorganisaties kwamen steeds meer in een hand,
en staan zwaar onder druk door de opkomst van
internationale platformen. Omroepen fuseerden - al dan

Een heroverwe
ging
van het nut van
een
diverse publiek
e
omroep is actue
ler
dan ooit.

niet gedwongen.
Het aanbod en de diversiteit groeit vooral vanuit nietprofessionele informatiekanalen, waar sterk gekleurde
informatie, bevestiging van eigen gelijk en persoonlijke
ontboezemingen de boventoon voeren. Voor velen is
dat nice to know, en vanuit dat opzicht ook prima,
maar op het terrein van need to know zijn deze kanalen goeddeels
onbruikbaar voor serieuze beslissingen of bezinning op opvattingen.
daarmee actueler dan ooit.
Een heroverweging van het nut van een diverse publieke omroep is
en er altijd zijn, ook als er een
Betrouwbaarheid, een serieuze plek voor verschillende opvattingen,
het vieren van onze gedeelde
crisis is - dat is een nieuwe nutsfunctie, die belangrijk blijkt. Net zoals
Nederlandse cultuur een plek verdient.

serieus te nemen, en niet te
Daarom is het ook van belang de inrichting van het nieuwe bestel uiterst
benaderen als een opmaat naar een toekomstig sterfhuis.
de positie van WNL en het karakter
Op deze pagina’s plaatst WNL een aantal kaders die bedoeld zijn om
nieuw bestel heeft oprechte,
van het huidige bestel van context te voorzien. De inrichting van een
aandeelhouder is WNL bij uitstek.
betrouwbare, diverse en gemotiveerde aandeelhouders nodig. Zo’n
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WAT ZEGGEN
LEDENDALINGEN?

Een onthutsende ontwikkeling in het publieke bestel
blijkt uit een analyse van de ledenontwikkeling
bij de omroepen. De daling van ledenaantallen is
onstuitbaar.
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 groot ledenverlies.
De leden bleken ineens niet meer het jarenlange alibi
van “maatschappelijke verankering”, waarachter grote

publieke media-organisaties zich verscholen.
Vele honderden miljoenen euro’s aan media-subsidie
die, na het
werden afgelopen decennia over ideële mediahuizen verdeeld
ertrouwen ineens diep in het
wegvallen van cadeau-marketing, op de beurs van het ledenv
rood raakten.
veilig stellen van subsidie? Dat
Waren het geen echte leden, maar gekochte klanten voor het
werd ook versterkt door een
is de meest wrange en cynische benadering. De daling van leden
maatschappelijke tendens.
bleek ook uit onderzoek van
In Nederland zijn we steeds minder geneigd ons te verenigen,
van de individualisering. Maar
opmars
de
onder ander het Sociaal Cultureel Planbureau. Door
st van een ander soort
opkom
ook minder noodzaak om te willen of moeten verenigen, en de
allemaal zeker een rol spelen.
verwevenheid met de samenleving via sociale media. Het zal
ijk leven als op de diverse
Nergens greep de opkomst van internet zwaarder in op het mensel
van markten, van
ties,
transac
en
gen
vormen van distributie. Van informatie, van boekin
. Een vereniging
rdiging
genwoo
zekerheden, en dus ook van maatschappelijke belangenverte
voorzag voorheen in vaak veel van die facetten.
De vereniging als ideëel, economisch en
organisatorisch lichaam is niet meer dezelfde
als voorheen. Verenigingen krimpen vrijwel
allemaal, en in tal van sectoren verdwijnen ze.
Van speeltuinvereniging, uitvaartvereniging,
sportvereniging, politieke vereniging - vrijwel alle

hebben het zwaar.
In een aantal gevallen vervielen de oorspronkelijke
taken van verenigingen op vrij organische wijze
aan marktpartijen. Bij onze politiek en ons
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Ledenontwikkeling omroepen bij gelijkblijvend verlies aantal leden
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Bron: Brinkhoff Insights 2017

169

2020
BNN
AVROTROS

2023
EO
Omroep MAX

VPRO

Bijlage

WAT TE DOEN AAN
EEN SCHEEF BESTEL?
een scheef,
Het huidige ledenbestel leidt tot
iteria staan een
onevenwichtig bestel. De ledencr
oep in de weg.
werkelijk pluriforme publieke omr
dat kunnen denken?
Zo was het nooit bedoeld, wie had
2019 overigens niet
De politiek pleitte in de zomer van
ingen. Om een
voor afschaffing van de ledenverenig
goede reden.
hten immers ook
De bestaande leden brengen en brac
of presentatoren naar
(privaat) geld voor programma’s
programma’s
het bestel. Wel zou de toewijzing van
che)
toris
(his
op
en budgetten niet uitsluitend
ledenaantallen mogen berusten.
bestel, dat immers
draagvlak zijn onmisbaar voor een
Het maatschappelijke en politieke
private gelden
lieke gelden. Zelfs de instroom van
voor een zeer groot deel leunt op pub
niet mogelijk
zou
)
n aan leden en nevenactiviteiten
(oudere publieke omroepen verdiene
zijn, zonder al deze overheidssteun.
e balans tussen NPO
we omroep die zoekt naar een goed
WNL is een voorbeeld van een nieu
Hilversum, die naar de
De perceptie van een wereld buiten
en omroepen als toeleveranciers.
waarde om rekening mee te houden.
NPO kijkt, is een zeer belangrijke
ook de NPO zichzelf.
noodzakelijk. Natuurlijk onderzoekt
Een dagelijkse blik in de spiegel is
is of de loftuitingen
n we elk jaar weer. Maar bepalend
Daar valt ook veel te prijzen, zo leze
opiniemakers.
en
rs
zeker door de politieke beslisse
in het algemeen gedeeld worden, en
den omgezet naar
lisatie en centralisatie, dient te wor
Het spanningsveld tussen decentra
lijke verschillen.
Maar wel met een oog op de noodzake
een krachtige gezamenlijke positie.
eidsworst.
heid in verscheidenheid, geen eenh
Dat heet diversiteit van denken. Een
valuatie 2014zelfe
De
iënter, diverser en pluriformer.
Het publieke bestel kan beter, effic
er de loep kan en mag
kleine nieuwe speler als WNL ond
2017 toonde aan dat het bestel een
geldt.
nemen. Maar dat dit ook andersom

[

FILES

170

]

JAARVERSLAG 2020

Met Hart
en Ziel

171

[

Bijlage

]

FILES

STROMINGE
OF BEIDE? N, DOELGROEPEN.

Het begon ov
erzichtelijk. E
en land en pu
zuilen. Aan de
blieke omroep
top werd met
opgedeeld in
elkaar overle
verschillende
overzichtelijke
gd, en werd er
belangen. W ie
onderhandeld
groot was eist
over de
e
veel. W ie klei
Vanuit de verz
n was hoopte
uiling ontwikke
op ietsje mee
lde het publie
stromingen in
r.
ke

bestel naar ee
ons land. En m
n losse verteg
et de komst va
jongeren) en
enwoordiging
n omroepen al
de latere toet
van
s Veronica en
reder Omroep
Dat leidde to
BNN (beide ge
MAX (voor ou
t een diffuus
deren) werde
ric
beeld.
ht op
Het uitgevoerd
n doelgroepe
e onderzoek na
n geïntroducee
ar de positie va
goed in beeld.
rd.
n WNL bracht
Zo zeggen grot
de positie van
e spelers als de
meer te verteg
de andere om
gefuseerde AV
enwoordigen
roepen ook
. De eerste de
ROTROS en V
veelal een ge
nkt als een ui
PR
varieerde vorm
O helemaal ge
tgever in aand
en stroming
van post-mod
achtsdomeine
erne reflectie
n, de tweede
.
De kijkers en
in
luisteraars va
n de publieke
bediend op st
omroep worde
romingen en
n, nu BNN is ge
doelgroepen.
Omroep MAX,
fuseerd met de
Grofweg is er
voor jongeren
nu deze verdel
VARA, dus
Powned), op
kleur alleen op
in
g: Op leeftijd
le
ve
nsbeschouwin
progressief lin
(voor ouderen
g (KRO-NCRV
ks (BNNVARA
conservatief
, EO) en op po
, VPRO) en vo
(WNL).
litieke
or slechts een
Omroepen kiez
fractie op rech
en hun eigen
ts
/liberaalpo
sities. Soms m
ontkerkelijking
oeten zij zich
of fusering. D
opnieuw uitvin
e ene omroep
Ook dat heeft
den, door
doet dit duidel
te maken met
ijker dan de an
de gevoelde no
mogelijkhede
der.
odzaak, de co
n.
mpetenties en
de
Uit het uitgev
oerde onderz
oek blijkt in el
gezien als klei
k geval dat om
n, maar ook se
roep WNL wor
rieus, met een
en positief. Kw
dt
ander geluid,
alitatief groeid
rechts, vernie
e WNL evenee
het aantal tv-t
uwend
ns sterk. Niet
itels in slecht
alleen groeide
s enkele jaren
het journalistie
va
n twee naar ve
ke aanbod st
er tien. Ook w
eeds diverser
ontwikkelde (o
erd
, breder en on
nderzoeks)pr
derzoekender
ogramma’s op
veiligheid en
. WNL
gebied van po
onze identitei
litiek, econom
t.
ie,

Men ziet WNL als

Geef voor elk van

ekwoorden aan in

70%
60%

53%

50%

een kleine omroep

onderstaande ste

met een serieus an

der geluid.

hoeverre u deze va

n toepassing vindt

op Omroep WNL.

50%

40%

40%

37%
35%

30%

34%

34%
29%

20%
10%

4%

8%

10%

13%

7%

Basis: kent WNL

Bron: Bekendheid

(n=237)

Serieus

Anders dan
andere
omroepen

en imago-onderz
oek WNL, Brinkhoff

Rechts
(politieke
richting)

Vernieuwend

Positief

Fris

(helemaal van toe

passing

Insights, april 2017

.

172

19%

11%

0%
Klein

23%

16%

12%

Een ander
geluid

Onafhankelijk

(helemaal) niet va

n toepassing

JAARVERSLAG 2020

Omroepen en stromingen
n op drie dimensies
• Omroepen vertegenwoordigen strominge
• Politiek
• Links/progressief BNNVARA
		• Rechts/liberaal-conservatief WNL

		

• Leeftijd
		

• Jongeren/netwerkgeneratie Powned

		

• Ouderen MAX

		

• Levensbeschouwing in het algemeen KRO-

		

• Christenen EO

		

• Humanisme HUMAN

• Godsdienst/levensbeschouwing

NCRV

ing te vertegenwoordigen

• AVROTROS en VPRO claimen geen strom

Bron: Brinkhoff Insights september 2017
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WNL: ‘HET STILLE, GROTE SUCCES’

Met het uitbreken van de coronacrisis is de waardering voor
WNL verder gegroeid.
De kijkcijfers en het bereik van de ochtendshow Goedemorge
n Nederland groeiden al
jaren gestaag door. Met een half uur gemiddelde kijktijd bereik
en de vier (sinds 2020
inmiddels zes) ochtenduitzendingen geregeld 1,5 miljoen
of meer kijkers.

De NPO besloot in maart 2020 dat WNL extra ruimte kreeg,
omdat de ochtendshow een belangrijke
functie heeft op het gebied van informatie en duiding. Er kwam
een extra uur in de ochtend, en ook de
zaterdag kreeg een drie uur durende extra editie.
Door Mediacourant werd het programma in 2018 al betiteld
als het “stille, grote succes” van de
publieke omroep.
De kijkcijfers van WNL tijdens de crisis van 2020 bereikten niet
zelden een half miljoen per half uur,
meer dan menig zender op prime time behaalt. WNL is als organis
atie weliswaar klein, maar blijkt
buitengewoon goed te presteren.
De omroep werkt met lage budgetten, maar levert tegelijk veel
output, en heeft aantoonbaar impact op
de nieuwsagenda. Geen zondag gaat voorbij of WNL Op Zondag
haalt de headlines van de nieuwsmedia.
Het is al vaker door ons betoogd: WNL is een omroep die inhoud
elijk het formaat “tussen tafellaken en
servet” is ontgroeid. De omroep vormt het bewijs dat huidige
systeem plaats heeft voor een “vrolijk
rechtse” omroep. WNL draagt bij aan de vernieuwing van het
publieke bestel.
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Vele kwamen uit, een aantal andere nemen meer tijd. Al eerder
beschreef WNL zich als een ‘nieuwetijds’ omroep, 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. Eerder beschreef WNL al de historische context
waarin de omroep zich in geplaatst zag:

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 kwam dus het bestel in een uiterst woelige
dynamiek. Tegelijk met de opbouw van de aspirantomroep 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.
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Weekblad en de ganse politiek) zich met de
komst van de TROS in het bestel. Als voormalige
piratenzender TV Noordzee in feite een
voorloper op de commerciële zenders, maar
daarvoor was het te vroeg. De polder bedacht
een oplossing: de TROS kon prima dienen voor
een verbetering van het bestel.
Dankzij een ledenactie via De Telegraaf wist de
TROS al snel aan voldoende leden te komen,
en de redactie trok zelfs in bij het gebouw van
De Telegraaf aan de Nieuwezijds Voorburgwal.
Niet helemaal ongewoon, want de VARA bivakkeerde als lid van
de “rode familie” eerder in
een gebouw bij de linkse krant Het Volk.
Opnieuw is het motief van De Telegraaf van algemeen belang;
het verzet tegen de zuilen
(Wolf, p388) en het steeds luidere lawaai van de socialistische
arbeidersomroep VARA.
En weer wordt De Telegraaf - krant van gezond verstand - de
uitgever van een interessant
bijproduct: de Troskompas.
En WNL? De omroep zal in het eerste prille bestaan nog even
het programma Ochtendspits
en Vandaag de Dag maken met een tv-productiemaatschappij
van De Telegraaf. Weer gezond
verstand, dacht het toenmalig eerste bestuur.
Die periode ligt al lang achter WNL en al lang voor de evalua
tieperiode is deze
samenwerking geheel verdwenen, zoals dat ook voor de AVRO
en de TROS al vele jaren niet
meer geldt.
Kortom, WNL is als nieuwkomer tegelijk uniek en niet uniek.
Na de TROS zou jeugdzender
Veronica volgen, en weer vertrekken, maar niet zonder eerst
BNN in het bestel te hebben
gebracht. De toetreding van de nieuwe omroep WNL,
als reactie op een gemis in het publiek bestel, was
een normaal onderdeel van datzelfde open publieke
bestel.
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De 7 Wetten
van WNL
In de afgelopen jaren deed WNL veel ervaring op. Eerdere
journalistieke ervaring kwam daarbij goed van pas. Maar ook
werden er lessen getrokken die specifiek voor een omroep van
toepassingen zijn. Op deze pagina’s de heilige 7 wetten.
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overigens niet beperken door zich af te sluiten,
maar zich juist versterken door zich op deze
onderwerpen te concentreren. Het is een focus die
bij een kleine omroep heel sterk moet zijn, en breder
kan worden wanneer een omroep een grotere
positie inneemt.
De focus van WNL was eind 2017 overigens al
aanzienlijk breder dan in 2014 - wat te zien is aan
het portfolio van programma’s. Van drie naar
veertien titels op televisie maakt dat mogelijk.
Overigens kan WNL alle titels onder een van zijn
domein-titels goed uitleggen. Waarom WNL, waarom
publieke omroep? Dat zijn bij WNL terugkerende
vragen.
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PRODUCEER ZE F,
DAT IS BELANGL
RIJK

Zelf programma’s produc
eren is belangrijk voor W
NL. Een redactie van een
ochtendprogramma is ve
el meer dan een redactie
van een ochtendprogramm
a.

In een redactie huist een
ziel en brandt een vuur,
er wordt
nagedacht over “wie we
zijn bij WNL” en journa
list
en werken
ook graag aan andere pro
gramma’s en programm
a-ideeën.
Een eigen omroepreda
ctie van enige omvang
is
on
misbaar.
Vanaf het begin was de
eigen redactie en de eig
en
pro
ductie
van Goedemorgen Neder
land een belangrijke mo
tor
voor
Omroep WNL.

wet

5

WEES ER DAGELIJKS,
DAT MAAKT WNL

Een dagelijks programma is van groot belang, zelfs al is het een besche
iden
gefinancierd programma als een ochtendshow.
Het is belangrijk vanwege zijn redactie en de continuïteit die dit oplever
t. Ook kunnen van
daaruit wekelijks programma’s en series worden bedacht en gemaak
t.
Al jaren denkt WNL als een productie-omroep, een omroep met de
eigenschappen van een
productiemaatschappij. Wij ontwikkelen, pitchen, maken, bieden
aan. We concurreren op het
beste idee, de laagste prijs en een flexibele werkwijze.

184

]

FILES

wet

6

[

FILES

WNL werkt samen en
met de NPO

]

JAARVERSLAG 2020

Omroep WNL is onderdeel van de NPO, en gedraagt zich
daarom als een goede aannemer en een loyale aandeelhoud
er.
Met onze kleur en karakter bedienen we alle kijkers- en luistera
ars
binnen het bestel, vanuit een denkraam en visie die binnen dat
bestel
schaars zijn. Rechts was er toch lange tijd een beetje een vies
woord.
Vrolijk rechts blijkt best een aardige collega.
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WNL bewaakt zijn eigen koers

WNL kiest bovendien zijn gasten - links en
rechts - zorgvuldig met deze doelgroep in
gedachten. Het adresseren van problemen,
het bedenken van invalshoeken - dit vraagt

WNL bewaakt zijn koers zorgvuldig,
traint eindredacteuren en redacteuren
daarin, en doet dat bij alle
programma’s.

De omroep laat zich niet aanpraten wat
zij zou moeten zijn. Wie luistert naar wat
anderen zeggen, vindt zichzelf niet.
Bij programmamakers die veraf staan van
de omroepvisie of -leiding, ontstaat snel een
koers die wordt ingegeven door de eigen visie
op de samenleving. Daarmee denken ze in
het “ik” in plaats van in de groepen die een
omroep wil aanspreken. Bewustwording van

de doelgroep is zeer belangrijk.
WNL doet dat, zoals gezegd, door bewust
thema’s en onderwerpen te kiezen die bij de
liberaal-conservatieve burger leven. Wie oplet
als journalist merkt dat die niet moeilijk zijn
te vinden, voor wie zich goed wil informeren.
Ze zijn te vinden in media als Elsevier
Weekblad, Telegraaf, FD en AD, in
commentaren op het nieuws
van liberaal-conservatieve
denkers, maar ook in
Kamervragen van liberale
en conservatieve politieke

partijen of tussen
ingezonden brieven in de
Libelle.
Waar maakt Wij
Nederland zich druk om?
Gedoe om Zwarte Piet,
regelzucht, belastingdruk,
willekeur, discriminatie,
immigratie, veiligheid op
straat, privacy, buitenlandse
invloeden in grote steden - de
onderwerpen liggen voor het oprapen.

tert
“Wie luis nderen
a
naar wat dt
in
zeggen, v t.
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om goede keuzes.
Een rechtse gast uitnodigen in een links
programma is geen pluriformiteit, dat is een
discussie-truc. Andersom ook, trouwens.
Niet erg, maar de makers beogen een ander
doel. Het beste voorbeeld was de Mauroaffaire, waar de gehele linkse pers met
voorop de VARA-programma’s, zich inspande
om een jonge uitgeprocedeerde asielzoeker
in Nederland te houden. Dit mondde uit
in een climax op de late avond, waarin de
verantwoordelijke staatssecretaris Henk
Bleker door de tv-makers van de VARA
geheel werd ingezet voor het behalen van het
eigen gelijk. Met succes. High five.
Het zijn de zeven eigen wetten van WNL.
Alleen denken aan de liberaal-conservatieve
doelgroep zal echter niet werken. Het
betekent ook we zoeken naar een optimale
verhouding tussen ons eigen profiel en het
algehele publieke profiel van de NPO. WNL is
om de NPO beter te maken, maar zeker ook
vice versa.
Dit komt tot uiting in onze wens om
journalistiek toegankelijk te willen zijn voor
kijkers uit alle stromingen. Maar ook zal
WNL de publieke omroep erop proberen te

wijzen als die te weinig aandacht besteed
aan ondernemerschap, misdaadbestrijding,
identiteit, of aan rechtse of andere opinies.
Gelijk denken, dat is niet denken.
Uiteindelijk zullen we dat wel samen moeten
doen, omdat WNL het gelukkig niet voor het
zeggen heeft binnen het bestel en alleen maar
zijn inbreng kan en wil aanbieden.
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