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EVA JINEK op ZONDAG

Met gepaste trots kijken we op de eerste vijf jaar terug als
een periode waarin onze omroep een zeer grote groep mensen wist
te bereiken. Maar bovendien ook mocht rekenen op een groeiend en
inmiddels zeer groot politiek draagvlak.
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Vooraf
Het jaar 2015 was het laatste van de eerste
vijfjaars-concessie van WNL, de omroep van
Wij Nederland. Tegelijk is het de opmaat voor
een nieuw begin. Het afgelopen jaar stond in
het teken daarvan. WNL maakte zich op voor
opnieuw vijf jaar van ontwikkeling binnen onze
publieke omroep.

De nieuwe omroep had daarmee iets te vieren, eind
2015. Omroep WNL mag blijven uitzenden op televisie en
radio. In elk geval tot 2021. In het afgelopen jaar heeft de
omroep veel gedaan om zo goed mogelijk aan deze start
te verschijnen. Daarover later meer in dit jaarverslag.
Als jonge omroep in het publieke bestel heeft WNL
zich voorgenomen “een blijvertje” te worden. WNL wil
meewerken aan de modernisering van de Nederlandse
Publieke Omroep en de schouders zetten onder het
eigen en het gezamenlijke belang, zodat dat ons land een
werkelijk pluriform en modern bestel krijgt.

MASSIEVE STROMING
Van een aanvankelijke “binnendringer” in het bestel is
WNL bezig om uit te groeien tot een vaste, betrouwbare
en herkenbare waarde. Het is een omroep met een
serieuze en gerechtvaardigde missie. Immers, de liberaalconservatieve stroming in ons land is massief en hoort
thuis binnen ons publieke bestel.
Met gepaste trots kijken we dan ook op die eerste vijf
jaar terug als een periode waarin deze omroep een zeer
grote groep mensen wist te bereiken. Maar bovendien ook
mocht rekenen op een groeiend en inmiddels zeer groot
politiek draagvlak.

BREED POLITIEK DRAAGVLAK
Waren bij de toetreding in 2010 nog slechts enkele partijen
(CDA, VVD, PVV) voorstander van het idee om een omroep
met zo’n grondslag een kans te geven in het bestel. Al in
juni 2014 stemde een overweldigende meerderheid in de
Tweede Kamer voor een wetswijziging die bepaalde dat
WNL in het bestel moest blijven.
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Bert Huisjes

Robert Alblas

Maar liefst 138 Kamerleden steunden een amendement
van VVD-PvdA voor behoud van WNL.
Van links tot rechts in de politiek - WNL wordt er gewaar
deerd om zijn journalistieke benadering van onderwerpen
en thema’s. Die worden inderdaad gekozen en ingevuld
volgens een liberaal-conservatieve kleur. Maar elke
politicus of denker is welkom en weet dat hij of zij eerlijk zal
worden benaderd. WNL levert geen streken. De omroep is
open over zijn invalshoeken.

KENTERING BEELDVORMING
Eind 2015 kunnen we misschien juist daarom wel terug
kijken op een enorme kentering in het denken over onze
jonge omroep.
We bemerkten dat WNL aanvankelijk met argwaan
werd bekeken. Opgericht middels een ledenactie die op
touw was gezet door De Telegraaf - wat had dit nu te
betekenen? WNL kreeg op voorhand al te maken met
verscherpt toezicht door het Commissariaat van de Media.
De oude omroepen voelden eveneens weerzin. Per slot
van rekening kwam er niet meer subsidie voor omroepen,
maar eerder minder. Een extra gast aan tafel betekende
nog minder voor iedereen. Zelfs het bestuur van de NPO
en de zenderbazen rekenden aanvankelijk niet op een
geslaagde onderneming.
Dat werd het wel. En het klopt, het begin was ontzettend
moeilijk. Het duurde een jaar voordat de juiste toon werd
gevonden. En die toon is: WNL wil rechts zijn met een
goed humeur. Dat is het gevoel dat bij ons past. Daar staan
we elke dag mee op. Het zorgt ervoor dat talenten zich bij
ons thuis voelen.
Ook het aanvankelijk zeer kritische Commissariaat van
de Media zag de ontwikkelingen bij WNL. Het sentiment
sloeg om. WNL staat nu te boek als een jonge omroep,
waar zaken als “financiële huishouding”, “productie van
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programma’s” en “intern toezicht” als voorbeeld dienen.
Onze leden van Raad van Toezicht zijn gewilde gasten op
congressen over “good governance”.
Een zelfde omslag voelden wij bij de NPO. Van een
binnendringer werd WNL een omroep die meedoet en
hard zijn best doet. Een omroep die met zijn beperkte
middelen een maximale output probeert te realiseren op
de televisie- en radiozenders. Een omroep, bovendien, die
ook mee wil in de verkenning van de digitale uitdagingen
die het publieke bestel wacht.
Het jaar 2015 en het laatste jaar van onze concessie
sloten we af met een blik op een nieuw begin. Ook de
komende vijf jaar zullen veel onzekerheden brengen. Maar
we hebben er het volste vertrouwen in dat deze kleine
omroep vol energie en ditmaal met een berg aan ervaring
aan de streep verschijnt.
WNL hoort thuis in ons bestel. We zijn ervan overtuigd
dat met de nieuwe inrichting van de NPO onze omroep in
staat zal zijn de grote ambities waar te maken.
Bert Huisjes, Robert Alblas
februari 2016

EVA JINEK op ZONDAG

Van links tot rechts in de politiek - WNL wordt er gewaardeerd om zijn
journalistieke benadering van onderwerpen en thema’s. Die worden
inderdaad gekozen en ingevuld volgens een liberaal-conservatieve kleur.
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Onze kleine omroep is continue in bedrijf, zeven dagen per week.
Met live-uitzendingen, redactiewerk, monteren, met social media,
verslaggevers reizen door heel het land.
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Inleiding
Het is niet anders. Ook dit jaar kunnen we het
schrijven: het was een bewogen jaar. De orkaan
in het publieke bestel was in 2015 nog steeds
niet uitgewoed. En wellicht zal het wel altijd
blijven waaien. Vijf jaar in het bestel, het is een
expeditie gebleken in het grote onbekende.

WNL heeft natuurlijk niet alleen te maken met een
veranderende wereld. Het is ook nog een omroep die in
ontwikkeling is. De blik om ons heen, kan niet zonder een
blik naar binnen: permanente evaluatie hoe de omroep
zich ontwikkelt.
Daarbij maken we ook elke dag van de week televisieen radioprogramma’s. Op de meeste dagen meer dan
een programma per dag. Op sommige dagen per week
wordt er letterlijk 24 uur per etmaal gewerkt. Neem een
willekeurige dinsdag.

DE KLOK ROND
Om drie uur ‘s nachts beginnen in Hilversum de eerste
mensen voor Goedemorgen Nederland. Om zeven
uur gaan zij twee uur lang live op de zender NPO 1.
Zij werken door tot tien uur in de ochtend. Op dat
moment is de redactie in Amsterdam al begonnen aan
zijn redactievergadering voor de ochtendshow van de
volgende dag, waarbij in ploegen wordt doorgewerkt tot
‘s avonds laat.
Op dezelfde redactievloer wordt tegelijk gewerkt aan
de tweede live-uitzending van die dag. Het decor van
Goedemorgen Nederland is in de ochtend omgebouwd
tot het decor voor WNL Opiniemakers. Vanaf vijf uur
‘s middag is het spitsuur. Een groep redacteuren vertrekt
naar Hilversum voor de repetities. Na negenen gaat dit
programma live op televisiezender NPO 2.
Rond tien uur ‘s avonds begint ook de nachtploeg voor
ons dagelijkse programma op Radio 2. Vanaf middernacht
is WNL er dagelijks live met twee uur lang ‘t Wordt Nu
Laat. Een gast zal aan de hand van zijn persoonlijke
muziekvoorkeur een blik gunnen in zijn leven.

Als bij Radio 2 de eindtune begint, gaat al bijna de rode
lamp weer aan bij Radio 1. Een ploeg jonge radiomakers
begint daar aan twee achtereen volgende programma’s.
Nog Wakker is er live tot vier uur. Daarna volgt Nu Al
Wakker, tot zes uur in de ochtend ochtend live met
actualiteiten en gasten. Wie van de makers nog energie
heeft kan ontbijten bij de ochtendploeg van Goedemorgen
Nederland.
Onze kleine omroep is continue in bedrijf, zeven dagen
per week. Met live-uitzendingen, redactiewerk, monteren,
met sociale media, verslaggevers reizen door heel het
land. Al die programma’s moeten goed zijn. Zij moeten het
beste bieden wat we op dat we op dat moment in huis
hebben.
In het weekend krijgt een deel van de redactie rust, maar
anderen werken door. Op zaterdag gaan we vanaf drie
uur ‘s middag live met WNL Op Zaterdag op Radio 1.
En direct na de eindtune van dit programma gaat WNL
Opiniemakers de radiozender op.
In Amsterdam worden dan tegelijkertijd de laatste loodjes
gelegd voor ons zondagochtend-programma WNL Op
Zondag, dat die zondag om half tien live op NPO 1 gaat.
Na de show en de koffie gaan de redacteuren terug naar
de redactie, om zich bij de zondagsploeg te voegen die
Goedemorgen Nederland voorbereid en ook nog eens
WNL Haagse Lobby, op maandag op Radio 1.
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De mediawet-in-wording betekende al in de
behandeling tot enorm grote
EVA JINEK op ZONDAG

GEWILDE WERKPLEK
Zo klein als WNL in het bestel is, zo hard wordt er
gewerkt. Kantoortijden zijn voor de jonge journalisten niet
vanzelfsprekend. Zij zijn eerder uitzondering dan regel.
Toch willen mensen graag bij onze omroep aan de slag.
Het werk verveelt nooit. Radio, televisie, internet, verslag
doen, presenteren, research - een kleine omroep biedt elke
dag kansen om iets nieuws te doen. Om een sprong te
maken, om beter te worden. Het is een plek om ontdekt
te worden.
Zonder er sentimenteel over te willen schrijven. WNL is
niet alleen een rechtse omroep met een goed humeur. Het
is ook een omroep van grote dromen. Niet alleen bij ons,
de bestuurders, maar zeker ook bij de jonge journalisten.

NIEUWE MEDIAWET
Tegen dat decor heeft WNL natuurlijk ook te maken met
alle factoren die spelen in de politiek, maar ook bij de
omroepen en de overkoepelende NPO. Vrijwel geheel
2015 stond in het teken van de nieuwe Mediawet van
staatssecretaris Sander Dekker.
De VVD-bewindsman wil toe naar een modernisering van
het publieke bestel. Een meer open bestel, met minder
omroepen, meer sturing door de NPO en een aangepaste
vorm van financiering.
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fase van ontwikkeling en zeker bij de politieke
veranderingen. Ook voor WNL.

De mediawet-in-wording betekende al in de fase van
ontwikkeling en zeker bij de politieke behandeling tot
enorm grote veranderingen. Ook voor WNL.
Het leidde tot de vorming van combinatie-omroepen.
Enorme nieuwe reuzen in het bestel. Oude omroepen
gingen samen vanwege een fors financieel subsidie
voordeel dat in het verschiet lag - waarover later in dit
jaarverslag meer. Hier ligt de herkomst van BNN-VARA,
AVRO-TROS, KRO-NCRV.
Dekker kreeg daarmee wat hij wilde: minder omroepen.
Ook WNL diende te gaan samenwerken. Als aspirantomroep werd een verplichte samenwerking opgelegd.
Voor samenwerking waren er verschillende opties. Ofwel
met een zogenaamde “taak”-omroep zonder leden, de
NTR, ofwel met een van de omroep-combinaties, of met
een overgebleven solo-omroep als MAX, EO of VPRO.

gelijkluidende overeenkomst die voor alle drie zou gelden.
Deze overeenkomst werd uiteindelijk in december 2015
goedgekeurd door het ministerie van OCW, kort voor het
ingaan van de nieuwe concessie.
De samenwerking houdt ondermeer in dat op gebied van
bedrijfsvoering, zoals financiën en ledenadministatrie door
WNL en MAX wordt samengewerkt. WNL en MAX blijven
inhoudelijk op programma-niveau gescheiden omroepen.
Zij zijn ook niet tot het einde der dagen tot elkaar
veroordeeld, maar werken wel samen op elk mogelijk
terrein, waar dit gunstig is. Een voorbeeld daarvan is het
gezamenlijke gebruik van Studio 23 (MAX) in Hilversum.
Verdere details beschrijven we verderop in het jaarverslag.

SAMENWERKING OMROEPEN
Zoals in het vorig jaarverslag beschreven, onderzocht WNL
alle mogelijke geschikte partners en werd er uiteindelijk
een overeenkomst bereikt met Omroep MAX. Het jaar
2015 stond voor WNL nadrukkelijk in het teken van het
uitwerken van de aard en mogelijkheden van deze nieuwe
samenwerking.
Omdat twee andere aspirant-omroepen (Human, Powned)
eenzelfde verplichting hadden, werd gezocht naar een
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Organisatie WNL
De politieke werkelijkheid rondom de nieuwe Mediawet bleek in 2015
weerbarstiger dan het kabinet had verwacht. Hoewel de wet met
aanpassingen de Tweede Kamer passeerde, bleek dat niet gelijk het
geval in de Eerste Kamer. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag
was de wet nog niet bekrachtigd.

Toch heeft WNL in 2015 een aantal grote wijzigingen
moeten doorvoeren in zijn eigen organisatie, om in te
spelen op de verwachte veranderende omstandigheden.
Een van de grootste was dat de Mediawet voorzag in
een nieuwe vorm van financiering. De omroep zou een
aanzienlijk minder grote garantie krijgen voor het maken
van programma’s.
Het budget zou per 2016 nog tot de helft gegarandeerd
zijn. Alles daarboven zou moeten worden “verdiend” met
goede programma-voorstellen. WNL is een van de weinige
omroepen die in dit nieuw voorgestelde systeem echt
kansen ziet, en zich er ook ronduit positief over uitsprak
richting politiek en NPO.

een maximaal budget, waardoor elk goed idee of voorstel
strandt als het toegekende budget helaas “op” is.
Volgens ons is dit een achterhaald systeem dat elke
prikkel wegneemt om te groeien, te verbeteren of met
voorstellen te komen. Het zorgt ervoor dat het publieke
bestel versteent en dat het oude omroepen puur beloont
omdat ze in het verleden geld ontvingen. Initiatief kan dan
alleen door de grote omroepen worden genomen. Er is
immers sprake van een opgelegde maximale positie, die
voor WNL dan zeer beperkt is.
Dat is volgens WNL krom. Het is zelfs zeer belemmerend
voor een optimale publieke omroep.

‘WE VERDELEN DE TAART’
MINDER GARANTIE, MEER KANSEN
De omroep wil best minder garantie, als daarmee kans
ontstaat op meer programma’s op basis van prestatie en
initiatief. In het oude systeem heeft WNL te maken met
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Een van de grootste belemmeringen lijkt de zelfregulering
die de oude omroepen in de opmaat naar een nieuwe
media met elkaar hebben bedacht en doorgevoerd.
Het was, hoe men het went of keert, een onderonsje waar

EVA JINEK op ZONDAG

Het 3-3-2-model is in
feite een anachronisme.
Het verhoudt zich niet
tot de financieringswijze van - en visie op
- een werkelijk open
bestel, zoals staats
secretaris Sander Dekker
dat beoogde.

mee zij de overheidsbijdrage aan de publieke omroepen
onderling verdeelden: het zogenoemde 3-3-2-model.
In onze optiek is het daarmee alsof - met excuses voor
het gruwelijke beeld - een subsidie-taart vooraf in punten
werd verdeeld. En dat alvast voor de komende vijf jaar. De
drie grote combinatie-omroepen claimen daarbij elk de
grootste taartpunt.
Zij maakten niet slechts aanspraak op een dubbele
taartpunt (twee omroepen fuseerden) maar eisten nog
een extra stuk als bonus voor hun fusie. Zo bedeelden ze
zichzelf met een beloning voor de fusie, terwijl dit in feite een
kostenverlaging zou moeten betekenen, alleen al vanwege
ontdubbeling, lagere overhead- en organisatiekosten. De
bonus werd opgeëist omdat zij bijdragen aan de wens om
minder omroepen, zoals Dekker wil.
De drie ledenomroepen die per se niet wilden fuseren,
krijgen nu iets minder. Zij gingen akkoord met een wat
smallere taartpunt dan ze gewend waren. Om zelfstandig
te blijven, leverden ze een stuk taart in. Tot slot zijn er twee
forse taartdelen gesneden voor de twee taak-oproepen,
de NOS en NTR.
De eerste is wettelijk belast met nieuwsdistributie en doet
ook aan sportverslaggeving en -registratie. De tweede
is belast met inhoudelijke hiaten die in ons bestel vallen,
doordat de ledenomroepen niet in zulk aanbod zouden
willen voorzien.
De aspirant-omroepen werden niet meegenomen. Ze
krijgen, als het aan de oude omroepen ligt, de kruimels
en stukjes die bij het snijden overbleven. Die stukjes taart
werden een apart hoekje in het bestel. De nieuwe wijze van
financiering, de 50 procent-garantie, zet hopelijk alsnog
gedeeltelijk een streep door de zelfbedeling.

EEN OPEN BESTEL
Het 3-3-2-model is in feite een anachronisme. Het verhoudt
zich niet tot de financieringswijze van - en visie op - een
werkelijk open bestel, zoals staatssecretaris Sander Dekker
dat beoogde. De oude omroepen verdeelden de taart
onderling, om te voorkomen dat er onderlinge concurrentie
om een bijdrage zou ontstaan. Als zij er samen uitkwamen,
zou alles vanzelf gaan.
Het openstellen van het bestel voor toekenning op
basis van het beste idee, of gewoon de beste propositie,
betekent echter immers per definitie concurrentie. Juist
die concurrentie zou WNL graag aangaan. Ook als het
betekent dat een kleine omroep het in de pitch om een
programma beter moet doen dan een groot extern,
buitenlands productiebedrijf, of een grote omroep.
Waarom zou onze omroep dat niet kunnen?

CONCURRENTIE IS GOED
WNL vertrouwt erop dat onze omroep die strijd aankan;
door creatiever, sneller, slimmer en beter te zijn. Angst
voor de grote producentenwereld heeft WNL niet. De
omroep hoeft geen torenhoge marges voor buitenlandse
aandeelhouders te verwerken in zijn productiekosten. De
omroep heeft geen winstoogmerk. WNL is een ideële
afzender, op rechtse leest geschoeid, en wil bedrijfsmatig
zo efficiënt mogelijk te werken. Dus, kom maar op!
Ons winstoogmerk is het streven naar maximale inhoude
lijke output. Zowel op gebied van het aantal programma’s,
als de kwaliteit van deze programma’s. WNL streeft ernaar
om iedere subsidie-euro zoveel mogelijk nut en effect
te geven. Om dat te bereiken heeft WNL in 2015 zijn
organisatie dus opnieuw ingericht.
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Alles in huis
De lagere garantie op toegekend budget maakte dat WNL in 2015
nadrukkelijke keuzes moest maken. De NPO liet in juli weten dat WNL zijn
dagelijkse ochtendshow niet kon indienen als een programma buiten het
“garantie-budget”. Daarmee ontstond een probleem. De ochtendshow
alleen al, zou onder die condities, niet passen in dat gegarandeerde budget.

Het ochtendprogramma, dat als enige deels in samen
werking met een buitenproducent tot stand kwam,
diende aanmerkelijk goedkoper te worden gemaakt. Een
noodzakelijke keus was om deze productie dan geheel
in eigen beheer te nemen. Ook koos WNL ervoor om
een gunstige en betaalbare locatie te zoeken, waar alle
programma’s onder een dak konden komen.

De politieke redacteuren werken bijvoorbeeld voor de
ochtendshow, de zondagshow, de zaterdagmiddagshow,
opiniemakers op radio en televisie en natuurlijk voor
ons politieke programma. Datzelfde geldt voor onze
economische journalisten en de journalisten op gebied van
media en cultuur. Zij bedienen alle programmatitels.
Het bijeen brengen van alle kleine redacties betekende
een enorme verbetering van de output per journalist. In
kwaliteit en kwantiteit. Er ontstond daardoor een nog
groter journalistiek kloppend hart binnen WNL. Ook werd
daardoor de belangrijke mogelijkheid gecreëerd om meer
te doen aan programma-ontwikkeling.
Dat was een tweede doorslaggevend argument omdat
de nieuwe mediawet vooral vraagt om initiatief bij de
aanbieders, of het nu bedrijven of omroepen zijn.
Ook facilitair is daarmee een synergie bereikt die WNL
armslag geeft. Zo worden montagesets, camera’s,
opname-
apparatuur, studio’s, productieauto’s - eigenlijk
alles - voor verschillende programma’s gebruikt. Met deze
combinatie van faciliteiten en mensen werd het mogelijk
om op snelle wijze programma’s te ontwikkelen en er een
pilot van te maken.

ONTWIKKELING PROGRAMMA’S
ONDER-EEN-DAK
Daar slaagde onze omroep in augustus 2015 in. We richtten
een redactie in op de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat
50, op een kantoorlaag in een oude parkeergarage. Door
het onder één gezamenlijke redactie brengen van alle
programma’s, kon een groot kostenvoordeel worden
behaald.
In de praktijk betekent dit dat WNL-redacteuren nu hun
verhalen, gasten en reportages leveren aan alle pro
gramma’s van WNL. Dus zowel radio als televisie, maar
tegelijk ook de content leveren voor sociale media.
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In 2015 maakte WNL diverse pilots voor de NPO. In deze
programma-ontwikkeling wil WNL zich profileren op
juist die peilers, waarin zijn missie het beste tot uiting kan
komen: economie, politiek, veiligheid. In 2015 slaagde WNL
er in om twee nieuwe programma’s op die manier toe te
voegen aan zijn portfolio:
•
In het voorjaar van 2015 kreeg het radio-programma
WNL Opiniemakers een televisie-variant op NPO 2,
met presentatrice Margreet Spijker. Van het nieuw
ontwikkelde programma bestelde de publieke omroep in
het najaar zelfs een tweede serie. En tijdens het schrijven
van dit jaarverslag werd een derde seizoen uitgezonden.

EVA JINEK op ZONDAG

In 2015 maakte
WNL diverse
pilots voor de
NPO. In deze
programma-
ontwikkeling
wil WNL zich
profileren
op juist die
peilers, waarin
zijn missie het
beste tot uiting
kan komen:
economie,
politiek,
veiligheid.

Een tweede programma dat WNL zelf ontwikkelde kreeg
in de zomer van 2015 een fraaie plaats op NPO1.
• In Allemaal Familie volgde WNL twaalf families
met opmerkelijke familiebedrijven. De Nederlandse
zakentycoon John Fentener van Vlissingen toonde zich
bereid dit Hollands Glorie-programma te presenteren.
Ten tijde van het schrijven van dit verslag is ook van deze
serie een nieuw seizoen besteld. Het programma past
binnen onze peiler economie.
Een derde programma dat WNL ontwikkelde betreft het
werk van politie en justitie.
• In De Zaak van je Leven staat een geruchtmakend
onderzoek centraal, dat een onuitwisbare indruk heeft
achtergelaten op rechercheurs en betrokkenen. De
pilot van dit programma leidde ertoe dat, kort voor het
schrijven van dit jaarverslag, de NPO ruimte maakte voor
enkele afleveringen in 2016.

De bundeling van alle redacties en het “in eigen huis”
produceren van die programma’s, heeft ertoe geleid
dat WNL vol vertrouwen een nieuwe concessie-periode
ingaat. De omroep bruist van ideeën voor nieuwe
programma’s.
De eerste resultaten zijn goed. En de bestaande
programmering heeft niet geleden, maar juist geprofiteerd
van de nieuwe organisatiestructuur. Dat is iets waar we bij
WNL toch wel heel trots op zijn.
In dat opzicht heeft de komst van een nieuwe Mediawet
zonder twijfel een positieve rol gespeeld. In onze optiek is
het een positieve uitdaging van een al wat ouder systeem.
Het stimuleert omroepen om te innoveren, opnieuw na te
denken en om initiatieven te ontplooien.
Want juist dat, en werkelijke externe pluriformiteit, heeft
het publieke bestel hard nodig.
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Het publieke bestel gaat een nieuw t ijdperk in,
waarin ledenaantallen over het algemeen snel slinken.
Niet alleen bij de o
 mroepverenigingen, het gebeurt overal.
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Ledencriterium
& subsidie
Een van de zaken die in de nieuwe mediawet
niet is gewijzigd is het onderdeel van het
ledencriterium. Nog steeds is een minimumaantal leden bepalend voor de omvang van een
subsidie die een omroep “verdient”.

Of de omroep of omroep-combinatie ook echt pro
gramma’s levert vanuit zijn oprichtingsmissie is van
ondergeschikt belang. Voor een combinatie-omroep
moeten er een minimum van 150.000 plus 50.000 leden
worden geteld. Voor een stand alone minimaal 150.000.
Een aspirant moet echter eerst naar 150.000 en mag
daarna weer wegzakken naar minimaal 50.000.

WAT IS DE MISSIE?
WNL vindt dat vreemd. Een omroep moet eerst en vooral
toegevoegde waarde hebben. Subsidie voor een omroep
die is gebouwd op de katholieke en protestantse zuil is een
monstrum, als hiervan (bijna) niets is terug te vinden in de
programma’s. Wanneer subsidie wordt verstrekt voor een
omroep gebouwd op links-progressieve snit in combinatie
met jongeren, vraagt dat ook om boter bij de vis.
Stel het Rijksmuseum legt zich toe op het presenteren van
gokspelletjesprogramma’s op facebook - dan is de missie
en taakuitvoering toch ook niet in de lijn van de bedoeling
van de overheidsbijdrage?
In dat opzicht zijn de kleine stand alone omroepen nog
het dichtst bij hun missie gebleven. De EO wil toch
evangeliseren. MAX heeft ontegenzeggelijk iets moois met
ouderen. Ook WNL legt alle uitzendingen langs de meetlat
van zijn oprichtingsmissie, de omroep moet te herkennen
zijn als liberaal-conservatief in de keuze van zijn thema’s en
zijn onderwerpen.

TOEKOMST VAN LEDEN
Het publieke bestel gaat een nieuw tijdperk in, waarin
ledenaantallen over het algemeen snel slinken. Niet alleen bij
de omroepverenigingen, het gebeurt overal. Bij de politieke
partijen, van VVD tot CDA, maar ook bij vakbonden zoals
FNV en CNV. Alle verenigingen hebben er mee te maken.
Het is ook te zien bij belangenclubs als de ANWB en zelfs bij
de kleine buurtorganisaties, zoals een speeltuinvereniging.

JAARVERSLAG 2015

017

EVA JINEK op ZONDAG

WNL is er voor

een fair share van
een rechts geluid
op de publieke
zenders. Zodat de
publieke omroep
ook daadwerkelijk gedragen
wordt door het
breedst mogelijk
spectrum in onze
maatschappij en
onze politiek.

Dat in een nieuw bestel is gekozen voor het criterium
“ledenaantal” voor een plek in het bestel vanaf 2021, is voor
nieuwkomers als WNL een ongenadige keuze.
Terwijl overal het ledenaantal drastisch daalt, moet een
kleine omroep met weinig middelen het ledenaantal
tijdelijk doen zien stijgen naar boven de 150.000 leden.
Om vervolgen te fuseren, en op te gaan in een brede
omroeporganisatie. Niet bepaald een selling point bij
ledenwerving.

ONGELIJK SPEELVELD
De wetgever heeft daar in de nieuwe wet een enorme wal
opgeworpen. Een nieuwkomer als WNL komt daarmee
niet in een gelijk of vergelijkbaar speelveld, als waarin
eerdere nieuwkomers van start gingen. Een omroep als
BNN werd zelfs ooit met 120.000 leden definitief tot het
bestel toegelaten - na een ingreep door de Eerste Kamer.
WNL signaleert dat er perverse prikkels aanwezig waren
voor oudere omroepen. Zij kochten op grote schaal leden
door het weggeven van cadeaus, zoals strandlakens,
K3-jurkjes, luxe dvd-sets of kookboeken. Ze verwerkten
welhaast ongemerkt een lidmaatschap in een abonnement
voor een tv-gids. Of ze kochten een abonnementen
bestand op om zo het ledenaantal te vergroten.
Al die wegen zijn inmiddels afgesloten. Een welkomst
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cadeau is - terecht - afgeschaft om leden binnen te halen.
Het overnemen van een bladtitel, met het oog op een
abonnementenbestand, is taboe.
Het zijn allemaal besluiten die zeer begrijpelijk zijn. Want
het was bizar dat omroepen voor het werven van een
nieuw lid niet zelden ruim 60 tot 70 euro (!) uitgaven. En
waarom? Omdat een groot ledenaantal vanzelf leidde tot
meer subsidie.
WNL zal ook de komende jaren in de politiek pleiten voor
het afschaffen van de oude regels voor deze ronduit
bizarre ledenrun, die elk jaar weer vele miljoenen euro’s
doet verdampen. Dat geld kan beter worden besteed aan
programma’s.

LEGITIMATIE PUBLIEKE OMROEP
De legitimiteit van een omroep zou, volgens ons,
afgemeten moeten worden aan de stroming die zij wil
vertegenwoordigen en hoe zij daar uitvoering aan geeft.
Het geven van een prikkel aan omroepen om te komen
met goede programma’s en het bedenken van nieuwe
programma-titels die daar uitvoering aan geven, is dan
ook enorm toe te juichen.
Er moeten betere meetbare criteria te bedenken zijn, die
een omroep zijn legitimiteit verschaffen of ontnemen.

Inhoudelijk valt er altijd te toetsen en de effectiviteit van de
besteding van subsidiegeld is na te gaan. Ook het bereik
van programma’s is te onderzoeken, zoals ook het politiek
en het maatschappelijke draagvlak is te meten.
De relevantie en legitimatie, kortom, kan en mag niet
afhangen van een spandoek op een gebouw: 800.000
leden! Dat is een drogreden bij het maken van aanspraak
op tientallen miljoenen euro’s per jaar aan uitzendsubsidie.
Leden zijn belangrijk, maar de omvang van een bestand
mag niet worden overgewaardeerd. Ook een groep van
50.000 leden is representatief. Zeker als die leden niet zijn
gekocht met badlakens of een dvd-set.
Ook in de politieke arena is het ledenaantal van een partij
niet bepalend voor de hoeveelheid zetels in de Tweede
Kamer.
De PVV heeft slechts 1 lid, en is in de Kamer en de peilingen
momenteel zeer relevant. De VVD geldt als een van de
kleinste ledenclubs, met krap 30.000 leden, maar levert nu
al jaren de premier van ons land. D66 heeft nog niet de
helft van het aantal leden van Omroep WNL - toch heeft
die partij een serieuze positie in de landelijke politiek.
Ook voor de politiek geldt: De zetels moeten worden
verdiend met politieke ideeën, waardoor de achterban
zich in een partij herkent. Goede ideeën uitdragen, dat
levert de zetels op.

FAIR SHARE, BREED DRAAGVLAK
Omroep WNL streeft er niet naar om de grootste omroep
van ons land te worden. Deze omroep is er om het publieke
bestel pluriform te laten klinken. Met een herkenbaar geluid
voor links en voor rechts, voor progressief en conservatief
Nederland.
WNL is er voor een fair share van een rechts geluid op
de publieke zenders. Zodat de publieke omroep ook
daadwerkelijk gedragen wordt door het breedst mogelijk
spectrum in onze maatschappij en onze politiek. Het klinkt
welhaast als een utopie: WNL streeft naar een NPO waar
iedereen in ons land trots op is.
Dus niet alleen aandacht voor spelletjes, datingshows,
hoog- en laagcultuur, drama, reisprogramma’s of
levensbeschouwing, maar ook voor programma’s die
zich specifiek richten op onze thema’s: politiek, economie,
veiligheid.
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Rick Nieman, Sacha de Boer
& Mart Smeets
Julia & Humberto Tan

Tom Middendorp & Rozemarijn Moggré

Rosa da Silva & Hans Goedkoop
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Samenwerking
Een goed functionerende NPO kan niet zonder
omroepen die samenwerken. Niet elke programma zal een pamflet voor een missie kunnen en
hoeven te zijn. In de programmering komen geregeld kansen voorbij waarin omroepen samen
hoogwaardig programma’s kunnen realiseren.

WNL werkte ook in 2015 weer nauw samen met andere
omroepen. Zowel in programma’s, als op praktische gebied.
Zo zendt WNL zijn ochtendshow uit vanuit Studio 23 in
Hilversum, die toebehoort aan de ouderenzender MAX.
Op zondagochtend maakt WNL gebruik van de studio
Vondel CS in Amsterdam, die wordt beheerd door de
combinatie-omroep AVROTROS.
Onze radioprogramma’s komen vanaf de redactievloer
en - nu nog - de studio’s van de NOS. De samenwerking
bespaart op de kosten, en dat juicht WNL toe.

SAMENWERKING MAX
In 2015 werd ook een meer intensieve samenwerkings
overeenkomst met Omroep MAX gesloten. Tot zo’n
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samenwerking werd WNL door de wetgever verplicht.
Deze samenwerking is op zoveel mogelijk gebieden,
ondermeer op dat van financiële administratie, personeels
administratie en ledenbeheer.
WNL is vrij om later een andere samenwerkingspartner te
kiezen, maar onze eerste ervaring met de samenwerking
met Omroep MAX is in 2015 louter positief gebleken.
Het is namelijk niet op “de achterkant van de omroep”
waar het verschil wordt gemaakt in de programma’s - dat
gebeurt op de redacties en bij de programmamakers.
WNL streeft al sinds zijn oprichting naar zo laag mogelijk
organisatie- en kantoorkosten om zo tot een maximale
output te komen op televisie, radio en internet. Het via
een samenwerking ontdubbelen van processen die dit
“slechts” faciliteren is kosteneffectief. Ons inziens zou WNL
dit in de toekomst ook bij de NPO kunnen.

ANDERE OMROEPEN
In de zomermaanden van 2015 werkte WNL ook actief
samen met alle andere omroepen om tot een integrale
programmering te komen op NPO Radio 1. De zender
koos ervoor om een sportzomer in te stellen, waarvoor de
reguliere programmering grotendeels moest wijken. WNL
leverde redacteuren aan dit samenwerkingsverband.
Ook werd op Koningsdag opnieuw goed samengewerkt
met de NOS om tot een goed aansluitende ochtend
programmering te komen, op de dag dat Wij Nederland
zijn monarchie viert en huldigt.

EVA JINEK op ZONDAG

WNL streeft
al sinds zijn

oprichting naar
zo laag mogelijk
organisatie- en
kantoorkosten
om zo tot een
maximale output
te komen op
televisie, radio en
internet.

JAARVERSLAG 2015

023

Beleidsplan 2016-2020
Omdat 2015 het jaar was voorafgaand aan een nieuwe concessie, is door
ons veel in het werk gesteld om de organisatie alvast in te richten om de
doelen mogelijk te maken uit ons beleidsplan voor de komende periode.

Wij verwijzen graag naar het beleidsplan en het vorige
jaarverslag voor de meer uitgebreide contouren. Om het
echter in enkele regels te schetsen: WNL heeft zich tot
doel gesteld om programma’s te gaan ontwikkelen, die de
identiteit versterken.

programma in de zomer van 2016 op de buis komt.
Economie was het thema van een nieuwe serie die WNL
in de zomer van 2015 maakte. In de serie Allemaal Familie
stonden families met familiebedrijven centraal. Zakenman
John Fentener van Vlissingen tekende voor de presentatie.
Ook deze serie zal in 2016 terugkeren op televisie.

DRIE KERNTHEMA’S

Eind 2015 werd tevens gewerkt aan een nieuwe serie van
radio-programma’s voor NPO Radio 2. WNL mag op deze
zender vanaf 2016 dagelijks de dag afsluiten met een twee
uur durend programma dat om middernacht begint. Een
late night op radio… Bij het schrijven van dit jaarverslag
hadden de interviews bij dit programma al meermalen
nieuws gemaakt.

Het vasthouden van dagelijkse actualiteiten in de ochtend
show en onze weekendbijlage op zondag blijft een
belangrijk doel. Tegelijk wilden we ons concentreren op
een gevariëerde programma-ontwikkeling volgens drie
hoofdthema’s:
• Politiek
• Economie
• Veiligheid
Het zijn thema’s waar de liberaal-conservatieve grondslag
een aanzienlijk verschil kan maken in de duiding en selectie
van onderwerpen. Deze domeinen passen bij WNL.
Daarbij willen we ook de verbinding tussen onze radio- en
televisie-programmering versterken.

ONTWIKKELING PROGRAMMA’S
Juist met die visie werd van het radioprogramma WNL
Opiniemakers tevens een televisie-programma gemaakt
voor NPO2, dat in 2016 zijn derde seizoen beleeft. De
onderwerpen voor radio- en televisie komen vanuit de
gezamenlijke redactie. Het programma wordt uitgezonden
vanuit de studio van de ochtendshow.
Ook stond 2015 in de ontwikkeling van een pilot rond
het politieke programma WNL Haagse Lobby. Ook onze
andere twee hoofdthema’s kregen alvast onze volle
aandacht.
Zo wordt veel energie gestoken in een programma over
politie en opsporing (veiligheid). Ten tijde van het schrijven
van dit jaarverslag is bekend, dat een eerste serie van dit
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Programmering televisie
Vanwege het vooruitzicht van een nieuw model
voor financiering van publieke omroepen,
moest WNL een aantal belangrijke afwegingen
maken.

Een omroep met nog “half zoveel geld” als garantie,
moet alle dubbeltjes vaak en met zorg omdraaien. Ook
dwingt het tot het stellen van prioriteiten, nog slimmer
organiseren en alle kosten en posten nogmaals tegen het
licht houden.
Volgens het minimum van de nieuwe financiering
zou WNL, zoals eerder gezegd, alleen met de grootst
mogelijke zuinigheid een dagelijks programma kunnen
maken, simpelweg omdat het gaat om veel afleveringen.
Het gaat om maar liefst 170 ochtendshows en 30
zondagshows.
In het slechtste geval zou WNL alleen deze ochtend
programmering kunnen maken. Toch wilde WNL juist dit
opgebouwde belangrijke fundament niet opofferen.

OCHTENDSHOWS GOEDEMORGEN NEDERLAND
Dagelijks kijken tussen de 900.000 en een miljoen
Nederlanders een half uur naar Goedemorgen Nederland.
Uitschieters naar ver boven het miljoen zijn overigens geen
uitzondering. Deze mensen beginnen de dag met Omroep
WNL.

De ochtend is een heel goed journalistiek moment.
Keek men vroeger bij de omroepen neerbuigend naar
ochtendtelevisie - in onze programa’s schuiven inmiddels
ministers, staatssecretarissen, Kamerleden met plezier aan.
De ochtend is een van de belangrijkste momenten van
de nieuwsdag. Wat is er gebeurd en wat gaat de dag
ons brengen? Het eerste “gesprek van de dag” vindt
hier plaats. Het programma wordt vrijwel altijd erg goed
bekeken door de redacties van de late night-talkshows, die
er geregeld geïnspireerd raken.
Ons ochtendprogramma biedt bovendien een podium aan
journalisten van media, die qua kleur uitstekend passen bij
WNL. Van oude en vertrouwde printmedia als Elsevier, AD,
NRC Handelsblad, Telegraaf, Financieele Dagblad, maar
ook van interessante nieuwe media als The Post Online,
Jalta, Follow The Money of Das Kapital.
Ook journalisten van die belangrijke titels krijgen zo
indirect een gezicht bij de NPO, via WNL. Het maakt
de NPO pluriform, met niet alleen maar Hilversumse
omroepjournalisten. Het is bovendien een zeer toegankelijk
programma, dat vooral gewone mensen bereikt, en niet
enkel de al veelvuldig bediende “kritische volgers”.
WNL kan er bovendien inspelen op zijn hoofdthema’s
politiek, economie en veiligheid. In het programma worden
deze omlijst met duiding van nieuws uit media, cultuur en
de regio. De kijkerswaardering van het programma is hoog.
Het voortzetten van het programma betekende on
middelijk dat alle overige tv-programma’s op basis van
“verdienste” dienen te worden aangeboden bij de NPO.
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Bij WNL Op Zondag werd veel en vaak nieuws gemaakt.
Het is welhaast een handelsmerk geworden: Het begin van een
nieuwe nieuwsweek krijgt op zondag een aftrap.
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GOEDEMORGEN NEDERLAND
Deze keus heeft WNL dus na ampele overwegingen en vol
overtuiging gemaakt. Kort voor de start van het naseizoen
kon de omroep bovendien een lang gekoesterde wens
ver
wezenlijken. WNL kon de oude titel Goedemorgen
Nederland overnemen van de combinatie-omroep KRONCRV.
Dit is een titel die wereldwijd in varianten uiterst populair
is. Zo kennen we Good Morning America, Good Morning
Britain, Good Morning India en Good Morning Australia - alle
markeren een nieuwe dag op de veelal publieke zenders.
De NPO stemde van harte in met deze naamswijziging.
Omroep WNL hoopt hiermee voor de lange termijn een
vaste waarde te creëren op de voornaamste zender van
de NPO.

In het najaar van 2015 leverde het programma bovendien
een indrukwekkende lijst van headlines in de overige media.
Bij WNL Op Zondag werd veel en vaak nieuws gemaakt.
Het is welhaast een handelsmerk geworden: Het begin van
een nieuwe nieuwsweek krijgt op zondag een aftrap.
Ook wist het programma opnieuw een grote schare
aan prominente gasten te werven, onder wie politieke
leiders, ministers, staatssecretarissen - steeds van diverse
pluimage. Ook schoven topondernemers aan en in het
oog springende gasten uit de wereld van media & cultuur.

WNL OPINIEMAKERS
In het voorjaar van 2015 ging WNL ook van start met
een nieuw tv-programma: WNL Opiniemakers op NPO 2,
gepresenteerd door Margreet Spijker. In dit programma
bespreekt een bekende opiniemaker actuele kwesties
met gasten. Dit kunnen politici zijn, maar ook andere
opiniemakers of direct betrokkenen.
De resultaten van het eerste seizoen waren voor de NPO
aanleiding om ook voor het najaar een nieuwe serie te
bestellen. Daarvan bleken de kijkcijfers weer hoger dan
de eerste reeks. WNL kreeg daardoor de kans om het
programma te blijven doorontwikkelen. Bij het schrijven
van dit jaarverslag is het programma in 2016 begonnen
aan zijn derde seizoen.

ALLEMAAL FAMILIE

WNL OP ZONDAG
In gesprekken met de NPO werd bovendien aan WNL
duidelijk gemaakt, dat ook in een nieuw financierings
model de omroep alle kans zou maken op toekenning
van ingediende programma’s. In 2015 bleek dit ook
daadwerkelijk het geval te zijn.
Zo kon WNL opnieuw een half seizoen van WNL Op Zondag
gaan maken, voortaan met presentator Rick Nieman. Nog
voor het einde van 2015 liet de NPO weten het programma
ook opnieuw te willen bestellen voor een seizoen in 2016.
Het programma is eerder door verschillende presentatoren
geleid, met de huidige late night-host Eva Jinek als debu
tante bij WNL. Met Rick Nieman slaagde het programma
erin opnieuw goede kijkcijfers te behalen, met een
marktaandeel van ruim boven de 18 procent.

Daarmee was een prachtig programmatisch jaar nog niet
voltooid. In het voorjaar van 2015 werd WNL immers ook
beloond met een plekje op NPO 1 van nog een nieuw
programma: Allemaal Familie. Twaalf families met een
bijzonder familiebedrijf werden daarin op menselijke en
humor
volle wijze geportreteerd. Het zelf ontwikkelde
programma bereikte in hartje zomer maar liefst een piek
van ruim 800.000 kijkers.
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Ontwikkeling televisie
Zoals eerder in het jaarverslag beschreven is
de ontwikkeling van nieuwe programma’s een
belangrijk doel van WNL. Daar ging vooral vanaf
het najaar van 2015 veel aandacht naar uit.

Dit werd, zoals beschreven, mogelijk doordat de bestaande
redacties van radio en televisie werden gebundeld en
samengebracht. Ook besloot WNL een programmamaker
aan te stellen, die speciaal is belast met de ontwikkeling
van formats en verkenning van ideeën.
Op deze wijze wil WNL zijn redacteuren stimuleren, en
nauw betrekken, bij het bedenken en verkennen van
mogelijke formats - zodat WNL zelf als productiehuis kan
optreden.
Deze ontwikkeling past bij de lijn van WNL om alle
productie en redactie zoveel mogelijk in eigen huis te
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halen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor het maken van
nieuwe programma’s. Dit kan dan steevast tegen de laagst
mogelijke kosten.
Daarin is ook geleerd van externe pilots en voorstellen
voor WNL die in 2014 tot stand kwamen. Alle investering
en aandacht ten spijt, ze haalden het helaas niet bij
intekening bij de NPO. Het leergeld werd daarbij alleen
in de financiering betaald, maar de eigen redactie stak er
nauwelijks iets van op. Door de ontwikkeling in eigen huis
wordt vrijwel iedereen betrokken.
Overigens wil WNL vanzelfsprekend open blijven staan
voor passende producties van producenten. In het nieuwe
bestel kan hiervoor het initiatief worden genomen door de
NPO, die een bijpassende omroep zoekt per genre. WNL
heeft de NPO toegezegd elk voorstel te willen bespreken
en te verwelkomen, als zo’n programma goed past bij de
uitgangspunten van de omroep.

Ontwikkeling radio
Ook de radio kende opnieuw een woelig jaar. Al
een jaar nadat de nieuwe radio-programmering
op NPO Radio 1 was ingegaan, kondigde de
netmanager nieuwe grote veranderingen aan.

Deze hebben WNL in 2015 weliswaar nog niet geraakt.
Maar het jaar stond wel in het teken van de onderhandelingen over de positie op de radiozenders in 2016.

EFFECTEN 3-3-2-MODEL
Om de achtergrond te schetsen: in 2014 veranderde
de programmering op de belangrijkste nieuws- en
sportzender van ons land drastisch. Dit was ingegeven
door twee factoren:
• De fusies in omroepland, waardoor drie mega-omroepen
met dito budgetten ontstonden, te weten BNN-VARA,
AVRO-TROS en KRO-NCRV.
•
De wens van NPO Radio 1 om tot horizontale pro
grammering te komen.
De grote drie eisten de belangrijkste zendtijd op Radio 1, te
weten de prime time-slots op radio, de dagprogrammering.
Zij wilden samen met de NOS de hele dag bestrijken.
Radio 1 zelf wilde bovendien overdag overgaan op hori
zontale programmering. De programma’s dienden daarbij
vaste tijdstippen te krijgen, met elke werkdag dezelfde titel
en presentator(s) gedurende de hele werkweek.
Als gevolg dienden de kleinere omroepen te worden
verplaatst. De EO, VPRO en MAX moesten wijken. Zij
gingen voor een deel naar de vooravond of avond. WNL

raakte zijn horizontale plek kwijt, om 18.30 voor het
opiniërende Avondspits en wel aan de EO.
In ruil hiervoor kreeg WNL vanaf januari 2014 de
zatermiddag (WNL Op Zaterdag, 15-17u), de vrijdagavond
(WNL Opiniemakers, 21-22u) en de maandagavond (WNL
Haagse Lobby, 21-22u).
Als omroep was WNL blij met de ontwikkeling, omdat
het de mogelijkheid bood om duidelijk geprofileerde
programmatitels te plaatsen op een ander tijdstip. De
zaterdagmiddag geldt bovendien als goed beluisterd.

NIEUWE VERSCHUIVINGEN
In het jaar 2015 werd de tweede reorganisatie aan
gekondigd. Ook de avond diende over te gaan op
horizontale programmering.

EVA JINEK op ZONDAG

De grote drie eisten de belangrijkste zendtijd op Radio 1,
te weten de prime time-slots op radio, de dagprogrammering.
Zij wilden samen met de NOS de hele dag bestrijken.
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In 2015 trad

een nagenoeg
geheel nieuwe
lichting van
radiomakers
aan, met
begeleiding
van enkele
oudgedienden.
Voor hen is
het weer een
verkenning van
nieuwe wegen.

De EO raakte het prominente slot rond 18.00 weer kwijt, en
werd verder de avond in geduwd, waar de programma’s
van WNL (op maandag en vrijdag) en de VPRO (Bureau
Buitenland) nog maar net plek hadden gekregen.
In overleg met NPO Radio werd in het najaar van 2015 een
oplossing gevonden.
WNL Opiniemakers verhuist per 2016 naar de zaterdag
middag, tussen 17 en 18 uur, aansluitend op het programma
WNL Op Zaterdag. WNL Haagse Lobby dreigde te
verdwijnen, maar kon toch nog op de maandagavond
blijven, met een gewijzigd aantal uitzendingen.
Elke laatste maandag van de maand, maakt WNL Haagse
Lobby nu plek voor een programma van de nieuwe
aspirant-omroep Human. Ook deze omroep kreeg immers
zendtijd toegewezen. Ook zal het programma nu in de
zomer op “politiek reces” gaan. Minder uitzendingen dus,
maar het programma blijft bestaan!

ONTWIKKELING RADIO
Het format van WNL Op Zaterdag is afgelopen jaar verder
doorontwikkeld. Aan het programma is meer opinie,
discussie, rubricering en een vast live-verslag toegevoegd.
Deze elementen hebben overigens het basisidee niet
aangetast.
WNL wil op dit tijdstip ruim aandacht geven aan politiek,
veiligheid, economie en media & cultuur. Het programma
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is verwant aan de ochtendshow in zijn benadering. Veel
diversiteit, een goed humeur en prominente sprekers.
Ook WNL Haagse Lobby stond niet stil in zijn ontwikkeling.
Het programma dat elke week de machten en krachten
rond een stevig politiek dossier uitdiept, kreeg meer
variatie.
Het programma begint nu steevast met een grote
actualiteit, een rubriek die vooruitblikt op de politieke
week, en vervolgens een belangrijk dossier. Afgesloten
wordt er nog steeds met een historische vertelling uit de
rijke geschiedenis van de parlementaire journalistiek. Het
programma maakte het afgelopen jaar meermalen nieuws.
Wat bij WNL Opiniemakers vooral opviel in 2015 is dat het
programma steeds steviger in vorm komt. Het programma,
gepresenteerd door Wieger Hemmer, trekt steevast
prominente gasten en belangrijke betrokkenen.
Het bleek vooral de stevige wekelijkse radio-variant van
een serie die zich op televisie in relatief korte series aan
het bewijzen is. De prominentere plek op zaterdagmiddag
in 2016 is daarmee op zijn plaats. Het is geen vrijbijvende
nieuwsradio.

WNL-ACADEMIE
Ook dit jaar werd in de nacht weer ijverig gewerkt bij onze
eigen “radio-journalistieke academie”, waarmee twee
programma’s in de nacht van dinsdag op woensdag op

Voor het tweede jaar op rij maakte de omroep de reeks
van Oud Naar Nieuw, met gesprekken met mensen die
een belangrijk of aangrijpend jaar achter de rug hadden,
zoals ondermeer de vertrokken Telegraaf-hoofdredacteur
Sjuul Paradijs en de teruggetreden burgemeester Onno
Hoes.

LATE NIGHT RADIO 2

NPO Radio 1 worden gemaakt. In Nog Wakker wordt door
aankomende journalisten teruggeblikt op de nieuwsdag
die was. In Nu Al Wakker wordt vooruit gekeken naar de
nieuwe nieuwsdag.
Beide programma’s kenmerken zich door een ongebreideld
enthousiasme, waarbij de jonge makers niet aarzelen
om voor de “grote vangst” te gaan. Minister Henk Kamp
(Economische Zaken) aan de lijn, tijdens een werkbezoek
in een ander deel van de wereld, dat is er zeker geen
zeldzaamheid.
In 2015 trad een nagenoeg geheel nieuwe lichting
van radiomakers aan, met begeleiding van enkele
oudgedienden. Voor hen is het weer een verkenning
van nieuwe wegen. Van de lichting die afzwaaide kwam
een enkeling bij WNL op de redactie. Anderen vonden
een werkplek bij de EO-redactie, EenVandaag, BNR
Nieuwsradio, RTV Brabant, de NOS, RTL, Telegraaf en zelfs
DWDD van de Vara.

Omdat het nergens binnen de NPO rustig was, kreeg
WNL ook te maken met veranderingen op NPO Radio 2.
Al vanaf de oprichting van WNL had de omroep daar een
programma op de zondagmiddag. Maar ook daar werd
gezocht naar horizontale programmering in het weekend.
Hoewel aanvankelijk de omroep het slot dreigde kwijt te
raken, leverde constructief overleg met de zendermanager
van NPO Radio 2 een mooi alternatief op.
Vanaf januari 2016 zal WNL dagelijks de dag gaan afsluiten
op NPO Radio 2, met ‘t Wordt Nu Laat.
Aan het eind van het jaar werden hiervoor gesprekken
gevoerd met de presentatoren Evelien de Bruijn en Marisa
Heutink. Met een gast uit politiek, media, cultuur of muziek
maken zij een show waarin hun leven & muziek centraal
staan.

WNL 24/7
Met de komst van dit programma werken medewerkers
van WNL nu veelal 24 uur per etmaal aan eigen
programma’s. Bovendien staat WNL nu aan het begin
van de programmering van de NPO op televisie, en aan
het eind op Radio 2. U kunt met ons wakker worden, en
met ons gaan slapen. Bij WNL is deze wijziging van de
programmering op NPO Radio 2 dan ook bijzonder goed
uitgevallen.

POPUP-PROGRAMMERING
Ook tekende WNL dit jaar opnieuw voor een mooie
reeks eindejaarsinterviews, op en rond oudejaarsavond
en nieuwsjaarsdag. Het ging hierbij om zogenoemde
“popup”-programmering, waarbij WNL aanbood om de

gaten die bij andere omroepen vielen in te vullen met programmering. Dit gebeurde ondermeer rond de feestdagen.
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Het aantal kijkers dat via sociale media direct naar streaming diensten
wordt doorgeleid is meetbaar en nog relatief laag. De grootste aantallen
werden in de zomer gehaald met de serie Allemaal Familie, waarvan elke
aflevering zeker 40.000 streams opleverde van mensen die later keken.
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Digitaal domein
De digitale mogelijkheden van omroep WNL
hebben zich in 2015 steeds verder toegespitst
op de inzet en het gebruik van sociale media.

De omroep heeft weliswaar een website, omroepwnl.nl,
maar navigeerde het afgelopen jaar voor content
uitsluitend naar de lineair uitgezonden programma’s op
de zenders van de NPO, en voor realtime streaming en
uitgesteld kijken naar de site van NPO.nl.
Het aantal kijkers dat via sociale media direct naar
streaming diensten wordt doorgeleid is meetbaar en nog
relatief laag. De grootste aantallen werden in de zomer
gehaald met de serie Allemaal Familie, waarvan elke
aflevering zeker 40.000 streams opleverde van mensen
die later keken. Dit cijfer was af te leiden uit gegevens van
de Stichting Kijkonderzoek.
Het aantal mensen dat non-lineair naar een ochtendshow
kijkt, wordt door de NPO niet langer gerapporteerd. Voor
dagtelevisie worden er helaas nog altijd minder gegevens
geregistreerd. Voorheen bereikte de zondagshow tussen
de 7.000-15.000 streams. Deze telling is niet meer
zichtbaar op de vernieuwde site van NPO.nl.

WNL KIEST NPO.NL
Het navigeren naar NPO.nl voor WNL-content lijkt des
ondanks de meest kansvolle manier om lineair en
streaming aanwezig te kunnen zijn bij het publiek.
WNL kiest er daarom ook bewust voor om naar dit
platform te verwijzen. De investering in de uniforme NPOsite is immers oneindig veel groter, en de site is veel beter

vindbaar, dan wanneer een kleine omroep hetzelfde wil
bieden met een eigen “kleine” portal met content.
WNL zou het echter wel toejuichen als het aanbod van
WNL-programma’s in een bundeling zichtbaar zou kunnen
worden binnen het NPO-domein. WNL pleit hier dan ook
voor. Temeer omdat de programma’s een onderlinge
samenhang hebben.
De radioprogramma als WNL Haagse Lobby en WNL
Opinie
makers staan inhoudelijk niet los van WNL Op
Zondag of WNL Goedemorgen Nederland. Thema’s
worden in deze radioprogramma’s uitgediept en verder
onderzocht.
Waar de ochtendshow rekening moet houden met general
interest, bieden de andere programma’s meer ruimte voor
special interest. In de programma’s wordt doorverwezen,
maar een domein waar de behandelde thema’s
overzichtelijk zijn terug te vinden, wordt node gemist. Dit
gebeurt nu vooral via navigatie via social media.
Dat de domeinen van streaming internet en lineaire
mediaconsumptie naar elkaar toegroeien, is duidelijk. WNL
wil binnen de NPO graag meewerken aan een model,
waarbij de omroep “als afzender” en “als maker binnen de
NPO” ook herkenbaar is op NPO.nl.
Zo is door kijker en luisteraar beter en eenvoudiger contact
te leggen met de makers, maar wordt de maker en diens
identiteit ook beter herkend. Het plaatsen van lichte
content op sociale media als Twitter, Facebook of You
Tube kan daarbij een extra navigatie bieden naar WNLcontent bij de NPO.
In 2016 wil WNL zich tevens buigen over de vraag of er
digitale mogelijkeden zijn om een versterking van de band
met omroepleden te realiseren.
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Ambities 2016
Zoals in dit jaarverslag beschreven, stonden nagenoeg alle beslissingen
in 2015 in het teken van de realisering van onze ambities in de nieuwe
concessieperiode.

Die ambities zijn groot, en passen op het eerste gezicht
wellicht niet bij de positie die de oude omroepen passend
vinden bij de status van WNL. Ook in de komende
concessie is de omroep opnieuw weer een aspirant.
Daarbij keert een ding steeds terug. Het niet door WNL
onderschreven 3-3-2-model van de oude omroepen lijkt
te voorzien in een beperkte bijdrage voor onze omroep.
Dit omdat de grote omroepen hun inkomsten onderling al
voor de komende vijf jaar hebben verdeeld, in hun afspraak
om interne concurrentie te voorkomen...
WNL streeft naar een volledige erkenning in het bestel.
Dit betekent allereerst een breed gevoelde erkenning op
basis van toegevoegde waarde. Die erkenning zoekt WNL
natuurlijk allereerst bij de kijkers en luisteraars. Maar het
betekent ook dat zij, uitsluitend op basis van verdienste,
wil meedingen naar nieuwe programmering.
Hoewel een bereik van een miljoen mensen in de ochtend
veel lijkt, betekent dit namelijk ook dat WNL een groot
deel van de mensen maar zeer zelden bereikt. Niet
iedereen kijkt ochtendtelevisie. Sterker nog: vele miljoenen
Nederlanders kijken dan niet. Het maken van programma’s
in de avond blijft daarmee belangrijk.

WENS AVONDPROGRAMMERING
Ons kompas in die ontwikkeling daarbij blijft vanzelf
sprekend ons beleidsplan voor 2016-2020. Daarin schetsen
we de volgende matrix:
• Dagelijkse actualiteit
• Opinievorming
• Politieke duiding
• Informatie en educatie
• Semi-actuele actualiteit (veiligheid, opsporing,
samenleving, economie)
• Onderzoekende journalistiek (politiek, economie,
veiligheid, geld)
Een groot deel van de doelen heeft daarmee een
journalistieke basis. Dat is geen willekeurige keus. Die is
ingegeven door de wens om gebieden te kiezen waarop
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de omroep onderscheidend kan zijn met zijn liberaalconservatieve grondslag.
Overigens wil de omroep daarbij niet in de valkuil terecht
komen van een “one issue”-omroep. WNL streeft ernaar
om juist een brede omroep te worden en ook in breedte
door te blijven groeien.
Zo zijn onze keuzen voor passende onderwerpen ook
heel goed te realiseren in gereconstrueerd drama, diverse
vormen van human actua, een serie reisprogramma’s,
documentaires, of zelfs verantwoord human interest. Het
hoeft, met andere woorden, niet alleen maar een “praatje
journalistiek” te zijn.
Het gaat steeds om de basis die eraan ten grondslag
ligt. Wat wil WNL laten zien? Waarom is het programma
typisch voor WNL? Zijn dat inspirerende ondernemers,
boeiende denkers of hartverwarmende acties in onze
samenleving? Trots kunnen zijn op ons “Wij Nederland”
hoort er in elk geval zeker bij.

GEEN AFSCHERMING OF BEPERKING
Als de nieuwe mediawet erin voorziet dat initiatief, goede
ideeën en kwalitatieve programma-ontwikkeling kunnen
rekenen op beloning met zendtijd, dan wil WNL de
competitie graag aangaan.
Het beperken van zendtijd (of in feite budget) vanwege
een kleine beginpositie is in feite het afschermen van
verkregen subsidie-posities door oudere partijen.
Zo’n mechanisme hoort, ons inziens, niet thuis in een
moderne publieke omroep, waar concurrentie juist
een uitstekende stimulans kan zijn op weg naar “meer,
gevariëerder en beter”.
Ook het komende jaar zal WNL dan ook blijven inzetten
op de ontwikkeling van programma’s. En dat in de
overtuiging, dat een goed aanbod uiteindelijk altijd een
goede kans maakt. WNL heeft geen winstoogmerk - maar
wel een output-oogmerk.
Voor elke euro die vanuit de belastingbetaler wordt
bijgedragen, wil deze omroep het maximaal haalbare
realiseren.

MILJOENEN VOOR LEDENRUN?
Tegelijk zal WNL ook veel aandacht moeten besteden
aan een tweede criterium, volgens de nieuwe mediawet.
De wetgever houdt tot op heden vast aan een tijdelijk
minimum-ledenaantal van minimaal 150.000 leden om
vervolgens verplicht te moeten fuseren.
Daarna gelden de minima van 150.000 voor de grootste
omroep en 50.000 voor de kleinste in een omroepcombinatie. Er moeten dus bij meting 100.000 leden extra
zijn, die al het jaar erop niet meer noodzakelijk zijn.

liberale en conservatieve waarden van onze omroep deelt
is massief. Niemand zal die als te smal kunnen betitelen. Bij
de commerciele zenders is deze al lang in kaart gebracht
als “aantrekkelijke kijkersgroep”.
De KRO-NCRV is vooral trots op 800.000 leden, zo toonde
in 2015 een spandoek op het kantoorpand in Hilversum. Of
de omroep de verzuilde waarden van het protestantisme
en het katholicisme echter ook daadwerkelijk dient, valt
te betwijfelen. De door een buitenproducent gemaakte
serie Boer Zoekt Vrouw is het grootste succes, daar. De
woorden God, geloven of kerk zijn in dat programma, naar
verluidt, nog nooit gevallen.
Dat is een heikel punt. Om over de oorspronkelijke missies
van de AVRO-TROS maar helemaal te zwijgen. Wie kent ze
nog, die missies? Oude omroepen zijn in feite grotendeels
productiehuizen geworden of meer nog, resellers van
productiehuizen. Met budget dat hen op basis van
verkregen ledenaantallen wordt toegekend.

EVA JINEK op ZONDAG

De stroming in ons land die de liberale en conservatieve waarden van onze
omroep deelt is massief. Niemand zal die als te smal kunnen betitelen.

Dat is een bizarre eis. Campagnes voor het werven van
leden zijn uiterst kostbaar. Leden zijn door de oude
omroepen in het verleden vaak gekocht met cadeaus,
tickets, boeken, dvd’s.
Zij hadden zo gezegd een gigantische historisch voordeel.
In de praktijk zijn er voor een ledentelling minimaal
170.000 betalende leden nodig, omdat elk ledenbestand
afwijkingen kent. Een voorbeeld: Een weduwe betaalt
keurig lidmaatschapsgeld, maar als het lidmaatschap op
naam van haar overleden man staat, telt dit zelfs met
betaald lidmaatschapsgeld niet mee.
Datzelfde geldt voor leden die in het buitenland wonen,
nog geen achttien zijn, of bij verhuizing hun adresgegevens
(nog) niet hebben gewijzigd.
WNL draagt bovendien al langer uit dat een ledenaantal
weinig zegt over het feit of een omroep staat voor een
maatschappelijke stroming. De stroming in ons land die de

TOETSING OMROEPEN
Een inhoudelijke toetsing van missie en output zou
een beter criterium kunnen zijn. Of zoals een politiek
woordvoerder in de Tweede Kamer zei: “Het is een
zoektocht naar een meetbaar criterium, want het draait
allemaal om legitimatie.”
Een run op leden zal een investering van WNL vragen,
met geld waarmee geen programma’s kunnen worden
gemaakt. Als de politiek dit eist, wordt het een verplichte
of noodzakelijke uitgave, wil WNL ook in 2021 deel blijven
uitmaken van het publieke bestel.
Dat zou leiden tot het verbranden van miljoenen euro’s. En
dat met het oog op een bestel dat in 2021 onmogelijk nog
gebaseerd kan zijn op niet-bestaande zuilen of oude ledenbestanden. Het is anno 2015 zelfs al een verouderd criterium.
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Door de

nieuwe inteken
systematiek
kan het zijn dat
programma
beslissingen
lang worden
uitgesteld óf juist
dat programma’s
na toekennen
heel snel
geproduceerd
moeten worden.

Risico’s omroep WNL
In een zo volledig mogelijk jaarverslag mag een 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

STRATEGISCHE RISICO’S
Meer dan ooit is WNL afhankelijk van een welwillende
NPO om programma’s geplaatst te krijgen op de radioen televisiezenders. Met nog slechts een gegarandeerd
budget van 50% van het totaal is het niet ondenkbaar
dat WNL ook in de nabije toekomst opnieuw gedwongen
wordt om lastige keuzes in de programmering te moeten
maken, als daar hard op wordt gestuurd.
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OPERATIONELE RISICO’S
WNL heeft, voor een kleine omroep, veel (live-)uitzendingen
gedurende de week. We komen in een goede week op
zestien 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.
Om dit risico te beheersen zijn de volgende interne
beheersingsmaatregelen aanwezig:
• Een solide infrastructuur zoals een goede verbindingen,
toeleveranciers die goed beschikbaar zijn en studio
faciliteiten die hun eigen dynamiek hebben.
• Goede afspraken met toeleveranciers zijn daarmee on
ontbeerlijk.
Als gevolg van deze interne beheersingsmaatregelen zijn
de risico’s voortvloeiend uit het aantal live-uitzendingen

FINANCIËLE RISICO’S
Door de samenwerking met Omroep MAX op onder
andere het voeren van de financiële administratie van
WNL worden de financiële risico’s tot een minimum
beperkt. Ook al omdat WNL weinig tot geen langlopende
financiële verplichtingen aangaat. Het blijft opletten of de
maximale RMA niet wordt overschreden en dat het eigen
vermogen niet volloopt.

RISICO’S OP HET GEBIED VAN WET- EN
REGELGEVING
Op het moment van schrijven “hangt” de mediawet nog
in de Tweede Kamer nadat de wet er in de eerste kamer
op onderdelen door is gekomen. Het is niet ondenkbaar
dat dit moeizame wetsproces er met de vorming van een
nieuw kabinet als gevolg zal hebben, dat er opnieuw een
korting zal plaatsvinden op de mediabegroting waardoor
ook Omroep WNL moet bezuinigen.
Het naleven van de mediawet is op een nieuwsredactie van
het grootste belang. Onafhankelijkheid van commerciële
invloeden is voor WNL zeer belangrijk.
grotendeels afgedekt. WNL acht de risicobereidheid van
dit risico laag.
Indien dit risico zich toch voordoet, raakt dit de dagelijkse
uitzendingen en daarmee het imago van WNL. Het
afgelopen jaar heeft dit risico zich eenmaal voorgedaan,
door een storing bij KPN. Een geval van overmacht.
Door de nieuwe intekensystematiek kan het zijn dat
programmabeslissingen lang worden uitgesteld óf juist
dat programma’s na toekennen heel snel geprodu
ceerd moeten worden. Dit heeft gevolgen voor het
personeelsbeleid, waarbij het risico ontstaat dat het
personeelsbeleid minder goed beheersbaar wordt.
Personeel en arbeidscontracten brengen voor een kleine
omroep nog een andere uitdaging mee. Contracten voor
bepaalde tijd moeten na verloop van tijd omgezet worden
in vaste contracten. De nieuwe wet Werk en Zekerheid
kent nog vele rafelranden.

Om dit risico te beheersen zijn de volgende interne
beheersingsmaatregelen aanwezig:
• Een document dat op een praktische manier beschrijft
hoe de mediawet nageleefd moet worden.
• Een voorgeschreven check bij de directie bij twijfel hoe
een item moet worden gemaakt.
Als gevolg van deze interne beheersingsmaatregelen zijn
de risico’s voortvloeiend uit het naleven van de mediawet
grotendeels afgedekt. WNL acht de risicobereidheid van
dit risico laag.
Indien dit risico zich toch voordoet bestaat de kans dat het
Commissariaat voor de Media overgaat tot een boete. Het
afgelopen jaar heeft dit risico zich niet voorgedaan.

Om dit risico te beheersen zijn de volgende interne
beheersingsmaatregelen aanwezig:
• Samenbrengen van alle redacties op één locatie
•
Samenwerken met omroep MAX met betrekking tot
human resources (HR).
Als gevolg van deze interne beheersingsmaatregelen
zijn de risico’s voortvloeiend uit het personeelsbeleid
grotendeels afgedekt. WNL acht daarmee dit risico laag.
Indien dit zich toch voordoet raakt dat de personeelskosten.
Het afgelopen jaar heeft zich dat niet voorgedaan.
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Omroepvereniging WNL
De vereniging die de programma’s van WNL
mogelijk maakt, telt een kleine 60.000 leden,
waarvan er 52.000 voldoen aan de strenge
NAW-criteria van het Commissariaat van de
Media.

Aan het eind van 2015 zijn de voorbereidingen getroffen
om het ledenbestand onder te brengen in een gezamenlijke
ledenadministratie met Omroep MAX. Inmiddels is deze
migratie voltooid.
De omroepvereniging wordt daarnaast gevormd door:
• Ledenraad
• Raad van Toezicht
• Bestuur

Na ampel overleg en met instemming van de Ledenraad
en de Raad van Toezicht kent de omroep WNL geen
voorzitter. Secretaris en penningmeester verdelen deze
taken, in goed onderling overleg. Bij een onverhoeds
diepgaand verschil van inzicht is voorzien in een
“escalatiemogelijkheid” via de Raad van Toezicht.
Door de organisatorische vereenvoudiging en de samen
werking met omroep MAX heeft WNL gekozen voor een
zo efficiënt mogelijk bestuursmodel. Daarin zijn de directie
en het dagelijks bestuur samengevoegd, om zo dubbele
bestuurslagen in een kleine organisatie te voorkomen.
De samenwerking met MAX heeft geleid tot een
lichte wijziging van de juridische en financiële verant
woordelijkheid. Zo worden budgetten voor WNL vanaf
2016 uitgekeerd aan MAX, terwijl de beschikking over dit
budget blijft liggen bij WNL. In de verschillende bestuursen directie-overleggen van de NPO blijft WNL overigens
wel zelf een vertegenwoordiging leveren.

Het bestuur van de vereniging wordt sinds 2014 gevormd
door twee personen. Robert Alblas (penningmeester)
en Bert Huisjes (secretaris). Zij combineren die onbe
zoldigde functie met die van zakelijk directeur, en die van
programmadirecteur/hoofdredacteur.

Ledenraad
De ledenraad van WNL kwam in 2015 driemaal
bijeen, en enkele malen in een kleiner en vertegenwoordigend commissie-verband (financieel
overleg, brainstorm ledenwerving/binding).
Een zeer belangrijk thema waarover werd gesproken
was de op handen zijnde verplichte samenwerking en de
contouren hiervan. De ledenraad sprak zich positief uit
over een samenwerking met MAX, waarbij ook eventuele
andere opties zijn besproken.
Ook werd uitgebreid gesproken over de gevolgen van een
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nieuwe financiering (“50 procent”-garantie) en de gevolgen
voor de televisie-programmering. De ledenraad steunde
daarin het bestuur om de dagelijkse programmering in
stand te houden, om daarnaast aanvullende programma’s
te realiseren buiten deze garantie.
In alle vergaderingen werd tevens stilgestaan bij de
ontwikkeling van de programmering op radio en televisie.
De programma’s WNL Opiniemakers en Allemaal Familie
werden positief ontvangen.
Ook werd het dilemma van dure ledenwerving aan de
orde gesteld. In de ledenraad is een kleine werkgroep
aangetreden die actief zal meedenken over kansen en
mogelijkheden.

Raad van toezicht
De Raad van Toezicht heeft de afgelopen vijf
jaren intensief meegeleefd met het volwassen
worden van WNL. In een kritische dialoog met

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

de directie over prioriteiten en continuïteit
van de gekozen richting heeft de Raad met
overtuiging het gezamenlijke pad afgelopen.

Na vijf jaar is er een omroep, die daadwerkelijk op de
conservatief-liberale vleugel een leemte invult. WNL
spreekt velen aan in de wijze, waarop de omroep de
maatschappelijke ontwikkelingen van duiding voorziet.
De Raad van Toezicht bedankt alle medewerkers voor de
positieve en enthousiaste inzet. De directie, gevormd door
Bert Huisjes en Robert Alblas, verdient een extra pluim.
Niet aflatend zijn ze met volledige en tomeloze inspanning
voor WNL in de weer geweest. En hebben in goed overleg
met de Raad intelligente keuzes gemaakt. Er is een stevige
basis gelegd voor een doorgroei in de komende jaren.
Nogmaals een verdiend chapeau voor Bert en Robert.
De Raad van Toezicht van WNL kwam in 2015 drie
maal bijeen. De thema’s die veel aandacht kregen in de
Ledenraad kwam ook in dit gremium uitgebreid terug.

De competenties die zij in de Raad van Toezicht ver
tegenwoordigen zijn als volgt:
• Drs H. B. Eenhoorn (politiek-bestuurlijk / controlling)
• Dhr A. J. M. van Westerloo (politiek-bestuurlijk / media)
• Mevr M. van ‘t Veld (politiek-bestuurlijk)
De maximale zittingsduur van RvT-leden is vier jaar,
met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. De
vergoeding van de RvT-leden bedraagt ¤ 9.680 per jaar.
Daarbuiten hebben de leden veelvuldig overleg gehad
met het bestuur over met name de overeenkomst tot
samenwerking en de kaders en formulering daarvan. De
nevenfuncties van de RvT-leden worden via de website
omroepwnl.nl openbaar gemaakt en geactualiseerd
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 of meer bedragen. De Raad
van Toezicht zal in april 2016 vergaderen met een externe
accountant. Tijdens deze vergadering zal het jaarverslag
en het accountantsverslag worden besproken.

Externe toezichthouders
Omroep WNL staat sinds oprichting onder verscherpt toezicht, zoals destijds werd bepaald door
minister Plasterk. Dit toezicht werd uitgevoerd
door het Commissariaat van de Media (CvdM).
Het commissariaat sloot eind 2015 zijn onderzoek af
met een positieve eindreportage. Daarin werd vermeld
dat WNL de verschillende aanbevelingen geheel had
opgevolgd. In minder formele contacten roemde het CvdM
zelfs de “governance structuur” van WNL als voorbeeld
voor andere omroepen.
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EVA JINEK op ZONDAG

De wetgever houdt tot op heden vast aan een tijdelijk minimum-
ledenaantal van minimaal 150.000 leden om vervolgens verplicht te
moeten fuseren. Daarna gelden de minima van 150.000 voor de grootste
omroep en 50.000 voor de kleinste in een omroep-combinatie.
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Cijfers en toelichting
Bedrijfsvoeringverklaring

Financiën

Bij Omroep WNL wordt de omroepbrede gedragscode
‘Richtlijnen en Regelingen Goed Bestuur en Integriteit’
gehanteerd. Een van de onderdelen van deze gedrags
code is dat ieder jaar een bedrijfsvoeringverklaring
wordt afgegeven door de leiding van de desbetreffende
organisatie. De gehanteerde definitie van bedrijfsvoering
is de volgende: ‘De sturing en beheersing van de
bedrijfsprocessen binnen de organisatie om de gestelde
doelstellingen te kunnen realiseren’. Dit betreft de primaire
processen en de faciliterende processen hieronder
omschreven:

De baten zijn in 2015 licht gestegen naar ¤ 6.370.226
met een veel lager kostenniveau ¤ 6.025.932. De lagere
kosten zijn een uitkomst van het insourcen van redacties
en programmering waardoor een efficientieslag is bereikt
en doordat er in 2014 nog een ledenactie nodig was om
de concessie 2016-2020 veilig te stellen. In de exploitatie
is hierdoor goed te zien dat er een verschuiving heeft
plaatsgevonden in de kosten van directe productiekosten
naar lonen & salarissen. Het resultaat van de lagere
kostenbasis resulteert in een dotatie op de overige reserve
& reserve media aanbod van ¤ 229.954 bij de overige
reserves & ¤ 34.702 bij de reserve media aanbod.

• Administratieve organisatie en maatregelen van interne
controle, inclusief systeem van informatievoorziening
aan werkprocessen
•
Kwaliteitsborging: kwaliteit van prestaties én werk
processen
•P
 ersoneel: adequate omvang en samenstelling, personeelsbeleid
• Naleving richtlijnen en wet- en andere regelgeving
• Scheiding hoofd- en neventaken

Amsterdam, 19 april 2016
Bas Eenhoorn, Voorzitter RvT WNL

Robert Alblas, Penningmeester WNL

Op basis van de huidige inzichten is gebleken dat de
bedrijfsvoering bij Omroep WNL in 2015 heeft gefunctioneerd. Het bestuur heeft hiertoe een bedrijfsvoering
verklaring opgesteld en ondertekend.
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JAAR
REKE
NING
2015

VANDAAG de DAG

De Raad van Toezicht bedankt alle medewerkers
voor de positieve en enthousiaste inzet.
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Balans

(na voorstel reslutaatbestemming)

(bedragen in euro’s)
ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

Materiële vaste activa		
Inventaris en inrichting
207.648
99.066
		
Vorderingen		
Debiteuren
94.312
Belastingen en premies sociale verzekeringen
384.153
Overige vorderingen
1.484
5.317
Overlopende activa
329.768
49.291
425.564
438.762
		
Liquide middelen
1.915.561
2.126.909
		
Totaal
2.548.773
2.664.737
		
		
		
		
		

		
PASSIVA
31-12-2015
31-12-2014
Eigen vermogen 		
Overige reserves
569.864
Reserve voor media-aanbod
597.591
1.167.455

339.910
557.887
897.797

Voorzieningen
123.100
		
Kortlopende schulden 		
Schulden aan leveranciers
375.520
1.507.997
Belastingen en premies sociale verzekeringen
172.110
67.634
Overige schulden
1.702
1.182
Overlopende passiva
708.886
190.127
1.258.218
1.766.940
		
Totaal
2.548.773
2.664.737
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Exploitatierekening

			Begroting
2015
2014
2015
Baten
Media-aanbod
6.002.423
5.825.825
5.480.120
Opbrengst verenigingsactiviteiten
282.225
323.546
257.400
Overige bedrijfsopbrengsten
85.578
156 266
100.000
Som der bedrijfsopbrengsten
6.370.226
6.305.637
5.837.520
		
Lasten 		
Lonen en salarissen
1.346.534
980.151
1.090.000
Sociale lasten
410.361
324.890
362.100
Afschrijvingen op materiële vaste activa
38.730
14.861
20.000
Directe productiekosten
3.678.339
4.845.503
3.887.634
Overige bedrijfslasten
551.968
537.025
569.040
Som der bedrijfslasten
6.025.932
6.702.429
5.928.774
		
Bedrijfsresultaat
344.294
(396.793)
(91.254)
		
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen
1.484
9.782
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
1.484
9.782
		
		
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening
345.778
(387.011)
(91.254)
		
Over te dragen reserve voor media aanbod
(76.120)
		
Exploitatieresultaat na overdracht
269.658
(387.011)
(91.254)
		
		
		
		
FTE gemiddeld
23.2
14.1
FTE ultimo
33.7
15.2
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Kasstroomoverzicht

31-12-2015
31-12-2014
I Kasstroom uit operationele activiteiten 		
Exploitatieresultaat
269.658
(387.011)
		
Aanpassen voor: 		
Afschrijvingen vaste activa
38.730
5.770
Mutatie voorzieningen
123.100
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
431.488
(381.241)
		
Mutatie voorraden
Mutatie vorderingen
13.198
(324.060)
Mutatie kortlopende schulden
(508.721)
740.101
Netto kasstroom uit operationele activiteiten
(64.035)
34.800
		
II Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in (im)materiële vaste activa
147.312
82.328
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa
Desinvesteringen financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
211.348
82.328
		
III Kasstroom uit financieringsactiviteiten 		
Ontvangsten uit langlopende schulden
Aflossing van langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
		
Mutatie liquide middelen I – II + III
(211.348)
(47.528)
		
Liquide middelen einde boekjaar
1.915.561
2.126.909
Liquide middelen begin boekjaar
2.126.909
2.174.437
Mutatie liquide middelen
(211.348)
(47.528)
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Toelichting op de balans en exploitatierekening

Activiteiten van de vereniging
WNL is opgericht op 16 februari 2009. De hoofdactiviteiten
van WNL bestaan uit verdedigen van traditionele Neder
landse normen en waarden. Daarbij gaat het onder meer
om:
• vrijheid voor de burger;
• veiligheid voor de burger;
• vrijheid van meningsuiting;
• vrijheid van onderwijs;
• gelijkheid man en vrouw;
• tolerantie jegens anderen en bestrijding van discriminatie
op welke grond dan ook;
• streven naar continuïteit in samenlevingsverbanden als
basis voor sociale cohesie;
• waardering voor ondernemingslust van burgers en
bedrijven;
• steun voor mensen die een constructieve bijdrage leveren
aan de samenleving;
• steun voor de parlementaire democratie.
Grondslagen algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen
opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording
landelijke publieke media-instellingen en NPO 2015,
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.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en
resultaatbepaling
Algemeen
De waardering van de activa en passiva vindt plaats tegen
de nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend
aan het jaar waarop ze betrekking hebben; winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Voorzienbare verliezen en risico’s die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de
verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur en worden berekend op basis
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening
houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
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Overige vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamor
tiseerde kostprijs welke gelijk is aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico
van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale
waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan,
dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Eigen vermogen
Reserve voor media-aanbod
De reserve voor media-aanbod kan incidenteel een
negatief saldo vertonen. In het volgende boekjaar dient
de negatieve reserve voor media-aanbod verrekend te
worden met het dan vast te stellen exploitatieresultaat.
Indien dit exploitatieresultaat onvoldoende is voor volle
dige verrekening dient het resterende negatieve saldo van
de reserve voor media-aanbod te worden afgeboekt van
de overige reserves.
Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De overige
voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk
zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld. Wanneer het de verwachting is dat een derde de
verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is
dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwik
keling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen.
Pensioenen
De pensioentoezeggingen zijn ondergebracht bij een
bedrijfstakpensioenfonds. De pensioenregeling is van
dien aard dat de vennootschap in geval van een tekort
geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende
bijdragen (anders dan door hogere toekomstige premies).
In de jaarrekening worden daarom slechts de verschuldigde
premies als last in de winst-en-verliesrekening opgenomen.
Voor zover verschuldigde premies nog niet zijn voldaan,
worden zij als verplichting op de balans opgenomen.
WNL heeft de pensioenen ondergebracht bij Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media (PNO Media). Dit
fonds kent per 31 december 2015 een dekkingsgraad van
97,3%.
Baten en lasten
De baten en lasten van het omroepbedrijf worden, indien
direct te relateren aan de hoofdtaken radio, televisie,
internet en themakanalen, ook direct verantwoord. Dit

geldt ook voor de vereniging en nevenactiviteiten. De
kosten van huisvesting, ondersteunende diensten en de
algemene kosten worden via verdeelsleutels toegerekend
aan de hoofdtaken, vereniging en nevenactiviteiten.

(Directe) kosten media-aanbod
Onder de directe kosten zijn opgenomen de personele
kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers,
de facilitaire kosten en de overige programmakosten.

Resultaatbepaling
Ingevolge artikel 2.149 t/m 2.153 van de mediawet 2008
worden exploitatieoverschotten 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.

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

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte
methode.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Boekwaarde per 1 januari 2015

Inventaris en
Verbouwing
Totaal
inrichting		
99.066
99.066

Mutaties 2015
Bij: Investeringen
Af: Afschrijvingen

45.102
(31.770)

102.210
(6 960)

147.312
(38.730)

Boekwaarde per 31 december 2015

112.398

95.250

207.648

20%-33%

20%

20%-33%

Afschrijvingspercentage

In 2015 zijn investeringen groter dan ¤ 2.500 geactiveerd. Er hebben diverse investeringen plaats gevonden inzake de
aanschaf van een nieuw decor alsmede de aanschaf van nieuwe hardware. De hardware is aangeschafd in samenhang
met de toename van het aantal personeelsleden en de vervanging van bestaande apparatuur. Het decor is aangeschafd
omdat er een nieuwe studio is ingericht.

VORDERINGEN
HANDELSDEBITEUREN
Vorderingen worden, onder aftrek van een eventuele voorziening wegens oninbaarheid, tegen nominale waarde gewaardeerd.
De voorziening bedraagt per ultimo 2015 ¤ nihil (2014 idem)
BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
Omzetbelasting

2015
-

2014				
384.153

De te vorderen omzetbelasting van 2011 tot en met 2014 is gedurende 2015 ontvangen. Door gewijzigde regelgeving is
de voorbelasting over de productiekosten niet meer terug te vorderen van de Belastingdienst. Hierdoor is de vordering
inzake omzetbelasting nihil.						
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VORDERINGEN (VERVOLG)

OVERIGE VORDERINGEN
2015
2014				
		
Nog te ontvangen bijdrage NPO
Overige vorderingen
1.484
5.317
1.484
5.317

De bijdragen van de NPO waren in 2015 geheel ontvangen. De overige vorderingen betreft de rente over de spaarrekening
welke begin 2016 is ontvangen.

OVERLOPENDE ACTIVA						
Waarborgsommen
Vooruitbetaalde bedragen

44.362
29.532
285.405
19.759
329.768
49.291
						
De waarborgsom is toegenomen. Per 1 september 2016 is er een nieuwe locatie gehuurd aan de Regulierdwarsstraat
50-64 te Amsterdam. De locatie aan de keizersgracht 635 is per datum beëindigd en de waarborgsom hiervan is
teruggevorderd. De stijging van de vooruitbetaalde bedragen is toe te schrijven aan het feit er de pensioenpremie
voor 2016 is betaald. De pensioenpremie is een bedrag van ¤ 257.629. De overige vooruitbetaalde kosten betreffen
hoofdzakelijk verzekerings- en huurkosten voor het jaar 2016

LIQUIDE MIDDELEN
				
Contanten
38
478
ABN Amro Bank NV
945.628
1.432.084
ING bank NV
969.896
694.347
1.915.561
2.126.909
						
De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Er zijn geen tegoeden aanwezig die niet direct opeisbaar zijn.

EIGEN VERMOGEN
OVERIGE RESERVES
Stand 1 januari
339.910
750.000
Bij: exploitatiesaldo lopend boekjaar
229.954
Af: negatieve exploitatiesaldo lopend boekjaar
(410.090)
Stand 31 december
569.864
339.910
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RESERVE MEDIA AANBOD
Stand 1 januari
Bij: dotatie lopend boekjaar
Af: ontrekking lopend boekjaar
Stand 31 december

2015

2014

557.887
115.824
(76.120)
597.591

534.808
23.079
557.887

De reserve media aanbod wordt per einde boekjaar getoetst aan het maximale normniveau dat is vastgesteld door de
Raad van Bestuur van de NPO. Voor WNL is deze norm voor 2015 vastgesteld op 10% van het door de Raad van Bestuur
aan de instelling ter beschikking gestelde jaarbudget voor televisie, radio en overige media aanbod. In 2015 heeft een
dotatie van ¤ 152.860 plaats gevonden en komt de reserve op een stand van ¤ 710.747, waarbij de norm van ¤ 602.593
wordt overschreden. Dit bedrag ¤ 76.120 wordt onder kortlopende schulden als ORMA gezet.

VOORZIENINGEN
VOORZIENING LOOPBAANREGELING
Stand 1 januari
Bij: dotatie lopend boekjaar
Stand 31 december

23.100
23.100

-

Op grond van de cao hebben medewerkers sinds 2010 het recht om eens in de 5 jaar een loopbaantraject te volgen voor
een bedrag van maximaal ¤ 1.000. Wij zullen de komende jaren het gebruik van de loopbaanregeling bij de medewerkers
onder de aandacht brengen en actief stimuleren. De kans dat een medewerker gebruik maakt van de loopbaanregeling
is ingeschat op 70%. Voor 33 medewerkers betekent dat een te treffen voorziening van ¤ 23.100.

OVERIGE VOORZIENINGEN
Stand 1 januari
Bij: dotatie lopend boekjaar
Stand 31 december

100.000
100.000

-

Onder de overige voorzieningen is opgenomen een voorziening voortvloeiend uit de schikking met TMG. WNL
heeft een maximale aansprakelijkheid erkent van ¤ 100.000 voortvloeiend uit de samenwerkingsovereenkomst. Uit
voorzichtigheidsprincipe heeft WNL de mogelijke claim opgenomen.

KORTLOPENDE SCHULDEN
CREDITEUREN
Schulden aan leveranciers

375.520

1.507.997

De ‘schulden aan leveranciers’ ad. ¤ 375.520 (2014: ¤ 1.507.997) bestaan uit schulden en aangegane verplichtingen inzake
(hoofdzakelijk) productiekosten ten behoeve van de programmering. De daling is toe te schrijven aan het feit dat er
gedurende 2016 nog diverse facturen dienen te worden ontvangen inzake de productiekosten van 2015. Deze kosten zijn
gereserveerd onder de overige schulden en overlopende passiva.
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KORTLOPENDE SCHULDEN (VERVOLG)
BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
Te betalen pensioenpremies
Te betalen omzetbelasting
Te betalen loonbelasting en sociale lasten

2015

2014

43.631
16.368
112.111
172.110

67.634
67.634

De toename van de af te dragen loonbelasting en sociale lasten over de maand december is toe te schrijven aan het
feit dat er meer werknemers in dienst waren per jaareinde. De te betalen omzetbelasting betreft de btw over de neven
activiteiten.

OVERIGE SCHULDEN
1.702

1.182

19.500
296.977
76.120
53.494
20.137
242.658
708.886

14.500
100.000
37.582
16.988
21.057
190.127

Nog te betalen aan personeelsleden

De te betalen post aan personeelsleden betreft uit te keren salaris.

OVERLOPENDE PASSIVA
Accountants- en administratiekosten
Nog te besteden media-aanbod
ORMA
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen
Overige schulden

De nog te besteden middelen voor media-aanbod betreffen ontvangen subsidies die in 2016 besteed worden. De toename
van de ‘reservering voor vakantiegeld’ hangt samen met de toename van het aantal personeelsleden. De reservering voor
vakantiedagen is licht toegenomen. Dit heeft ook betrekking op het stijgend aantal personeelsleden. De toename van
de overige schulden heeft betrekking op productiekosten (hoofdzakelijk voor de productie van televisieprogramma’s)
waarbij de factuur in 2015 niet is ontvangen. De kosten worden door de leveranciers in 2016 aan WNL gefactureerd.
De ORMA ad ¤ 76.120 is een bedrag van de NPO die binnen het jaar uitgegeven kan worden als er een overeengekomen
bestemming voor is.

BATEN
MEDIA-AANBOD
De vergoeding inzake ‘media-aanbod’, welke door de raad van bestuur van het NPO wordt toegekend is ten opzichte
van 2014 toegenomen met een bedrag van ¤ 413.614. De toename van het budget heeft plaats gevonden omdat WNL
bezig is met een aantal nieuwe programma’s en hiervoor extra budget heeft ontvangen om een aantal pilots te maken.
De belangrijkste toename is toe te schrijven aan het feit de printprijs regeling is afgeschafd per 1 januari 2015 en hiervoor
in de plaats een BTW compensatie is toegekend aan WNL. De toekenning voor het ochtendprogramma is lager als
voorgaande jaren. WNL heeft voor een deel van de productie van Goedemorgen Nederland eigen middelen gebruikt.
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OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Het bedrag is lager ¤ 85.578 doordat de muziekrechten achteraf worden berekend en er in 2014 (¤ 156.266) achterstallige
rechten werden geclaimd van de jaren ervoor. Inkomsten liggen nu weer rond het niveau van 2013.

LASTEN
LONEN EN SALARISSEN
De stijging van de ‘lonen en salarissen’ heeft betrekking op de toename van het aantal werknemers. Zo zijn er in 2015
gemiddeld 23,2 FTE´s (2014: 15,2 FTE’s) in dienst. Aan het eind van het boekjaar is dit aantal FTE’s verder toegenomen
tot 33,7. Een verdere stijging van de loonkosten is voor 2016 te verwachten. De toename van het aantal werknemers is toe
te schrijven aan het feit dat de productie van de programma’s vanaf het nieuwe seizoen (augustus 2015) in eigen hand is
genomen. TVM produceerde in het verleden de programma’s hetgeen vanaf augustus 2015 niet meer het geval is.

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN
De ‘productiekosten’ zijn ten opzichte van de vergoeding inzake media-aanbod afgenomen. De daling van de kosten is te
verklaren doordat gedurende 2015 de productie van WNL op zondag het gehele jaar zelf is uitgevoerd en het programma
Goedemorgen Nederland vanaf augustus zelf is uitgevoerd. De activiteiten worden meer door werknemers in loondienst
uitgevoerd. De productiekosten van de vereniging zijn dit jaar aanzienlijk lager. De verlaging is toe te schrijven aan het feit
er in 2014 een campagnme is gehouden voor het werven van leden.

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN
Onder de ‘overige bedrijfslasten’ zijn onder andere de kosten inzake advertenties, advies- en administratiekosten,
autokosten als huisvestigingskosten opgenomen. Deze kosten kunnen niet direct worden toegeschreven aan een
platform. De bedrijfskosten zijn op totaal niveau in lijn met voorgaand jaar. Binnen de bedrijfskosten zien we wel wat
verschuivingen. Zo zijn de huisvestingskosten toegenomen doordat er meer ruimte wordt gehuurd om de eigen
productie uit te voeren (kantoorpand aan de Reguliersdwarsstraat 50-64). Deze toename zal voor 2016 doorzetten
gezien het feit de huur voor het nieuwe pand dan 12 maanden van toepassing is. Een duidelijk afname van kosten is te
zien bij verkoopkosten. Er zijn minder middelen gebruikt voor promotie van WNL alsmede een afname van inhuur derden
inzake indirecte dienstverlening.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
LEASECONTRACT VERVOERSMIDDELEN
WNL is in 2012, 2014 en 2015 een leaseverplichting aangegaan voor 5 auto’s. De contracten lopen tot 1 mei 2016, 1 mei
2018 respectievelijk 1 juni 2016.
Verplichting 1 jaar
Verplichting 2-5 jaar
Verplichting > 5 jaar

33.276
32.023
-
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Toelichting op de balans en exploitatierekening

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN (VERVOLG)
HUUROVEREENKOMST KANTOORPAND
In 2015 is er een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van de kantoorruimte aan de Reguliersdwarsstraat 50-64
te Amsterdam. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van 24 maanden en loopt tot en met 1 september 2017.
De jaarlijkse huursom bedraagt ¤ 123.057.
Verplichting 1 jaar
Verplichting 2-5 jaar
Verplichting > 5 jaar

123.057
82.038
-

BELONINGSKADERS
WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)
Het normenkader rondom de ‘’Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna
:WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014,
nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014,
nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen
door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d.
12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van
het normenkader gehanteerd.
Vanaf 1 januari 2013 is de WNT van toepassing voor de topfunctionarissen van WNL. Dit betreffen de leden van de Raad
van Toezicht alsmede de dagelijkse leiding. Voor het jaar 2015 heeft de wetgever het jaarlijkse bezoldigingsmaximum
gesteld op ¤ 178.000 voor de dagelijkse leiding. Voor de raad van toezicht is dit maximeerd op 10% van deze bezoldiging,
te weten ¤ 17.800 met als uitzondering de voorzitter van de raad van toezicht met een maximum van 15%, te weten
¤ 26.700.
Het statutaire bestuur van de WNL bestaat uit twee leden. Het bestuur van WNL was in 2015 als volgt samengesteld en
bezoldigd*:						
		2015
2014
De heer L Huisjes
secretaris per 30 juni 2012 - heden
Omvang dienstverband
1 FTE				
• Beloning		
118.027
111.001
• Beloningen betaalbaar op termijn		
13.934
18.081
• Belastbare onkostenvergoedingen		
Totale bezoldiging		
131.961
129.082
De heer RE Alblas		
penningmeester per 30 juni 2012 - heden					
Omvang dienstverband
1 FTE				
• Beloning		
113.541
109.982
• Beloningen betaalbaar op termijn		
14.295
16.158
• Belastbare onkostenvergoedingen		
Totale bezoldiging		
127.836
126.140

Naast de vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het
toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond de WNT heeft
plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2015 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald
die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
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Samenstelling en bezoldiging Raad van Toezicht
De Raad van toezicht van WNL bestond uit de volgende personen met de jaarlijkse vergoedingen per jaar:

Dhr. H.B. Eenhoorn - Voorzitter (per 30 juni 2012)		
Dhr. R.W. Kalusche (per 16 februari 2009 afgetreden 24 november 2014)		
Dhr. A.M. van Westerloo (per 30 juni 2012)		
Mevr. M.M. van ‘t Veld - Moonen (per 24 november 2014)		

9.680
9.680
9.680

9.680
8.672
9.680
1.008

Verantwoording in het kader van het BPPO
Op grond van artikel 2.3, derde lid, onderdeel b, Mediawet 2008 is door de raad van bestuur van de NPO ‘Het
Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep’ opgesteld. Het bedrag dat uiteindelijk is toegestaan om boven
het maximum van categorie C aan een presentator toe te kennen, mag bij ledenverenigingen ten aanzien van contracten
aangegaan na 1 september 2009 niet betaald worden uit de omroepbudgetten, maar alleen uit de verenigingsmiddelen.
Dit geldt eveneens voor het deel van het dienstverband dat een bestuurder tevens presentator bij de media-instelling is.
Het bedrag dat uit verenigingsmiddelen is betaald, wordt in de toelichting van de jaarrekening conform Model IV
opgenomen. De media-instelling licht op adequate wijze toe hoe het bedrag dat uit verenigingsmiddelen is betaald tot
stand is gekomen.
In het boekjaar zijn er geen verantwoordingen uit hoofde van het Beloningskader PPO.
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Specificatie bij exploitatierekening
volgens de categoriale indeling
BATEN
Media-aanbod Vergoedingen OCW/raad van bestuur Stichting
Opbrengst verenigings (-activiteiten) Contributies leden
Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten NPO
LASTEN
Lonen en salarissen
Salarissen CAO personeel
Vakantiegeld (idem)
Decemberuitkering (idem)
Mutatie verplichtingen openstaande vakantie-uren
Reiskosten woon-werk verkeer

31-12-2015
6.002.423
282.225
85.578
6.370.226

31-12-2014
5.825.825
** 323.546
156.266
6.305.637

1.123.913
92.934
84.443
3.148
42.095
1.346.534

843.382
71.428
48.486
(19.593)
36.448
980.151

Sociale lasten
Pensioenlasten
Werkgeversaandeel soc.verz. wetten

150.354
132.801
260.006
192.089
410.361
324.890
Afschrijvingen op materiële vaste activa					
Afschrijving inventaris
38.730
14.861
38.730
14.861
Directe productiekosten
Technische productiekosten media-aanbod
Faciliteiten NOB en overigen
1.613.288
2.937.310
Huur van locaties
319.814
72.150
Honorering freelancers
685.614
481.588
Overige programmakosten
1.010.008
663.064
Directe kosten vereniging
Kosten ledenadministratie
20.575
20.575
Kosten ledenwerving
640.566
Overige directe kosten vereniging
29.040
30.250
3.678.339
4.845.503
Overige bedrijfslasten
Overige kosten cao personeel
Reiskosten woon-werk verkeer
20.003
17.433
Overige personele lasten
105.466
52.894
Uitbesteed werk aan bedrijven
142.712
131.924
Promotiekosten				
Advertenties dag- en weekbladen
3.339
1.381
Huisvestingskosten
Huur
131.675
100.984
Verzekeringen
7.466
6.527
Onderhoudskosten
11.821
6.344
Overige kosten
Kosten betalingsverkeer
6.619
1.058
Overige kosten
122.868
218.480
551.968
537.025
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen
Rentelasten en soortgelijke kosten
Exploitatieresultaat voor toekenningen Eigen bijdrage
** gedurende 2015 had WNL 49.340 leden die contributie betaald hebben.
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1.484
1.484
345.778

9.782
9.782
(387.011)

VANDAAG de DAG

Na vijf jaar is er een omroep, die daadwerkelijk op de conservatief-liberale
vleugel een leemte invult.
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Bartering
Gedurende het boekjaar 2015 (en 2014) is er geen sprake
geweest van bartering.

Sponsorbijdragen en
bijdragen van derden
Gedurende het boekjaar 2015 zijn er geen sponsorbijdragen
danwel bijdragen van derden ontvangen. Hierdoor is een
verdere uitsplitsing van deze post niet van toepassing.

Nevenactiviteiten,
verenigingsactiviteiten
en overige
bedrijfsopbrengsten
Nevenactiviteiten
In 2015 hebben er geen nevenactiviteiten binnen WNL
plaatsgevonden.
Verenigingsactiviteiten
In het boekjaar hebben verenigingsactiviteiten plaatsgevonden. Deze activiteiten zijn toegelicht in de exploitatierekening. Het aantal betalende leden voor de vereniging
van WNL bedraagt in 2015: 49.340 (2014: 56.946)
Overige bedrijfsopbrengsten
In 2015 hebben de muziekrechten ¤ 86.000 (2014:
¤ 156.266) aan overige bedrijfsopbrengsten opgebracht

Onafhankelijk product
Voor het produceren maakt WNL gebruik van derden. De
totale productiekosten voor WNL bedragen over het jaar
2015 ¤ 3.678.339. In overeenstemming met de artikelen
2.116 tot en met 2.121 MW 2008 is hiervan een bedrag van
¤ 1.613.288 toe te rekenenen aan onafhankelijke product.
Dit bedraagt een percentage van 44% van de totale
productiekosten.
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Exploitatie-overzicht totaal 2015

TOTAAL

x ¤ 1.000
Radio
Televisie
Overig		
			
media-aanbod		
Baten												
Media-aanbod
802
4.031
179		
Programmagebonden eigen bijdragen
0
0		
Opbrengst programmabladen
-		
Opbengst overige nevenactiviteiten
-		
Opbrengst verenigingsactiviteiten
-		
Overige bedrijfsopbrengsten
86
-		
Som der bedrijfsopbrengsten
802
4.117
179		
												
Lasten												
Lonen en salarissen
432
619
0		
Sociale lasten
131
188
0		
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
0
0
0		
Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa
0
0
0		
Directe productiekosten
178
3.295
156		
Overige bedrijfslasten
7
38
2		
												
Toerekening surplus BPPO *
0
0
0		
Toerekening organisatiekosten
-		
Som der bedrijfslasten
748
4.140
158		
												
BEDRIJFSRESULTAAT
54
-23
21		
												
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren
0
0
0		
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen
0
0
0		
Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren
0
0
0		
Waardeverandering van beleggingen resp. effecten
0
0
0		
Rentelasten en soortgelijke kosten
0
0
0		
Som der financiële baten en lasten
0
0
0		
												
Exploitatieresultaat voor toerekening eigen bijdragen
54
-23
21		
Toerekening resultaat niet-programma gebonden EB
0
0
0		
Saldo uit gewone bedrijfsvoering
54
-23
21		
												
Over te dragen reserve voor media-aanbod
0
0
0		
												
EXPLOITATIERESULTAAT na overdracht
54
-23
21		
												
FTE gemiddeld permanent
8
12					
FTE gemiddeld non-permanent						
TOTAAL FTE gemiddeld
8
12
0		
FTE ultimo
13
18					

			

* Deze regel wijkt af van het model in het Handboek. Het Handboek gaat ervan uit dat deze toerekening al op de regel lonen, salarissen en sociale lasten is verwerkt.						

Hierdoor kan discrepantie ontstaan tussen de digitale overzichten en de jaarrekening.						
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NevenVerenigingsOrganisatieTotaal
Totaal
		activiteiten
activiteiten
kosten
2015
2014
												
		991
6.003		
		86		
		0
0		
		0
0		
		282
282		
		-		
		
0
282
991
6.371
0
												
												
		0
0
297
1.348		
		0
0
90
409		
		
0		
39
39		
		
0			
0		
		
0		3.629		
		
0
52
501
600		
												
		
-			
		0					
0
52
927
6.025
0
												
		 0
230
64
346
0
												
		
0			
0		
		0		0
0		
		
0			
0		
		
0			
0		
		0			0		
		
0
0
0
0
0
												
		
0
230
64
346
0
		
0			
		
0
230
64
346
0
												
		
-76
-76		
												
		
0
230
-12
270
0
												
					
3
23
								0		
		0
0
3
23
0
					
3
34					

						

						

JAARVERSLAG 2015

059

Exploitatierekening

NEVENACTIVITEITEN

x ¤ 1.000
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
														
Baten
Media-aanbod
Programmagebonden eigen bijdragen
Opbrengst programmabladen
Opbrengst overige nevenactiviteiten														
Opbrengst verenigingsactiviteiten
Overige bedrijfsopbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten
0
0
0
0

Lasten
Lonen en salarissen														
Sociale lasten														
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa														
Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa														
Directe productiekosten														
Overige bedrijfslasten														
Toerekening surplus BPPO
Toerekening indirecte kosten		
Som der bedrijfslasten
0
0

											
0
0

BEDRIJFSRESULTAAT

0

0

0

-

0

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren														
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen														
Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren														
Waardeverandering van beleggingen resp. effecten														
Rentelasten en soortgelijke kosten														
Som der financiële baten en lasten
0
0
0
0

Exploitatieresultaat voor toerekening eigen bijdragen
0
0
0
0
Toerekening resultaat niet-programma gebonden EB														
Saldo uit gewone bedrijfsvoering
0
0
0
0
Over te dragen reserve voor media-aanbod

-

-

-

-

EXPLOITATIERESULTAAT na overdracht

0

0

0

0

Cluster 1

verkopen vastleggingen

Cluster 8

verhuur personeel of expertise

Cluster 2

licentieverlening

Cluster 9

ontwikkelen en produceren AV-materiaal

Cluster 3

het op de markt brengen van producten en diensten

Cluster 10 internetactiviteiten voor derden

Cluster 4

verkopen of in licentie geven programma’s of programmaformats

Cluster 11

Cluster 5

verkoop producten webwinkel

Cluster 12 deelneming

Cluster 6

niet programmatische evenementen

Cluster 13 overig

Cluster 7

verhuur studio kantoorruimten en faciliteiten

het uitgeven van bladen

Nota Bene: voor de jaarrekening geldt:
Als binnen een cluster een activiteit opbrengsten en/of uitgaven heeft die een bedrag van ¤ 125.000 te boven gaan, dient deze activiteit op een apart
blad (in de jaarrekening!) inclusief vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar te worden opgenomen. Uitgezonderd de clusters 11 en 12, daarvoor geldt
dat iedere bladtitel en iedere deelneming op een apart blad (in de jaarrekening!) inclusief vergelijkende cijfers van het voorgaande jaar dient te worden
opgenomen. In beide gevallen dient bovenstaande indeling te worden aangehouden.
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Cluster 5 Cluster 6
Cluster 7
Cluster 8 Cluster 9 Cluster 10 Cluster 11 Cluster 12 Cluster 13
Totaal
														
Nevenact

0
0
-		0
														
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

														
0
														
0
														
0
														
0
														
0
														
0

0
											
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

														
0
														
0
														
0
														
0
														
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
														
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige gegevens
Resultaatbestemming 2015
Het resultaat 2015 ¤ 345.778 is toegevoegd voor een bedrag van ¤ 229.954 aan de overige reserves en voor een bedrag
van ¤ 115.824 toegevoegd aan het reserve media-aanbod. Gezien de grens van het reserve media-aanbod (¤ 602.593)
wordt overschreven is een bedrag van ¤ 76.120 als ORMA opgenomen.					
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Vereniging WNL

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2015
van Vereniging WNL te Amsterdam gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015,
het kasstroomoverzicht 2015 en de exploitatierekening
over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van Vereniging WNL is verantwoordelijk voor
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming
met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verant
woording landelijke publieke media-instellingen 2015
en de bepalingen van en krachtens de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector (WNT)..
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële
rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze
bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in
de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen
zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek
Financiële Verantwoording landelijke publieke mediainstellingen 2015. Het bestuur is tenslotte verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving
van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel
over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben
onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van
de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke media-instellingen 2015 en
het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke
mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening
geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden
ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de
accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor
het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving
van de betreffende wet- en regelgeving, gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in
de omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een
oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van Vereniging WNL. Een controle
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de
gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
de gebruikte financiële rechtmatigheid criteria en van de
redelijkheid van de door het bestuur van Vereniging WNL
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing
voor ons oordeel te bieden.

Oordeel
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Vereniging WNL per 31 december 2015 en van het resultaat
over 2015 in overeenstemming met de Regeling vaststelling
Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke
media-instellingen 2015 en de bepalingen van en krachtens
de WNT.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2015,
in alle van materieel zijnde aspecten, voldoen aan de
eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze
bedragen tot stand zijn gekomen in overeenstemming zijn
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen
bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vaststelling
Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke
media- instellingen 2015.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet
gestelde eisen
Ingevolge Artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden
wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover
wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2
BW is opgesteld, en of de in Artikel 2:392 lid 1 onder b tot
en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens
vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening
zoals vereist in Artikel 2:391 lid 4 BW.

Utrecht, 19 april 2016
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. J-L Geutjes RA
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