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In maart 2017 traden 
alle lijsttrekkers 

voor een dag aan als 
gasthoofdredacteur en 

-presentator
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Kort voor het schrijven van dit jaarverslag 
had WNL, de ‘omroep van Wij Nederland’, alle 
lijsttrekkers van de grote politieke partijen in 
de studio. Allen waren presentator en gast-
hoofdredacteur voor een dag bij Goedemorgen 
Nederland. En dat was waardevol. Voor de NPO, 
voor de kijkers en voor alle politieke partijen.

Zoiets gebeurt niet zomaar. Daarmee bleek hoezeer onze 
kleine omroep er nu toe doet binnen de Nederlandse 
Publieke Omroep (NPO). In de landelijke politiek wordt WNL 
inmiddels gezien als een serieus te nemen onderdeel van 
het publieke bestel. Het is het resultaat van langdurige 
journalistieke investering, en inhoudelijke groei.
WNL wist zich in 2016 op nagenoeg alle gewenste punten 
verder te ontwikkelen. 

Massieve stroming
Het eerste jaar van de tweede concessie, die tot 2021 duurt, 
stond opnieuw in het teken van het leveren van bewijs. 

Vooraf

WNL wist zich in 2016
op nagenoeg alle

gewenste punten verder
te ontwikkelen.

Namelijk, dat de liberaal-conservatieve stroming die WNL 
vertegenwoordigt, daadwerkelijk thuishoort binnen de NPO. 
Dat het “rechts van het midden” in de samenleving massief 
is, bleek uit diezelfde verkiezingen. Het is goed dat WNL 
binnen de NPO deze stroming kan vertegenwoordigen, 
zodat ons publieke bestel meegroeit met de 
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Ook het 
aanspreken van juist “het gewone Nederland”, een leidraad 
van WNL, kreeg in 2016 steeds meer weerklank. 
Met een claim op ‘vrolijk rechts’ en ‘rechtse journalistiek 
met een goed humeur’ wil WNL bijdragen aan het 
draagvlak van de publieke zenders. Een breed politiek en 
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maatschappelijk draagvlak van WNL draagt immers bij 
aan dat van de NPO. Dat is hoe het moet zijn, want WNL is 
daarvan een onderdeel.
Van links tot rechts in de politiek - WNL wordt gewaardeerd 
om zijn journalistieke benadering van onderwerpen en 
thema’s. Dat deze worden gekozen en ingevuld volgens 
een liberaal-conservatieve kleur wordt herkend en 
geaccepteerd. WNL is in zijn benadering open en eerlijk - 
de omroep levert geen streken. 

Concurrentie is goed
Binnen het publieke bestel werkt WNL volgens het credo 
“onze omroep heeft recht op niets, maar maakt kans op 
alles”. Als iets goed is, moet het zijn te verkopen aan de 
NPO. Als het niet goed genoeg is, moet het beter worden 
gemaakt.
Omdat WNL niet kan (en zou willen) terugvallen op hoge 
 gegarandeerde subsidies voor de ooit met cadeaus gewor-
ven ledenaantallen, juicht WNL de toename van eerlijke 
concurrentie binnen het publieke bestel van harte toe. 
De omroep ijvert ervoor om op basis van goede 
ideeën, scherpe prijsstelling voor programma’s en een 
goed aanbod, zijn plek te verwerven op de publieke 
mediakanalen. WNL plaatst zich daarmee grotendeels in 
de positie van een ideëel productiehuis, dat overigens open 
staat voor goede ideeën van buiten.

Liberalisering werkt
Het jaar 2016 liet zien dat de recente liberalisering van 
de Mediawet dit mogelijk maakt. WNL zag als een van 
de eerste de grote voordelen van deze wet, omdat deze 
een gezonde prikkel geeft aan het bestel. Voor het eerst 
werd manifest dat de NPO voortaan goede ideeën kan en 
wil belonen, zonder vast te zitten aan verdeelsleutels van 
gegarandeerde budgetten voor de toeleverende omroepen. 
Die verdeelsleutel is overigens bedacht door de oude 
omroepen.
Het resulteerde erin dat WNL naast het opgebouwde 
portfolio van programma’s tal van nieuwe titels mocht 

Bert Huisjes Robert Alblas

maken op gebied van politiek, economie en veiligheid - de 
inhoudelijke pijlers van onze omroep. Daarvoor zijn we als 
omroep de NPO dankbaar, die zo uitvoering geeft aan de 
nieuwe Mediawet 

Nieuwe programma’s
Het inspireert de makers bij WNL om het beste uit zichzelf 
en uit de omroep te halen, binnen een NPO die zich 
ontwikkelt als opdrachtgever. Die drijfveer maakt dat WNL 
in 2016 naast het dagelijkse Goedemorgen Nederland en 
het wekelijkse WNL Op Zondag tal van programma’s kon en 
mocht gaan maken, zoals een:

•  Economische familieprogramma, Allemaal Familie (NPO1)
•  Misdaadprogramma, Zaak van je Leven (NPO2)
•  Politiek onderzoeksprogramma, Haagse Lobby (NPO2)
•  Populair opsporingsprogramma, Doden Liegen Niet 

(NPO3)
•  Duidingsprogramma, Opiniemakers (Twee series, NPO2)

Op basis van een pilot kreeg WNL tevens een derde 
structurele plek in 2017 toegewezen, met een maandelijks 
economisch programma, Stand van het Land (NPO2). 
Op NPO Radio1 werden de vaste wekelijkse programma’s 
in de zomer aangevuld met een maand lang dagelijkse 
programmering. Op NPO Radio 2 mag WNL dagelijks de 
dag afsluiten met een late-late night programma. 

In dit jaarverslag nemen we onze leden, onze toezicht-
houders en onze collega’s bij de NPO graag mee in onze 
activiteiten en beweegredenen. 
We willen zo laten zien dat WNL thuishoort in ons publieke 
bestel en zijn taak om een dragend onderdeel van de NPO 
te zijn niet licht opvat. De NPO moet het hebben van grote 
ambities en efficiënte aanwending van publieke middelen. 
Daar draagt WNL als “omroep van Wij Nederland” graag 
een steentje aan bij.

Bert Huisjes, Robert Alblas
18 april, 2017

Onze omroep 
heeft recht op 

niets, maar 
maakt kans op 

alles.
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Inleiding

Ondernemingszin, veiligheid, en zeker ook de gezamenlijke 
trots op onze prestaties en bevochten vrijheden. 

Zeven dagen per week
Het is niet vreemd dat elke dag deze elementen bij WNL 
terugkeren in het redactionele proces. Niet in gezwollen 
woorden. Wel altijd in het maken van keuzes. Dan gaat het 
om onderwerpen, invalshoeken, gasten in een dagelijkse 
ochtendshow als Goedemorgen Nederland. Of in de 
wekelijkse zondagshow WNL Op Zondag. 
Zeven dagen per week verzorgt WNL media-aanbod 
op de publieke kanalen, met tal van programma’s. De 
ochtendploeg voor NPO1 begint om drie uur ‘s nachts. De 
avondredactie van NPO Radio 2 stapt dan net in zijn bed. 
De kleine omroep WNL is een 24/7-bedrijf binnen de NPO, 
waar redacteuren elk uur van het etmaal wel ergens aan 

werken. Het is van groot belang 
dat tegenover deze dagelijkse 
wedstrijd tegen de klok, er verder 
wordt gekeken dan de volgende 
uitzending.

Zaaien en oogsten. Dat klinkt eenvoudig. 
Maar eenieder weet dat daartussen veel moet 
gebeuren. In 2016 werd er bij WNL geoogst, 
maar ook veel gezaaid. Het eerste jaar van de 
nieuwe concessie bleek zeer productief.

Het publieke bestel is volop in ontwikkeling. En voor WNL 
was het een jaar waarin de omroep graag meeging in de 
ontwikkelingen. Voor het publieke bestel breken er nieuwe 
tijden aan, waarmee de eerste stappen naar liberalisering 
zijn gezet. 
Ondertussen wordt binnenskamers al gepeinsd over hoe 
het bestel er over vier jaar uit moet zien. Hoe moet het 
verder met de ledenverenigingen, 
en met de NPO? Als er publiek 
gefinancierd media-aanbod is, hoe 
moet dat dan worden geregeld? 
Wat zijn de inhoudelijke criteria 
voor publieke media? Hoe moet de 
financiering lopen? Op basis van 
leden? 
Hoe verhouden de NPO en 
zijn toeleveranciers zich tot 
de orkaan die in de media 
(internationaal) woedt? Daarin 
is sprake van nepnieuws, 
informatie- of filterbubbels, 
nieuwe distributievormen, 
internationalisering van de 
aanbieders. Waar blijft Nederland 
in dat verhaal? Het Nederlandse 
product? En de Nederlandse 
identiteit? 

Wie zijn oor te luister legt, hoort 
geen ingewikkelde voorwaarden 
waaraan een NPO en zijn omroepen 
hoeft te voldoen. Er is behoefte aan: betrouwbaarheid, 
onafhankelijkheid, echte pluriformiteit, diversiteit en 
efficiëntie. Op alle niveaus. 
De NPO mag geen grachtengordel-club zijn, maar moet er 
wezen voor iedereen. Het Rijksmuseum is een bewaarder 
van ons erfgoed; de publieke omroep is een drager 
ervan. Het gaat niet alleen om culturele waarden, maar 
ook om economische en maatschappelijke waarden. 

De kleine omroep 
WNL is een 

24/7-bedrijf 
binnen de NPO, 

waar redacteuren 
elk uur van het 

etmaal wel ergens 
aan werken.
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Een etmaal
bij WNL...
We willen graag inzicht geven hoe het 
reguliere proces verloopt bij een klein 
mediabedrijf. Het drukste etmaal is van 
dinsdag naar woensdag. Op een dag in 
maart ziet dat er ongeveer zo uit.

10
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Om 03.00 uur begint de ochtendploeg 
van Goedemorgen Nederland. Om 
zeven uur ‘s ochtends gaat deze 
ploeg twee uur lang live (NPO1). Kort 
na uitzending begint de dagploeg 
aan de uitzending van de volgende 
dag, waarna een avondploeg deze 
uitzending rond 23.00 uur afmaakt. 
Aan de uitzending wordt gewerkt door 
enkele tientallen mensen: redacteuren, 
verslaggevers, eindredacteuren, 
editors, technici, regisseurs, 
presentatoren, eindredacteuren. 

Om 10.00 uur verzamelt zich 
een tweede ploeg ploeg: jonge 
radioredacteuren gaan aan de slag 
voor de programma’s Nog Steeds 
Wakker en Nu Al Wakker. Om 
middernacht neemt een nachtploeg 
hun werkzaamheden over, en begint 
om 02.00 uur met vier uur live radio, en 
eindigt om 06.00 uur. 

Een derde redactieploeg begint om 
10.00 uur. Deze bereidt de redactie 
van ‘t Wordt Nu Laat de dagelijkse 
uitzending voor op NPO Radio 2. 
Een gast wordt voorbereid, er wordt 
gewerkt aan de planning. Vanaf 
middernacht gaat de uitzendploeg 
twee uur live. 

Een vierde ploeg werkt aan de 
uitzending van dinsdagavond WNL 
Opiniemakers (NPO2), dat in 2016 live 
vanuit de studio kwam. Vanaf 2017 is 
dat een reportageprogramma.

Een vijfde ploeg is bezig met een 
ander wekelijks programma: WNL 
Op Zondag. Hiervoor moeten 
onderwerpen en gasten worden 
geboekt. 

Een zesde ploeg is bezig met 
de voorbereiding van twee 
radioprogramma’s op zaterdag. Voor 
WNL Op Zaterdag (NPO Radio1) 
worden gasten en onderwerpen 
bedacht, en voor Opiniemakers
(NPO Radio 1) worden alvast de eerste 
gasten geboekt.

Een zevende ploeg werkt aan WNL 
Haagse Lobby (NPO Radio 1), waar 
een wekelijks lobby-dossier wordt 
uitgespit.

Een achtste ploeg mensen werkt op 
productie, en ondersteunt alle live- en 
opgenomen programma’s. Zij zorgen 
dat auto’s rijden, microfoons werken, 
camera’s worden gecontroleerd, accu’s 
zijn opgeladen, studio’s zijn bemenst.

Een negende ploeg is bezig met 
de voorbereiding van kortere 
televisieseries, zoals de research voor 
WNL Haagse Lobby (NPO2), Stand 
van het Land (NPO2, maandelijks 
in 2017), Allemaal Familie (NPO1), 
Zaak van je Leven (NPO2) en nieuwe 
programma-ideeën. 

De tiende ploeg is de directie, die 
via de hoofdredacteur werkt aan de 
inhoud en via de zakelijk directeur 
aan de kostenbeheersing en 
organisatorische ondersteuning van 
het media-aanbod. Van daaruit wordt 
meermalen per week gesproken met 
andere omroepen, overleg gevoerd in 
zenderredacties voor radio en televisie 
en met de NPO gesproken. Alsook met 
buitenproducenten, die in 2016 ook 
geregeld werden uitgenodigd. 

Eind 2016 werd een elfde ploeg 
geformeerd die WNL ook in de digitale 
wereld zichtbaar gaat maken. Deze 
digitale redactie werkt eveneens 
(bijna) 24/7 en volgt alle programma’s, 
onderwerpen van WNL en daarbuiten.

11
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Groot aantal besluiten
Er lopen bij WNL, kort gezegd, een groot aantal processen 
tegelijk. Binnen elk programma worden tientallen 
journalistieke keuzes gemaakt, die consequenties hebben 
voor de uitvoering. Die keuzes verlangen dat zij goed 
worden gemanaged.
Er moeten reportages worden gemaakt, gasten worden 
geboekt, research verricht. En elke keus leidt tot talloze 
praktische zaken die geregeld moeten worden, zoals 
belichting, visagie, camera’s, verbindingen, reportage-
auto’s, personeel, declaraties, contracten, vrije dagen, een 
ziekteformulier, een beschadigd statief.

Samenwerking redacties
De grootste kracht die WNL in 2016 verder wist te 
ontwikkelen is de nauwe samenwerking tussen de 
redacties van programma’s. Gespecialiseerde redacteuren 
op gebied van politiek, economie, media of cultuur werken 
voor alle programma’s. 
Zij worden ingezet door verschillende eindredacteuren, en 
deze specialisten werken in verschillende diensten. Ook 
wisselen redacteuren met groot gemak van rol. Zij zijn in 
staat om samenstelling, research, voorbereiding van gasten, 
verslaggeving en zelfs presentatie op zich te nemen. Dat 
maakt dat WNL voor journalisten een turbulente maar 
vooral zeer afwisselende omgeving is, waar verveling weinig 
kans krijgt. Professionele groei is welhaast ingebakken in de 
werkwijze van de redacties van WNL.

WNL als werkplek 
Jonge redacteuren leren bij WNL vanaf het allereerste 
begin om multimediaal te denken. We maken immers 
programma’s op tal van publieke media-kanalen. We zijn 
aanwezig op radio, televisie en internet. 
Behalve voor het goed uitvoeren van dagelijkse of 
wekelijkse programma’s, worden zij ook ingezet voor 
series of speciale uitzendingen. Een mooi voorbeeld was 
de Amerikaanse verkiezingen-special toen WNL maar 
liefst vijf uur aaneen een tv-special op NPO1 maakte, met 
wisselende gasten.

Versterking specialisaties
De extra aandacht die WNL heeft voor politieke verslag-
geving leidde eerder al tot het aanstellen van all-round 
politiek journalisten. In navolging koos WNL ervoor om 
hetzelfde model ook toe te passen voor de opbouw van een 
economische tak. 
Na het maken van een economische pilot, Stand van het 
Land, bleek de toekenning van een maandelijks tijdslot 
in 2017, deze mogelijkheid te bieden. Twee ervaren 
economische journalisten werden in het najaar van 2016 
aangetrokken voor de research, maar tevens voor duiding in 
de overige programma’s van WNL.  
Voor 2017 staat de ontwikkeling van een derde poot in 
de planning: WNL wil ook op gebied van opsporing en 
veiligheid een eigen team van redacteuren formeren, 
zodra hier de financiële en programmamogelijkheden voor 
aanwezig zijn. 

Samenwerking organisaties
Het samenwerken met andere organisaties op 
programma-niveau werd tevens verder ontwikkeld. Voor de 
vierdelige economische familie-serie Allemaal Familie kon 
WNL samenwerken met de Stichting Familie Onderneming. 
Ons land kent 280.000 familiebedrijven. Die zorgen 
samen voor ruim de helft van alle banen in Nederland. De 
voorzitter, de heer John Fentener van Vlissingen, tekende 
vrijwillig voor de presentatie. In 2017 zal deze serie, naar 
we nu weten, een vervolg krijgen op NPO1. 
Voor de nieuwe serie Stand van het Land besloot WNL 
nauw samen te werken met het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). Onder de noemer “de verhalen achter de 
economische cijfers” werd een plan ontwikkeld waarbij 
cijfers en duiding vanuit het CBS konden worden toegepast 
in een onderzoeksprogramma. 

Bij het schrijven van dit jaarverslag was duidelijk dat 
NPO2 deze onderzoeks-serie vanaf 2018 wekelijks wil 
gaan opnemen in de programmering. WNL kijkt of voor 
dit programma ook een samenwerking met andere 
onderzoeksinstellingen is aan te gaan. Gesprekken met 
onder andere het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zijn 
hierover gaande.
Een derde samenwerking ging WNL aan met de Nationale 
Politie en Openbaar Ministerie voor een drie-delige 
reconstructie-serie omtrent opsporing. In Zaak van 
je Leven wordt het onderzoek naar geruchtmakende 
misdrijven gereconstrueerd. Het gaat daarbij om 
opsporingsonderzoeken die reeds gesloten zijn. WNL en 
de opsporingsinstanties willen met de serie laten zien hoe 
politie en OM te werk gaan in complexe onderzoeken. Ook 
voor deze serie geldt dat een nieuwe reeks in voorbereiding 
is. Deze is gepland voor de zomer van 2017.

De grootste kracht die 
WNL in 2016 verder 

wist te ontwikkelen is de 
nauwe samenwerking 

tussen de redacties van 
programma’s.
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Samenwerking omroepen
Met de nieuwe Mediawet was 
WNL verplicht een samenwerking 
te zoeken met een omroep, om te 
komen tot een minder groot aantal 
omroeporganisaties: maximaal acht. 
WNL werkte in 2016 in deze nieuwe 
structuur samen met Omroep MAX. 
Beide omroepen voeren een 
zelfstandig beleid op gebied van 
uitvoering van programma’s en 
omroepzaken, maar werken samen op het terrein van 
administratie, zoals personeelszaken en ledenadministratie. 
Deze samenwerking verliep geruisloos en probleemloos. En 
zo tot volle tevredenheid van de directie van Omroep WNL.

NPO en NOS
Binnen de NPO werkt WNL ook geregeld constructief 
samen met andere omroepen, zoals de NOS. Deze 
samenwerkingen dienen zich vaak ad hoc aan op 
programma-niveau, bij grote gebeurtenissen. Meermalen 
leidde dit al tot mooie gezamenlijke programma’s, met 
name op NPO Radio 1. 
De samenwerking met de NPO zelf, zoals met de Raad 
van Bestuur en zenderdirecteuren, wordt door WNL 
gewaardeerd. Met de invoering van de nieuwe Mediawet 
voelt de omroep zich meer dan voorheen geaccepteerd als 
toeleverancier voor de mediakanalen. 
Deze samenwerking past in de visie van WNL op een toe-
komstig bestel, waarin de omroep pleit voor ideële, plurifor-
me toeleveranciers in een brede NPO. In 2016 werd er door 
de NPO meegedacht bij programmavoorstellen. Ook werd 
WNL gevraagd een economisch programma te ontwikkelen. 

Digitale samenwerking
Bij het opzetten van nieuwe digitale 
activiteiten zoekt WNL opnieuw 
nauw de samenwerking met de 
NPO. Doel is om in 2017 de omroep 
te vestigen als een serieuze speler 
in dat domein. WNL wil content van 
NPO/WNL in een short form onder 
de aandacht te brengen van grote 
groepen. Daarbij is het doel om zo 
tractie te bereiken naar long form-

mediagebruik binnen NPO.nl
Met de digitale ontwikkeling wil WNL tevens samenhang 
laten zien tussen de vele platforms waarop de omroep 
 programma’s brengt. Door content curatie, het specifiek 
kiezen van onderwerpen, moet ook digitaal een goed
beeld ontstaan van hetgeen WNL binnen de NPO voor 
staat, om zo het pluriforme karakter van het publieke 
bestel profiel te geven.
Een derde belang ligt in het creëren van bereik, zodat actief 
een link wordt gelegd naar de gebruikers. Mocht de politiek 
geen alternatief vinden voor reusachtige ledenaantallen 
als criterium voor subsidies en uitzendlicenties, dan 
kan een digitaal contact met vaste gebruikers mogelijk 
worden aangewend om leden te werven, zonder 
torenhoge wervingskosten via advertenties, callcenters of 
straatverkoop.

Met de nieuwe 
Mediawet was 

WNL verplicht een 
samenwerking te 
zoeken met een 

omroep.
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Het is al even aangestipt. De politieke 
werkelijkheid rond de nieuwe Mediawet was 
weerbarstiger dan verwacht. In de zomer van 
2016 werd de wet dan toch bekrachtigd in de 
Eerste Kamer. WNL ziet positieve veranderingen.

De grote schrik voor alle oude omroepen was ongetwijfeld 
de verlaging van het garantiebudget naar 50 procent. 
Ook de toegang die de NPO aan externe producenten kan 
geven tot de publieke kanalen, was voor veel omroepen 
lastig te verteren. 
Het wegvallen van de exclusiviteit van de omroepen werd 
enigszins beperkt door een afgedwongen voorwaarde: 
Externe producenten zullen altijd nog de samenwerking 
van een omroep nodig moeten hebben, om hun producties 
op de mediakanalen te kunnen verkopen.

Organisatie WNL

Zelf produceren
WNL is voorstander van liberalisering van het bestel, zoveel 
mag duidelijk zijn. Toch had de omroep onmiddellijk ook 
te maken met noodgedwongen keuzen voor de eigen 
organisatie. In het voorafgaande jaar besloot WNL daarom 
al om ook zijn grootste programma, de ochtendshow op 
NPO1, geheel zelf te gaan produceren.
Dit was ingegeven door het feit dat het programma 
met een producent niet kon passen in het 50 procent-
garantiebudget voor WNL. Als aspirant-omroep betekende 
de helft van weinig subsidie de buikriem op het allerstrakste 
gaatje. Alles moest voortaan worden ‘verdiend’ bij de NPO 
en daar besloot WNL zich op te gaan richten. 
In 2016 bleek dat de Mediawet voor WNL goed uitpakte 
bij het hanteren van deze strategie. In plaats van ‘minder 
subsidie’ mikte de omroep op het veel grotere budget dat 
de NPO tot zijn beschikking had voor originele aanbieders. 
Immers de helft van alle omroepsubsidies is niet meer 
gerelateerd aan ledenomroepen, maar was vrij voor 
intekening van het beste idee of of programmavoorstel. 
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Geen plafond meer
WNL ziet dit als het wegvallen van een kunstmatig plafond, 
dat de omroep aanvankelijk beperkte. Met de financiering, 
zoals die voorheen gold, kon het gegarandeerde budget 
van een omroep ‘uitgegeven’ raken. Wat niet uit de 
toegekende ‘eigen portemonnee’ kon worden betaald, had 
nauwelijks kans van slagen. 
Inmiddels heeft WNL dus nauwelijks nog garanties, maar 
slaagt de omroep er beter in om programma’s te realiseren. 
Waarom zou WNL niet kunnen concurreren met een 
producent, die in handen is van een groot internationaal 
beursgenoteerd bedrijf? 
Zeker op journalistiek gebied zijn korte, laagbetaalde 
series niet snel financieel interessant. Deze bieden weinig 
mogelijkheden tot een goede winstmarge. Bovendien 
vragen zulke programma’s om specifieke kennis en een 
stevig journalistiek netwerk. 

Het op flexbasis personeel inhuren door producenten,
maakt aansluiting op netwerk en organisaties niet 
 eenvoudig. Hier is een grote vertrouwensband vaak zeer 
belangrijk. 
Voor WNL zijn deze series juist 
zeer interessant om te maken. 
Bovendien kunnen dit soort series 
per definitie de NPO helpen om het 
publieke karakter van de zenders te 
helpen versterken. Ook vertrouwen 
organisaties als politie of OM een 
omroep als publieke organisatie 
eerder dan een bedrijf, met korte 
termijn-winstoogmerk. 
WNL is een rechtse ideële 
producent, zo weten deze 
organisaties, die streeft naar een 
relatie voor de lange termijn. 
De redactionele organisatie van 
WNL is inmiddels zeer gericht 
op verwevenheid tussen de 
programma’s. Een radio- of een televisieprogramma van 
WNL kan op tal van onderwerpen eenzelfde redacteur of 
eindredacteur achter de schermen hebben. Dat maakt dat 
WNL efficiënt omgaat met journalistieke talent. 

WNL heeft output-oogmerk
Het mogen maken van dagelijkse en wekelijkse programma’s 
voor de NPO, maakt dat uit de boezem van de redactie 
mogelijkheden ontstaan voor kortlopende series. Deze 
kunnen tegen zeer concurrerende bedragen worden 
gemaakt, omdat veel research en denkwerk samenvalt met 
de tijd die wordt gestoken in de dag- of weekprogramma’s.
In vergelijking met producenten kan er voor de NPO een 
kostenvoordeel ontstaan, dat oploopt tot wel vijftig a zestig 

procent ten opzicht van een commercieel productiebedrijf. 
WNL rekent immers geen BTW, kent geen productie-fee, 
hoeft geen winst te maken voor grootaandeelhouders en 
heeft een reeds gefinancierde overhead.
Onze omroep houdt de NPO graag voor: WNL heeft 
journalistieke expertise, goede makers en streeft naar de 
hoogste kwaliteit van de bijdragen aan de NPO. 
WNL heeft geen winstoogmerk, maar een output-oogmerk, 
zogezegd. Voor elke euro subsidie die bij WNL wordt besteed, 
moet de belastingbetaler werkelijk het maximaal haalbare 
krijgen aan programmering bij de publieke omroep. 

Open voor producenten
Omdat WNL nauw wil samenwerken met de NPO, wil de 
omroep zich overigens nadrukkelijk niet afsluiten voor 
externe producenten. Er is een behoorlijke categorie 
programma’s waar producenten een voordeel hebben ten 
opzichte van omroepen. 
Het in huis halen van de productie van zomaar alle 
programma’s zou bovendien de commerciële makers 

buitensluiten, wat volgens de 
liberaal-conservatieve visie van 
WNL nooit het geval mag zijn. 
Onze omroep gaat ervan uit 
dat er vanzelf een scheidslijn zal 
ontstaan tussen commerciële en 
ideële journalistieke makers. Grote 
evenementen of programma’s met 
een groot makers-risico, danwel 
met een internationaal format, 
kunnen beter aan de grote bedrijven 
worden gelaten. 
In 2016 heeft WNL verschillende 
gesprekken gevoerd met 
producenten. Ook weet de NPO dat 
WNL deze programma’s graag als 
co-producent wil plaatsen, zoals in 
de Mediawet wordt voorgeschreven. 

Als een programma past bij de uitgangspunten van WNL 
wil deze omroep met liefde co-producent zijn.

In dit jaar is dat onder andere gebeurd bij de serie Doden 
Liegen Niet (NPO3). Een programma-idee van producent 
Mas Media kreeg een WNL-titel mee en leverde een 
inhoudelijke samenwerking op. Bij het schrijven van dit 
verslag is duidelijk dat de NPO ook van deze serie een 
nieuwe reeks wil plaatsen. 
Tevens werden in 2016 verschillende gesprekken gevoerd 
met andere producenten. Het ligt in de lijn der verwachting 
dat naast de eigen programma’s van WNL het komende 
jaar nog drie of vier programma’s van buitenproducenten 
via WNL zullen lopen. 

WNL heeft geen 
winstoogmerk, 

maar een 
output-oogmerk, 

zogezegd.
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Ontwikkeling programma’s
In het eerste jaar van de nieuwe concessie plukte 
WNL de vruchten van de voorbereidingen van 
2015. De organisatie van de omroep werd optimaal 
ingericht voor het verwezenlijken van de doelen uit 
het beleidsplan 2016-2020. 

16
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In dat beleidsplan worden de uitvoerige contouren 
geschetst, maar elk jaar willen we toch even stilstaan bij 
enkele belangrijke kernpunten daaruit. WNL heeft zich 
tot doel gesteld om in het hoogst mogelijk tempo media-
aanbod te ontwikkelen, dat de identiteit versterkt. 

De kernthema’s
Het dichtbij de dagelijkse actualiteit blijven, zoals in de 
ochtendshow en onze “weekendbijlage” op zondag, is een 
van de kerndoelen. Daarnaast willen we ons concentreren 
op gevarieerde programma-ontwikkeling, die aansluit op 
onze hoofdthema’s. Dat zijn en blijven:
• Politiek
• Economie
• Veiligheid

Op deze thema’s kunnen we met een liberaal-
conservatieve grondslag een wezenlijk verschil maken 
in de duiding, selectie en aanpak van onderwerpen. In 
dit jaarverslag kunnen we laten zien dat we op deze 
hoofdthema’s veel werk hebben verzet. 

Nieuw thema
In 2016 bleek ons dat WNL ook een verschil kan maken op 
een vierde thema:
• Onze identiteit

In de H.J. Schoo-lezing schetste - demissionair minister - 
Edith Schippers (VVD) in september 2016 hoezeer onze 
liberaal-conservatieve waarden het verdienen om onder de 
aandacht te worden gebracht. Zelfontplooiing, vrijheden, 
gelijkwaardigheid en onze joods-christelijke normen en 
waarden zijn het waard om verdedigd te worden. Sterker 
nog: zij moeten worden gekoesterd.

In ons land leeft onder een aanzienlijk deel van de bevolking 
een diepe zorg over identiteitsverlies. De terugkerende 
discussie over Zwarte Piet bleek een explosief voorbeeld. 
Voor liberaal-conservatief Nederland is hier sprake van 
een gekoesterde traditie, die niets met racisme te maken 
heeft. Het kwetsen van groepen is nooit de bedoeling. Als 
we in Nederland geleidelijk anders gaan denken over een 
kinderfeest met oud-symbolische fantasiefiguren, dan 
groeien tradities mee met de tijd.

Een progressieve stroming in ons land pleitte voor 
gedwongen aanpassing. Daarbij werd een buitenlandse 
blik op Nederland - door een onderzoekscommissie van de 
Verenigde Naties - als een belangrijke argument gebruikt. 
Daarin schuilde een tweede grote ongemak. Moeten de 
Verenigde Naties voorschrijven hoe een oer-Hollands 
kinderfeest in Nederland dient te worden gevierd?
De discussie ging ten diepste niet om Zwarte Piet,
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maar om onze Nederlandse identiteit en soevereiniteit. 
Liberaal-conservatief Nederland juicht internationale 
samenwerking toe, en zeker ook vooruitgang. Maar we 
willen wel baas blijven over onze eigen cultuur en in ons 
eigen huis. 
De vele reacties op het veronderstelde inwisselen van 
christelijke of oertradities als Pasen en Kerst viel eveneens 
op. Er was veel te doen over vermeend aangepaste 
paaseieren (“verstopeieren”), kerstviering (“geen kerstboom 
in de school”), en prettige decemberdagen (in plaats van 
“zalig kerstfeest”). De reacties 
geven blijk van een gevoelde 
argwaan. Het leidde tot grote 
emoties. Leveren we onze cultuur 
en tradities in? 
In een land met een groeiende 
islam-aanhang door migratie, 
voelt een deel van onze bevolking 

hierover groot ongemak. Gruwelijke 
aanslagen in Europa, terreurdreiging 
in ons land - onze wereld staat 
onder druk, zo voelen velen.
Dat zijn grote thema’s, en een grote 
opdracht voor een omroep als 
WNL. Toch moet ook een omroep 
het verschil willen maken. Maar bij 
de omroep van vrolijk rechts past 

ook dat identiteit en identiteitbewustzijn op een positieve 
manier kunnen worden belicht. We hebben samen veel 
vrijheden, verworvenheden, geschiedenis en prestaties te 
vieren. 

Theorie en praktijk
Naast het maken van bestaande programma’s, stak 
WNL veel energie in ontwikkeling van ons media-aanbod. 
Omdat we recht hebben op weinig tot niets, moet WNL het 
hebben van ideeën die de leiding van de NPO wil omarmen. 
Ze moeten aantrekkelijk zijn. 
Daarbij hoorde een regelmatige pitch van verschillende 
programma’s voor de kanalen van de NPO. Onze centrale 
redactie op de Reguliersdwarstraat in Amsterdam kreeg in 
2016 steeds meer weg van een start-up. Terwijl er hard werd 
gewerkt aan alle lopende programma’s, werd in verschillende 
hoeken gebroed op nieuwe series. Of aan ideeën daarvoor.
Het bedenken en aanbieden van series is volgens WNL 
noodzakelijk om een plek te verdienen in het bestel. De 
klassieke omroepvereniging, die als doorgeefluik dient van 
extern geproduceerde programma’s, heeft zijn tijd gehad, 

In een land met 
een groeiende 
islam-aanhang 

door migratie, voelt 
een deel van onze 
bevolking hierover 

groot ongemak.



20

zo beseffen ook oude omroepen. 
Wat niet zelf wordt bedacht 
of gemaakt, kan ook elders 
worden besteld. Daarvoor is 
een omroep niet langer nodig. 
Het is dus zaak om een omroep 
te worden die denkt als een 
producent, met bewaking van zijn 
oprichtingsmissie. Een omroep moet 
iets toevoegen in een pluriform 
bestel. De publieke omroep is 
geen vanzelfsprekendheid, en de 
ledenverenigingen al helemaal niet. 

Bijgevolg betekent deze strategie dat sommige 
producenten momenteel ook de klappen moeten opvangen 
van de nieuwe Mediawet. Alle omroepen kijken nu in 
eigen keuken. Wat wordt daar bereid? Sommigen zien dat 
zij weinig meer serveren dan kant-en-klaar-maaltijden 
van koks buiten de deur. Het leidt ertoe dat omroepen 
producenten vaker buiten beeld houden bij programma’s. 
Ook producenten zullen slimmer te werk moeten gaan. 
Een idee op een geplastificeerd A4’tje volstaat niet 
meer. Ook zij zullen op eigen kosten pilots moeten gaan 

maken, willen zij opdrachten 
binnenslepen. Het laten slagen 
van formats op de internationale 
markt zal steeds moeilijker 
worden. Terwijl de formats van 
diezelfde internationale markt 
als een vloedgolf onze kanalen 
overspoelen. 
Alle grote publieksprogramma’s 
zijn inmiddels nagenoeg 
van buitenlandse origine. De 
overnamedrift bij grote bedrijven 

van de kleinere producenten, zet zich inmiddels voort 
in een overnamegolf van de grote bedrijven die elkaar 
overnemen. Horizontaal nemen de producenten elkaar 
over, verticaal worden zij overgenomen door gigantische 
kabelpartijen, zoals Liberty Global. Die consolidatieslag 
maakt slachtoffers en maakt sommigen heel rijk. 
De publieke omroep moet waken dat zij uiteindelijk niet de 
kosten hiervan betaalt. Het hebben van slim producerende 
omroepen, zoals WNL, kan wel eens belangrijker worden 
dan ooit voor mogelijk werd gehouden. Het alternatief 
wordt steeds duurder. 

Terwijl er hard 
werd gewerkt 

aan alle lopende 
programma’s, werd 

in verschillende 
hoeken gebroed op 

nieuwe series.
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Ontwikkeling televisie
In 2016 maakte WNL diverse televisiepilots en proefseries 
voor de NPO. Verschillende formats werden zelfs al voor de 
tweede keer besteld. 

•  WNL Opiniemakers kreeg in 2016 een derde en een 
vierde seizoen op NPO2. Het door Margreet Spijker 
gepresenteerde studio-programma werd verplaatst 
naar de dinsdagavond. Vanuit de NPO werd voor 2017 
een nieuwe serie besteld, maar met het verzoek het 
programma te innoveren. Bij het schrijven van dit 
verslag wordt het programma als een geheel vernieuwd 
reportage-programma uitgezonden.

•  Voor de tweede maal mocht WNL een nieuwe serie 
maken van Allemaal Familie. Twaalf families met 
opmerkelijk familiebedrijven stonden centraal in een 
vierdelige serie op primetime NPO1. De tweede serie 
boekte zeer goede kijkcijfers, maar trok volgens de NPO 
wel een (te) oud publiek. Bij het schrijven van dit verslag 
is duidelijk dat WNL het programma mag innoveren. Het 
programma kreeg lovende kritieken. In de zomer van 
2017 is er opnieuw plek ingeruimd, ditmaal dagelijks aan 
het begin van de avond.

•  WNL Haagse Lobby had al een radioformat, maar 
werd in 2016 verder ontwikkeld tot een spannend 
reportageprogramma met Rick Nieman in de 
hoofdrol. Een zesdelige serie in de zomer van 2016 
kreeg lovende kritieken. De bescheiden kijkcijfers 
voor een onderzoeksprogramma werden door de 
NPO niet als leidend beschouwd. De toegevoegde 
waarde wel. Inmiddels is een tweede serie van het 
onderzoeksprogramma in voorbereiding voor het najaar 
van 2017. Dit programma krijgt opnieuw plek op NPO2 
en tevens op het digitale kanaal NPO Politiek, dat 
meefinanciert in de productiekosten.

•  De Zaak van je Leven werd ontwikkeld als een nieuw 
misdaadprogramma, waarin de reconstructie van het 
rechercheonderzoek centraal staat. Het driedelige 
programma in samenwerking met Nationale Politiek en 
OM kreeg lovende tv-kritieken en krijgt een vervolg in 
2017.

•  De Stand van het Land werd in 2016 op verzoek van 
NPO2 als economische pilot ontwikkeld. De serie maakt 
gebruik van cijfers van het CBS, waarmee documentaire 
verhalen worden verteld over onze economie. In 2016 
werd een tiendelige, maandelijkse serie voor 2017 
besteld. De serie zal vanaf 2018 zelfs wekelijks te zien zijn, 
zo is de bedoeling. De kritieken waren lovend.

•  Het format Ons Goeie Geld (werktitel) werd ontwikkeld 
als een spin-off van het onderzoek naar het economisch 
programma Stand van het Land. Dit programma gaat over 
het grootste taboe: Hoe geeft Nederland zijn geld uit. Na 
een succesvolle pilot krijgt het programma een achtdelige 
serie op NPO2 in de zomer van 2017.

•  De serie Doden Liegen Niet werd ontwikkeld in 
samenwerking met buitenproducent Mas Media. Hierin 
onderzoekt forensisch patholoog Frank van de Goot 
doodsoorzaken en neemt hij de kijkers mee in zijn 
fascinerende werk. De serie leidde tot de heropening van 
een opsporingsonderzoek. Inmiddels is een tweede serie 
in de maak voor het najaar van 2017.

Kortom, de eerste resultaten van WNL als productie-
omroep waren in 2016 veelbelovend. Het blijven 
ontwikkelen van nieuwe titels en programma’s is iets 
wat WNL niet wil laten rusten. Het snel en vakkundige 
operationeel maken van een idee, wil de omroep zich 
steeds beter eigen maken. 
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Seizoenen op televisie
Als eerder gezegd, zonder vaste programmering zou 
WNL niet zoveel energie en talent kunnen steken in de 
ontwikkeling van nieuwe programma’s. Een dagelijks en een 
wekelijks programma is een noodzakelijk basis, zo beseffen 
we heel goed.

•  Zonder twijfel is Goedemorgen Nederland het 
vlaggenschip van omroep WNL. Elk jaar kijken 
meer mensen naar het ochtendprogramma, en het 
marktaandeel blijft stijgen. Gemiddeld wordt in Nederland 
een half uur naar het programma gekeken, ergens tussen 
7 en 9 uur. Zo worden nu al dagelijks ruim een miljoen (!) 
Nederlanders bereikt. Een vijf uur durende uitzending 
bij de verkiezingen in de VS was een hoogtepunt. 
Het programma wordt tegenwoordig bezocht door 
bewindslieden, topfunctionarissen, officieren van justitite, 
en Kamerleden van links tot rechts. In maart 2017 traden 
alle lijsttrekkers voor een dag aan als gasthoofdredacteur 
en -presentator. Het programma is ook voor de periode 
2017-2018 opnieuw toegewezen.

Gasten komen graag naar 
de studio in Vondel CS.
Het kijkersaantal liep in 
2016 op tot ongeveer 

400.000 kijkers.

•  De zondag begint met WNL Op Zondag met Rick Nieman. 
Het weekendprogramma is nog steeds bezig aan een 
gestage opmars. Al lijkt het vroeg, zondagochtend 9.30 
uur - het programma blijkt een zeer populair trefpunt van 
politiek, ondernemerschap en opvallende mensen uit de 
wereld van wetenschap, media en cultuur. Gasten komen 
graag naar de studio in Vondel CS. Het kijkersaantal liep in 
2016 op tot ongeveer 400.000 kijkers. Een nieuw seizoen 
over 2017-2018 ligt in de verwachting.
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Programma’s radio
Een groot deel van de radioprogramma’s bij de publieke 
omroep ligt gedurende langere tijd vast. Toch wist WNL ook 
in 2016 een aantal zeer bijzondere en opvallende projecten 
realiseren. De vaste programma’s vormden hiervoor de 
basis. 

•  Op de zaterdag is WNL er op NPO Radio 1 met 
Margreet Spijker. In een samenwerking met de tv-
programma’s is WNL Op Zaterdag een aantrekkelijk 
magazine met nieuws, politiek, economie en media. Het 
programma wordt hoog gewaardeerd. Tevens vormt het 
programma een inhoudelijk sterke combinatie met de 
televisieprogramma’s.

•  In de vroege zaterdagavond is WNL Opiniemakers het 
trefpunt op de radio voor de “kwesties op rechts”. In het 
programma neemt WNL thema’s door met bekende 
opiniemakers die zich vaak voegen in het publieke debat. 
Zij discussiëren met journalisten, betrokkenen en politici.

•  WNL Haagse Lobby is er driemaal in de maand. In 
dit programma spit onze politieke redactie in de de 
actualiteit en de grote (lobby-)dossiers. Het programma 
geldt voor WNL als “klein maar fijn” - vanwege het meer 
specialistische karakter is de groep luisteraars niet heel 
groot, maar gaat het wel om een groep zeer betrokken en 
geïnteresseerde volgens van de politiek. De afleveringen 
dienen tevens alvast als voorbereiding op de tv-versie van 
Haagse Lobby. 

•  ‘T Wordt Nu Laat is onze vrolijk stemmende dagelijkse 
late night op NPO Radio 2, met een geheel vrouwelijke 
presentatie. Een prominente Nederlander neemt de 
luisteraar mee in zijn levensverhaal aan de hand van zijn 
tien favoriete platen. In dit programma verschijnen politici, 
topadvocaten, acteurs en talloze bekende Nederlanders. 
Het programma maakt in de late uurtjes geregeld nieuws, 
hetgeen een grote prestatie is.

•  Al sinds toetreding tot het publieke bestel verzorgt WNL 
ook een nacht in de week de programmering op NPO 
Radio 1. Deze nachtradio van WNL valt uiteen in twee 
programma’s: Nog Steeds Wakker en Nu Al Wakker NPO 
Radio 1. WNL maakte er een opleidingstraject van voor 
jonge radiotalenten. Een deel van deze talenten stroomt 
door binnen WNL, maar de jonge makers zijn ook geliefd 
bij andere omroepen. Een enorme opsteker voor deze club 
was dat staatssecretaris Sander Dekker (VVD) kort voor 
de verkiezingen een nacht lang aanschoof. 

Extra programmering
In de zomer van 2016 besloot NPO Radio 1 om een groot 
deel van zijn vaste programmering in te wisselen voor 
een bijzondere programmering. De Sportzomer werd 
gelanceerd, om het grote aantal sportevenementen volop 
aandacht te geven. Hierdoor verviel voor een groot deel de 
vaste programmering, ook van WNL. 
Onze omroep slaagde erin om gedurende een maand van 
sportluwte, in juli, een zeer bijzondere reeks dagelijkse 
programma’s in de wacht te slepen. In plaats van wekelijks 
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was WNL er ineens alle werkdagen tussen 18.00 en 20.30 
uur. Dagelijks, met maar liefst 2,5 uur live radio op onze 
grootste nieuwszender. Voor dit tijdslot werden door WNL 
twee nieuwe titels ontwikkeld, en een vaste wekelijkse titel 
omgebouwd tot een dagelijks programma.

•  In de nieuwe titel De Zomeravonden werd een 
uur vrijgemaakt voor een goed en diepgravend 
zomeravondgesprek. De presentatoren Margreet Spijker 
en Wieger Hemmer spraken deze zomer beurteling 
twintig kopstukken uit de politiek, het bedrijfsleven, de 
wetenschap en de wereld van media & cultuur. Op de 
helft van het jaar 2016 werd de balans opgemaakt. Het 
waren intensief voorbereide interviews, waarin werden 
teruggeblikt en vooruitgekeken. Het werden eerlijke, 
mooie en soms zeer ontroerende gesprekken.

•  Omdat de zomer bij uitstek de tijd is van buiten-zijn 
en van vakantie, besloot WNL ook ons mooie land in 
te trekken, op een lange reis die we Tour d’ Hollande 
noemden. Een knipoog naar de Tour de France. Een kleine 
ploeg radiomakers streek neer in alle gewesten voor 
een uitzending op locatie. Elke dag een andere plaats, 
evenement of gebied. Van alle Waddeneilanden tot het 
uiterste puntje van Limburg trok een WNL-busje door 
ons land. Drie jonge makers richten op locatie een studio 
in (een campingtafel), ontmoeten lokale en landelijke 
prominenten, werkten met een live-verslaggever en 
brachten mooie reportages. 

•  Al even bijzonder was de dagelijks invoering van het 
programma WNL Opiniemakers, waarin het nieuws 
van de dag in perspectief werd gezet en van kleur werd 
voorzien. Elke dag bleken er voldoende nieuwsthema’s. 
Van komkommertijd in de wereld van nieuws en opinie 
was geen sprake meer. 

Breaking news
De zomer van 2016 kenmerkte zich op televisie door het 
ontbreken van de dagelijkse talkshows op NPO1. Via 
Opiniemakers kon iedere werkdag het gesprek van de dag 
worden beluisterd bij WNL op NPO Radio 1, iets waar we 
als omroep trots op zijn. 
Beslist niet onvermeld mag blijven dat gedurende onze 
uitzendingen grote nieuwsgebeurtenissen voorvielen, 
waarvan de verslaggeving zeer professioneel werd 
opgepakt. Ondermeer de geruchtmakende aanslag in 
Nice en een aanslag in München vonden plaats tijdens 
uitzendingen van WNL. Onze redactie wist in zeer korte 
termijn alle belangrijke sprekers op de lijn of in de studio te 
krijgen. Tevens werd er zeer intensief samengewerkt met 
de NOS, met verslagen ter plekke van de correspondenten. 
Deze nieuwsstroom werd naadloos verwerkt in alle drie de 
dagelijkse programma’s.
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De jaarwisseling
Een ander bijzonder project willen we evenmin onvermeld 
maken. Rond de jaarwisseling van 2015-2016 en van 
2016-2017 maakte WNL ook extra programma’s. 

•  In Van Oud naar Nieuw werd gesproken met prominente 
Nederlanders, die terugblikten op het jaar en spraken 
over hun verwachtingen en verlangens voor het nieuwe 
jaar. Ook hier schoven weer politieke leiders, interessante 
ondernemers en opmerkelijke nieuwsmakers aan uit 
het voorgaande jaar. Deze wat kortere serie van acht 
uitzendingen vormde in feite de pilot-reeks voor de 
Zomeravondgesprekken van 2017. Ook hier leidde een 
kleinere proefserie tot een volwaardige dagelijkse serie - 
geheel in lijn met de ambities van WNL. 

De bundeling van 
redacties en het in eigen 

huis produceren van 
programma’s heeft in 2016 
veel vruchten afgeworpen.

•  Een tweede opsteker werd gevormd door de deelname 
van WNL aan een traditie van NPO Radio 2. Elk jaar viert 
deze zender de mooiste muziek in de Top 2000. Voor het 
eerst maakten twee vrouwelijke presentatoren deel uit 
van het presentatieteam, beiden vanuit Omroep WNL. 

Gevolgen Mediawet
De bundeling van redacties en het in eigen huis produceren 
van programma’s heeft in 2016 veel vruchten afgeworpen. 
De bestaande programmering leed er niet onder. Veel 
tv-series leverden zelfs veel content op voor de dagelijkse 
programmering.
Niet alle omroepen zullen het gevoel delen, maar de nieuwe 
Mediawet is een grote stimulans geweest voor innovatie 
van onze redactionele processen. Door het realiseren van 
typische WNL-programma’s in het domein van politiek, 
economie en veiligheid heeft de omroep een grotere 
bijdrage kunnen leveren aan de pluriformiteit van de NPO 
dan in al de voorgaande jaren al het geval was. 
Dit zeggen we met gepaste trots, maar ook in de 
wetenschap dat dit een begin dient te zijn. WNL blijft actief 
meedenken en ontwikkelen. Want zoals gezegd ook het 
besef en de herwaardering van de Nederlandse identiteit 
vraagt volgens ons om nieuwe programma’s. We zien er 
naar uit om in een volgend jaarverslag ook op dat gebied 
ontwikkelingen te kunnen melden.
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WNL wall of fame

Hans Wiegel

Alexander Pechtold

Mark Rutte, Annemarie van Gaal & Afshin Ellian

Bert Huisjes & Melanie Schultz van Haegen

Klaas Dijkhoff
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Jack de Vries

Mona Keijzer

Halbe Zijlstra

Fleur Agema
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bij platformen als geenstijl.nl en 925.nl werd gekeken naar 
een nieuwe strategie voor WNL. 
In deze verkenning werd het merk en het beeldmerk van 
WNL onder de loep genomen. Uit een merkanalyse kwam 
het advies een aantal sterke elementen verder te vergroten. 
Zo heeft WNL als omroep een imago dat een constructief 
karakter draagt, wat door de experts werd betiteld als 
constructief conservatisme. 
WNL is met zijn liberaal-conservatieve waarden kritisch in 
zijn benadering, maar heeft altijd oog voor een betere en 
moderne toekomst. Daarmee logenstraft de omroep een 
veel gehoord vooroordeel dat conservatief Nederland niet 
in vooruitgang zou denken. Juist innovatie, verdediging 
van verworven vrijheden, zelfontplooiing en beoordeling op 
individuele prestaties staan voorop. 
Het leidde in het najaar eerst tot een modernisering van 
de huisstijl. Deze stap was nodig, omdat deze huisstijl 
diende terug te komen op een nieuw op te richten digitaal 
platform: wnl.tv. Het betekende ook dat in januari 2017 de 
oude website www.omroepwnl.nl geheel zou verdwijnen. 
Die site trok weinig bezoekers, omdat WNL via alle socials 
de bezoekers navigeerde naar de koepel npo.nl.

Curatie is smaak
Als gemis werd door ons ervaren dat de unieke content van 
WNL minder goed vindbaar is in de veelheid aan aanbod op 
alleen npo.nl. Ook werd bij WNL een eigen curatie (selectie) 
gemist van onderwerpen (topics) die de omroep belangrijk 

vindt om over het voetlicht te 
brengen. Eind 2016 werd daarom 
het nieuwe platform ontworpen en 
getest. Tevens werd een compacte 
digitale redactie geformeerd die 
vanaf december-januari 2017 het 
nieuwe platform is gaan testen.
Het platform wnl.tv is een 
curatieplatform geworden, 
dat met name dient als een 
landingsplaats voor onderwerpen 
die via Twitter en Facebook worden 
aangezwengeld. Daarnaast heeft 
het platform zijdelings nog alle 
elementen, zoals we die kennen 
van traditionele websites en 
portals, met een terugkijkfunctie, 
informatie over programma’s, onze 
omroepvereniging etc. 

Digitale domein

De tweede helft van 2016 stond in het teken 
van een herbezinning op de plek van WNL in het 
digitale domein. Daarop ontwikkelde de omroep 
een nieuw beleid. 

Vanaf eind 2014 stelde WNL al het gebruik van sociale media 
als Twitter en Facebook centraal, om programma’s, gasten en 
onderwerpen over het voetlicht te brengen. Het communi-
ceren op deze wijze werd eigen gemaakt door alle makers.
Zonder nadrukkelijke aanwezigheid in het digitale domein, 
was een programma niet compleet, zo luidde het devies. 
Dit leidde tot een snelle groei van het aantal volgers, met 
name voor de grotere programma’s, via @WNLVandaag en 
@WNLopZondag. 
De programma’s die een titel hebben op radio en televisie, 
zoals WNL Opiniemakers en WNL Haagse Lobby kregen 
gezamenlijke accounts. Vanuit alle activiteiten werd 
genavigeerd naar het domein van npo.nl voor live-
uitzendingen of mogelijkheden tot terugkijken. 

Digitaal groeit sterk
Bij de NPO wordt distributie via internet steeds belangrijker. 
Het wint snel aan populariteit, en het is een groeiend 
onderdeel binnen de NPO. Zo trokken in 2016 WNL-titels 
als Allemaal Familie en Doden Liegen Niet via deze weg 
grote aantallen kijkers. Per aflevering keken op die manier 
soms meer dan 100.000 mensen 
non-lineair, dat wil zeggen: op een 
moment dat hen dat schikte. 
In de zoektocht naar digitale 
mogelijkheden voor WNL heeft de 
omroep de nauwe aansluiting bij de 
ambities van de NPO vooropgesteld. 
Door de ogen van de NPO moeten de 
stappen van WNL nuttig zijn en van 
belang zijn voor het centrale domein. 

Eigen platform WNL
In het najaar van 2016 trok WNL 
uitgever Stef Dol aan, toen nog 
werkzaam bij een van de meest 
succesvolle platformen in ons land: 
Vice Nederland. Ook vanwege zijn 
ervaring met het vinden van bereik 

Door de ogen van 
de NPO moeten 
de stappen van 
WNL nuttig zijn 

en van belang zijn 
voor het centrale 

domein. 
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Topics uit programma’s
De curatie vindt plaats via een aantal aandachtsvelden. 
Zo verbijzonderen we van elke uitzending van WNL 
verschillende topics, die aanzetten tot lezen, kijken of 
luisteren. Deze topics zijn herkenbaar als content uit onze 
programma’s via kleur en titel. Zij bevatten behalve een 
scherp geschreven artikel tevens audiovisuele shortform-
content via populaire en goed werkende mediaplayers als 
youtube en soundcloud. 
Alle topics verwijzen door naar de longform content op
npo.nl - waar alle programma’s in zijn geheel zijn terug te 
kijken. Ook voedt onze digitale redactie waar nodig tegelijk 
de app van Radio 1. Artikelen komen daardoor soms terug 
op twee platformen, om de verwevenheid tussen WNL en 
NPO te onderstrepen. Overigens cureert de NPO Radio 1 
ook zelf, waardoor niet elk WNL-bericht hun timeline haalt.
Tevens cureert wnl.tv typische WNL-onderwerpen uit 
andere nieuwsbronnen, om zo een bestendige, regelmatige 
en kwalitatieve feed van berichten op gang te houden. 
Hoewel de eerste resultaten van wnl.tv met zijn nieuwe 
“trechter” op Facebook en Twitter - en doorverwijzing naar 
npo.nl - pas in februari 2017 zichtbaar werden, willen we 
dit hier toch even aanstippen. 

Eerste resultaten 
Al in de eerste zes weken na lancering steeg het bereik in 
hoog tempo. De berichten via Facebook en Twitter leidden 
grote aantallen bezoekers naar wnl.tv. Zo werd al snel een 
aantal van 600.000 unieke gebruikers gerealiseerd op 
dit platform, waarmee het een van de snelst groeiende 
platformen is in ons land. 
Dat zijn aantallen die in de buurt komen van gevestigde 
namen als Radio1.nl, Geenstijl.nl en andere populaire 

trefplaatsen. Ook gingen de eerste berichten ‘viraal’ via 
Facebook, waardoor na een maand al een WNL-bericht een 
miljoen (!) lezers bereikte. 

Contact met gebruikers
Voor WNL is het platform niet uitsluitend bedoeld als 
een uithangbord voor de programma’s. De wens is om dit 
onderdeel geheel te integreren met ons andere media-
aanbod via de publieke televisie- en radiokanalen. Ook stelt 
het WNL in staat om een digitaal spoor te krijgen naar onze 
gebruikers. 
Als eerder gemeld, is het zeer onzeker of ledenaantallen 
bepalend zullen blijven voor de positie van omroephuizen 
in het publieke bestel. Mochten hier toch criteria 
gehandhaafd blijven die om zeer grote aantallen leden 
vragen, dan is dit platform de enige wijze om eigen bereik 
in te zetten voor ledenwerving.
Het inkopen van dure reclame-zendtijd, of het inzetten van 
gespecialiseerde wervingsbureaus of callcenters, zou voor 
WNL in de vele miljoenen euro’s gaan lopen. Ter vergelijking, 
een call center vraagt 6-8 euro per gevoerd gesprek, waar-
bij een score van 10 procent conversie hoog wordt geacht. 
Dat betekent een bedrag van 80 euro per te werven lid. 
Omdat dit systeem een perfide karakter heeft (wie veel 
leden werft, sleept tientallen miljoenen binnen) wil WNL de 
weg naar mogelijke ledenwerving in het digitale domein 
het liefst combineren met inhoudelijk toegevoegde waarde. 
Voor zowel de omroep en zijn publiek, als voor de NPO. 
Inhoud moet leidend zijn in een publiek bestel. 
In een volgende jaarverslag hopen we te kunnen melden 
dat WNL een voorloper blijkt te zijn in zijn digitale strategie 
binnen het publieke bestel. Want de ambities zijn - alweer 
- groot.
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Ambities 2017
Zoals in dit jaarverslag beschreven, stonden alle beslissingen 
in 2016 in het teken van het uitbouwen van WNL in de nieuwe 
concessieperiode binnen het publieke bestel. 
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In elk verslag schrijven we opnieuw dat de ambities groot 
zijn. Groter wellicht dan oude omroepen passend vinden 
voor een nieuwkomer met een andere status dan zij 
hebben. WNL is een nieuwe omroep, een aspirant, die zich 
op alle punten dient te bewijzen.
Nu vindt WNL dat deze bewijsdrift ook de oudere omroepen 
toekomt. De blik in de spiegel en de vraag “waartoe zijn we 
op aarde” moet elke omroep zichzelf dagelijks stellen. De 
publieke omroep is niet vanzelfsprekend, en de omroepen 
zijn dat evenmin. 

Geen afscherming of beperking
Het bestel is op weg naar een nieuwe toekomst. Die 
toekomst moet worden gemaakt en worden verdiend. Zo 
is de verdeling van omroepgelden sterk verbeterd, door het 
verlagen van het garantiebudget naar vijftig procent. 

Echter, de onderling door omroepen afgesproken 
verdeelsleutel 3-3-2 voor die andere helft van alle subsidie, 
dat is niet langer van deze tijd. Dit heeft volgens WNL het 
karakter van een prijsafspraak. De historische voordelen die 
de oude omroepen hebben gehad zijn zo immens groot en 
verstrekkend, dat zij zich tot verplichte “preferred partner” 
van de NPO hebben gemaakt. 
Het succes van goed lopende programma-titels als DWDD, 
Spoorloos, Pauw of Jinek in hun portfolio zou al voldoende 
bescherming kunnen en moeten bieden. Dat succes is een 
prestatie, soms in vele jaren gemaakt, die de kans groot 
maakt dat de NPO deze titels ook zonder garantie zal 
willen bestellen.

Opinie is kleur bekennen
De zelfbescherming van (oude) omroepen maakt dat deze 
ook programma’s maken, die door de NPO min of meer 
verplicht moeten worden geplaatst. Omdat de omroepen 
er recht op hebben. In een ideaal publiek bestel waar het 
beste idee, het beste resultaat en de beste prijs leidend zou 
moeten zijn, is dit concurrentievervalsend. 
Waarom zou WNL geen late night-programma kunnen 
maken? Niet dat dit het summum is, overigens, er zijn 
immers veel andere interessante programma’s te maken. 
Voor het draagvlak van de NPO leveren twee grote 
opiniërende VARA-programma’s geen goede balans. 
Overigens wil WNL niets afdoen aan de journalistieke 
ambities en prestaties van deze links-progressieve omroep. 
In een goed opiniërend programma wordt kleur bekend, om 
de kijker zijn beeld op de wereld te laten toetsen aan dat 
van een ander. Opinies kunnen links zijn, natuurlijk. Maar 
rechts mag niet ontbreken. Net zoals levensbeschouwing 
thuis hoort in ons bestel. 



33

JAARVERSLAG 2016

Wens avondprogrammering
De ambities, die WNL formuleerde in zijn beleidsplan 
2016-2020, beginnen vorm te krijgen. Het betekent dat de 
omroep stappen zet en vorderingen maakt die in lijn met 
zijn beleid. “Ons kompas in onze ontwikkeling”, noemen we 
dit beleidsplan. Daarin schetsen we onze ambitie aan de 
hand van: 
•  Dagelijkse actualiteit
•  Opinievorming
•  Politieke duiding
•  Informatie en educatie
•  Semi-actualiteit op gebied van veiligheid, opsporing, 

samenleving en economie
•  Onderzoekende journalistiek (politiek, economie, 

veiligheid, geld)

In de resultaten van 2016 en met de blik op 2017 zijn we 
goed op weg om onze eerste doelen te realiseren, al gaat 
het dan nog om relatief korte programma-reeksen. 

Een groot deel van van de doelen heeft een journalistieke 
basis. Op het punt van informatie en educatie ligt er in de 
komende jaren nog een uitdaging. Misschien ook omdat 
dit iets verder afligt van primaire en onderzoekende 
journalistiek.

Identiteit als thema
Toch wil WNL ook dit onderdeel uit zijn beleidsplan invulling 
gaan geven. Meer aandacht voor de Nederlandse identiteit 
en politiek-economische geschiedenis is een WNL-thema 
dat zich steeds nadrukkelijker presenteert als onderdeel 
dat thuishoort bij onze omroep. 
De vorming van republiek en monarchie, de stichting van 
de VOC, het samenkomen van vakbonden, werkgevers en 
politiek in het poldermodel, ons prettig nationalisme, onze 
bijzondere innovatiedrift - het is Nederland ten voeten 
uit. Het is Wij Nederland. En daar zijn wij de omroep voor, 
tenslotte.
Bovenstaande is het fundament waaruit onze brede 
liberaal-conservatieve stroming voortkomt. Juist in 
tijden waarin burgers zich zorgen maken over thema’s als 
migratie, islamisering, het verlies van nationale identiteit, 
overdracht van soevereiniteit aan de EU, een veranderende 
wereldorde op politiek en economisch gebied - het vraagt 
om extra aandacht voor prestaties, verworvenheden en 
zaken waarop we trots zijn. Juist daar ligt voor een omroep 
als WNL een belangrijke taak om daar mee aan de slag te 
gaan. 

Meer aandacht voor de 
Nederlandse identiteit 

en politiek-economische 
geschiedenis is een

WNL-thema dat
thuishoort bij de NPO.
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Nieuwe programma’s
Dat kan in de bestaande 
programma’s, zonder meer, maar 
het vraagt ook om specifieke 
programma’s. Soms met een lichte 
toon, tot wellicht heel serieus. Ons 
publieke bestel moet de ziel van 
onze samenleving tonen. En dat 
is een taak die bij uitstek ligt bij omroepen, die door een 
oprecht ideaal zijn gedreven, zoals bij WNL.
Met een blik op de televisie- programmering voor 2017 
zullen we een reeks nieuwe programma’s gaan maken, 
die passen in lijn met onze ambities. We zullen onderzoek 
doen op het gebied van politiek, economie, veiligheid, 
opinievorming en geld. 
Daarnaast zullen we werken aan nieuwe 
programmavoorstellen die aansluiten op identiteit, normen 
en waarden en diversiteit. Bij de NPO liggen ook bij het 
schrijven van dit jaarverslag diverse voorstellen en ideeën 
voor meer bijdragen aan ons publieke bestel. 

Ambitie NPO Radio 1
Voor radio hopen we in overleg te gaan met de NPO voor 
een structurele positie op NPO Radio 1. WNL heeft een 
prachtige plek op zaterdag, vinden we. Maar vijf tot zes 

andere dagen in de week is ons 
meer rechtse geluid niet aanwezig 
op deze mooie radiozender. 
Voor een meer pluriform beeld bij 
de luisteraar, zou een dosis WNL 
een goede bijdrage zijn, denken 
wij. Dagelijkse programmering 
staat daarmee zeker hoog op onze 

wensenlijst, waarbij WNL graag zijn zendtijd verdeelt tussen 
dagelijkse en typische identiteitsprogramma’s. In de laatste 
kunnen typische WNL-thema’s als politiek, economie en 
veiligheid verder uitgediept tot hun recht komen.
 

Ambitie NPO Radio 2
Met een mooie dagelijkse late-night op deze zender, zijn 
de ambities niet ten einde. Een zogenoemde daily is een 
groot goed bij de publieke omroep. De late uren, direct na 
middernacht, hebben een mooi bereik en uniek karakter. 
Een presentator en gast sluiten samen met de luisteraar 
een drukke dag af. 
Toch zou WNL graag verkennen of er op termijn een plek 
vrijkomt in het dagschema. Tevens zou WNL graag de 
kansen verkennen van een tv-variant van ‘t Wordt Nu Laat 
op bijvoorbeeld NPO3. Het late-late night gesprek, zoals 
gevoerd op NPO Radio 2 is toegankelijk en geeft vaak een 

Voor een meer 
pluriform beeld bij 
de luisteraar, zou 

een dosis WNL een 
goede bijdrage zijn, 

denken wij.
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verrassend persoonlijk beeld van de gast. 
De pretentie van een levensverhaal aan de hand van 
geliefde liedjes is laag, maar het blijkt vaak de sleutel tot 
zeer ontroerende en rake verhalen. De productiekosten van 
zo’n tv-programma zou volgens ons laag kunnen zijn, mede 
door de combinatie met radio.

Einde ledenjacht
Het aspect van ledenwerving komt op verschillende 
plekken terug in ons jaarverslag. Om kort te gaan: onze 
grootste ambitie is om het bizarre ledencriterium voor eens 
en voor altijd uit het systeem van de publieke omroep te 
krijgen.
Het is al lang niet meer een eerlijke weg naar legitimatie 
voor omroepen; dit onderdeel houdt het bestel in een 
verstikkende greep. Minimaal 150.000 leden voor een 
nieuwe omroep, terwijl een van twee omroepen in een 
samenwerkende omroep er 50.000 leden behoeft? Dat is 
bizar. 
Het idee dat een nieuwe omroep op - let wel - “1 dag in 
zijn bestaan” 150.000 leden dient te hebben, dan moet 
fuseren, en daarna direct mag terugzakken naar 50.000 
leden… Laat dat aspect inhoudelijk even inwerken: het is 
bizar. Natuurlijk, het is ergens bedacht, maar betekende 
niets constructiefs. Het was een polderoplossing ter 

bescherming van de oude omroepen. 
Een criterium van 150.000 leden dient vanzelfsprekend 
te betekenen dat een omroep dan juist niet zou hoeven 
fuseren. Of gedwongen dient te samenwerken, iets wat 
WNL trouwens al geruime tijd doet. Met zowel Omroep 
MAX als de NPO.
Op dit gebied heeft WNL overleg met alle politieke partijen. 
De legitimatie van omroepen wordt bepaald door wat 
zij bijdragen aan het publieke bestel. Levert een omroep 
media-aanbod dat in lijn ligt met de oprichting van deze 
omroep? En is de claim op representatie van een stroming 
en/of volksdeel nog steeds actueel? Dat zijn de cruciale 
vragen. 

Onze grootste ambitie 
is om het bizarre 

ledencriterium voor eens
en voor altijd uit het 

systeem van de publieke 
omroep te krijgen.
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Omroep of productiehuis?
Als er omroepen zouden moeten zijn voor scharenslieps, 
gereformeerde vrijzinnige predikanten, socialistische 
arbeiders, vrome kerkgangers, grote rooms-katholieke 
gezinnen - dan mag de vraag worden gesteld of subsidie 
juist voor deze groepen in 2021 op zijn plek is. 
Of maken deze omroepen gewoon een aantal mooie 
programma’s? In dat geval kan de NPO die toch altijd 
bestellen? De grootste uitdaging voor ons publieke bestel 
is dat zij pluriform is, voor en van iedereen. Een bestel dat 
kan rekenen op het grootst mogelijke draagvlak binnen alle 
stromingen.
Onze laatste verkiezingen laten zien dat links en rechts als 
stroming actueler zijn dan ooit. Progressief en conservatief 
zijn eveneens prominent aanwezig. Beleidsmakers die 
kijken naar een verdere modernisering van het publieke 
bestel zouden het ledencriterium, het garantiebudget en de 
onderlinge (subsidie-ontvang)afspraken, het 3-3-2-model, 
als eerste onder de loep moeten nemen. 
Tot die tijd houdt WNL er rekening mee dat de omroep 
op enig moment miljoenen zal moeten gaan verbrassen 
aan een verouderd legitimatie-systeem, dat juist op zijn 
allerlaatste benen loopt. Onze ambities is om de politiek te 
overtuigen dat dit zonde is van publiek geld. Publieke

vs
politieke

bestel
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In ons land zijn in de afgelopen decennia 
astronomische ledenaantallen vergaard door 
de publieke omroepen. De KRO-NCRV pronkte 
een jaar geleden zelfs met een spandoek op 
het immens grote hoofdkwartier: 800.000 
leden!

In totaal zijn maar liefst 3,5 miljoen (!) mensen lid van 
een publieke omroep. Dit, terwijl een groot deel van 
de mensen bij menig omroep slechts enkele specifieke 
programma’s kan noemen. Of de missie van die 
omroepen actief wordt gesteund, is onzeker.
De politieke partijen in ons land - op een na, de PVV 
- vinden hun basis ook in verenigingen. Het politieke 
bestel telt minder dan 300.000 leden, een schijntje 
vergeleken met het aantal ‘omroepleden’. 
De meeste leden heeft het CDA, met iets minder dan 
50.000 leden, net zoveel als WNL. De grootste partij in 
de Tweede Kamer, de VVD, heeft er minder dan 27.000. 
Naar verwachting, we schrijven voorjaar 2017, zullen 
beide partijen deel uitmaken van de regering van ons 
land. Samen met D66, een partij met 26.000 leden.

Hoe kan dat? Vinden Nederlanders politiek minder 
belangrijk dan juist het lidmaatschap van een omroep? 
Hoe komen omroepen aan deze hoge aantallen leden? 
Dat wonder blijkt geen echt wonder. Die hoge aantallen 
bij omroepen zijn het gevolg van decennialang 
intensieve marketing, onvermoeide callcenters, het 
jarenlang verleiden met cadeaus en het koppelen van 
ledenbestanden (bijvoorbeeld van televisie-bladen). 
Elke denkbare truc is op enig moment toegepast, tot 
er weer een verbod op volgde. Festivals bijwonen, maar 
wel eerst lid worden. Programma’s bijwonen, eerst lid 
worden. Een al aangekruist vinkje over het hoofd zien 
bij een abonnement op een blad: JA, ik word ook gratis 
lid! Advies nodig? Als u lid wordt, krijgt u het gratis! Het 
in de administratie niet afmelden van leden, als zij hun 
omroepgids opzeggen.
Iedereen in de uitgeverswereld kent deze trucs. 

Het kon ook prima uit. Al werd er aan de werving van 
een lid 80 of 100 euro uitgegeven, het was altijd weer 
een positieve rekensom. Het maakte dat er honderden 
miljoenen aan subsidie voor terugkwam. De politiek had 
nooit een antwoord. Omroepen werden geloofd op hun 
blauwe ogen. 

De ingreep, die de coalitie van VVD-PvdA, met de 
nieuwe Mediawet doorvoerde was een aanzet tot 
modernisering. Sinds de terechte restricties op cadeaus 
bij ledenwerving, is de groei er uit. Het vasthouden 
van leden is nu het belangrijkste credo, tot dus de 
nieuwe gouden grens: een minimum van 150.000 of 
50.000 leden. Daarmee blijft er subsidie komen, is de 
verwachting. 
De oude omroepen sturen daarom voor een volgende 
concessie liever aan op “rust” en een “status quo” 
dan dat zij actief meezoeken naar nieuwe criteria 
voor legitimatie. Immers, nieuwe criteria zouden 
zomaar eens negatief kunnen uitpakken, waardoor 
hun geldstromen en - dus - de eigen organisatie de 
gevolgen gaan voelen. 

Moeten omroepverenigingen dan maar worden 
opgedoekt? Dat is niet wat WNL bepleit. Ze kunnen 
nog steeds een uitstekende rol vervullen in een nieuw 
publiek bestel. 
Elke jaarlijkse kleine bijdrage maakt het mogelijk om 
extra programma’s te maken. Ze brengen geld mee, 
zogezegd. Een vereniging zorgt bovendien voor extra 
contact met de groep mensen die een omroep wil 
vertegenwoordigen. 
Maar zowel het toekennen van enorme financiële 
garanties, als het toestaan van onderlinge verdeel-
sleutels voor subsidie, mogen wat WNL betreft onder de 
loep worden genomen.
Als omroepen goed presteren en bijdragen aan een 
pluriform bestel, moeten zij daarvoor kunnen worden 
beloond. Als zij weinig bijdragen, is zo’n beloning 
onterecht. 

Grote verenigingen behouden ook dan nog een groot 
historisch voordeel. Zij hebben kansrijke titels in hun 
portfolio, wisten talent te ontwikkelen en te binden, 
bouwden veel know how op, en ze beschikken over een 
ruim vermogen en cash flow uit ledenbijdragen om met 
eigen geld mooie programma’s te maken. 
Als zij hun werk goed verrichten, hoeft hun succes 
helemaal niet te eindigen in een nieuw in te richten 
publiek bestel. Wel ontstaat er dan een eerlijker 
speelveld, waarbij nieuwkomers zich ook waar kunnen 
maken. Of niet. En dan moeten falende partijen het 
bestel kunnen verlaten.
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Met nog meer aandacht als gebruikelijk, bekijken 
we de jaarplannen van de NPO. Bieden ze kansen, 
worden er hiaten beschreven die WNL wellicht 
kan opvullen? 

Op het gebied van economie zijn er bijvoorbeeld nauwelijks 
gegadigden. Het thema veiligheidheid en misdaadbestrij-
ding ligt deels braak, afgezien van een vaste waarde als 
Opsporing Verzocht. Daar liggen kansen, denken we.

Nieuwe thema’s
Ook komt uit onderzoeken naar 
voren dat de NPO meer aandacht wil 
besteden aan pluriformiteit. Wij zijn 
voor. De publieke omroep moet er 
zijn voor links en rechts, voor jong en 
oud. Maar ook voor hoogopgeleide 
Nederlanders en mensen die meer 
praktisch zijn aangelegd, en wellicht 
niet zo’n studiebol waren. 

Nieuwe Nederlanders, die zich met een eigen bedrijf 
weten te vestigen, die van grote waarde zijn in de zorg, 
of voor onze veiligheid - ook zij verdienen aandacht op 
de publieke omroep. Zij verdienen aandacht, zeker nu er 
groepen zichtbaar worden die zich juist met de rug naar de 
Nederlandse samenleving keren.
En wat te denken van de kloof tussen Randstad en de 
rest van Nederland? Ons land bestaat uit meer dan een 
grachtengordel en het Mediapark in Hilversum. WNL wil zich 
ook komende jaren ijveren voor een bredere blik op ons land. 

Show, don’t tell
Op het verlanglijstje van NPO 2, de 
zender die zich profileert met verdie-
ping, staat dat deze meer “show, don’t 
tell”-televisie wil gaan brengen. We om-
armen dat idee van harte. WNL heeft 
die wens in 2016 ter harte genomen 
door het fenomeen talkshow niet lan-
ger centraal te zetten bij ontwikkeling 
van nieuwe programma’s. WNL heeft er 
al twee, met Goedemorgen Nederland 

Vooruitblik

WNL wil zich ook 
komende jaren 
ijveren voor een 
bredere blik op

ons land. 
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en WNL Op Zondag, en veel van onze radioprogramma’s val-
len feitelijk ook in dat genre. 
Een pilot van ons politieke onderzoeksprogramma 
WNL Haagse Lobby werd daarom in tweede instantie 
geheel als een documentair reportage-programma 
ontwikkeld. Dat gold ook voor het nieuwe economische 
onderzoeksprogramma Stand van het Land, dat vanaf 
januari 2017 te zien is. 
Later in het voorjaar van 2017 bouwde WNL ook het 
programma WNL Opiniemakers om. Ook dit werd een 
documentair gemaakt, onderzoekend programma. Het is 
een vorm die de omroep heel goed past, en iets toevoegt 
aan de programmering.
In de werving van personeel is WNL actief op zoek gegaan 
naar tv-makers die dit genre op de redactie weten te 
brengen. Dat wil niet zeggen dat deze WNL-poot een 
‘andere wereld’ betreft. De makers van Stand van het 
Land schuiven bijvoorbeeld ook als deskundigen aan in de 
ochtendshow, op zondag of op de radio. 

Wat is de missie?
Als relatieve nieuwkomer in het publieke bestel is WNL 
ervan doordrongen dat een omroep zijn plek moet 
veroveren. Dat zo’n club duidelijk moet staan voor zijn 
oprichtingsmissie. Een omroep moet een vertegen-
woordiger willen zijn van een stroming, van een volksdeel. 
En een omroep moet verweven zijn met een omgeving, die 
het kompas op de juiste koers houdt. 
Op het gebied van media zoekt WNL daarom 
samenwerking met media die zielsverwant zijn. Bij de oude 
media vinden we dat terug bij Elsevier, Telegraaf, Algemeen 
Dagblad en het Financieele Dagblad. Van de nieuwe media 
schuiven journalisten aan van bijvoorbeeld The Post Online 
en Follow the Money.

Verwevenheid van WNL
De verwevenheid moet breder zijn dan alleen met media: 
In kringen van opsporing of krijgsmacht moet WNL als 
een vertrouwde omroep klinken. Een omroep die hun 
taak op het gebied van veiligheid begrijpt en aanvoelt. 
Datzelfde geldt voor organisaties die zich bezighouden 
met ondernemersbelangen, zoals VNO-NCW of MKB-
Nederland. Hun belang moet voelbaar zijn bij WNL.
Ons liberaal-conservatieve denken is eveneens te vinden 
bij organisaties als de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en Natuurmonumenten. Ons land is bijzonder, onze 
geschiedenis is bijzonder en ons politieke systeem, met zijn 
vele vrijheden, is dat al helemaal. 

Ledensubsidies
Wie de publieke omroep nu weegt, ziet dat er op 
onderdelen sprake is van een anachronisme. Ooit werden 
door omroepen massaal leden gekocht met cadeaus en 
voordeeltjes, allemaal in de wetenschap dat dit vanzelf 
leidde tot meer subsidie. Een uitgave van 80 euro per 
lid was niet ongebruikelijk, voor wie het cadeau, de 
advertenties en de wervingskosten meerekende.
Tegelijk zijn niet alle omroepen even ideëel, als toen ze 
werden opgericht. Ze hebben een soms zeer grote plek in 
het bestel verworven op historische gronden, terwijl de 
oorspronkelijke missie wel heel diep onder het stof ligt. 
Zo is het christelijke gedachtegoed alleen nog te vinden 
bij de EO, zo lijkt het wel. Terwijl een van de grootste 
combinatie-omroepen met dito budget zijn oorsprong in 
die levensbeschouwing heeft, maar zelf wel van het geloof 
lijkt te zijn gevallen. Met een uitzondering voor gezamenlijk 
reli-amusement als The Passion, wellicht. 

Op het verlanglijstje van 
NPO 2, de zender die zich 
profileert met verdieping, 

staat dat deze meer
“show, don’t tell”-televisie

wil gaan brengen.
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Toekomst met leden 
De publieke omroep heeft dankzij de Mediawet een 
belangrijke nieuwe weg ingeslagen. Het programma-
aanbod is nu al voor een fors deel losgekoppeld van 
ledenaantallen. Dat is terecht, want de pluriformiteit komt 
duidelijk niet voort uit enorme ledenadministraties. 
Die pluriformiteit ontstaat doordat de NPO de partijen 
aanmoedigt om pluriform te denken. Zo zag WNL dat 
AVROTROS weer een mooi prime-time programma over 
de veiligheid in de zorg begon te maken. Dat is publieke 
programmering, zo’n programma draagt een steentje bij. 
Het is herbezinning op een oorspronkelijk en gewaardeerd 
domein van de vroegere AVRO.
In een tijd waarin ledenaantallen afnemen, mag een 
ouderwets ledencriterium niet de doorlag geven in een 
toekomstig publiek bestel. Een minimum aantal leden 
van 50.000 leden zou ook voldoende moeten zijn. Een 
omroep die zich niets van zijn missie aantrekt hoort niet 
thuis in het bestel, al heeft die omroep 800.000 leden. 
Een omroep legitimeert zich door idealen en programma-
aanbod, niet door een slim vergaarde berg met naam- en 
adresgegevens. 

Fair share
WNL is er om het publieke bestel pluriform te laten klinken. 
Ook rechts Nederland hoort zich er thuis te voelen. Onze 
‘two cents’ zijn aandacht voor de thema’s en onderwerpen 
van rechts Nederland. En op een toon die positief en voor 
iedereen toegankelijk is; met programma’s waarin links en 
rechts, progressief en conservatief erop kunnen rekenen 
eerlijk te worden behandeld 
Onze aandachtsthema’s verrijken de publieke omroep, 
daarvan zijn we overtuigd. We streven naar een publieke 
omroep waar ook mensen die VVD, CDA of PVV stemmen 

zich in kunnen vinden. Wellicht niet in alles, maar zij dienen 
iets van hun gading te vinden. Op die manier is de publieke 
omroep ook van hen. De NPO mag voor hen geen alien uit 
een andere galaxy zijn, qua denkbeelden. 
WNL ziet de aankondigingen voor bezuinigingen op de 
publieke omroep door rechtse partijen vooral als een 
waarschuwing. “De NPO is niet van ons, we houden niet 
van de publieke omroep”, zeggen zij daarmee. 
Een publiek omroepbestel moet bij uitstek gewaardeerd 
worden, wil het overleven. Als een publieke omroep wordt 
gekoesterd - als zo’n NPO relevant, breed, kwalitatief en niet 
concurrentievervalsend is - is hij niet snel te duur. Dan hebben 
we een publieke omroep waar we allemaal trots op zijn.

Financieel
In 2017 zullen we voor circa € 45.000 investeren in 
huisvesting en ICT. De verwachte personeelsbezetting voor 
2017 is gemiddeld 48 FTE, wat hoger is dan de stand per 
ultimo 2016.
 
Financieringspositie
De jaarlijkse financieringsbehoefte wordt bepaald door een 
aantal elementen:
• de begrote besteding van de reserves en voorzieningen;
• de investeringsplannen;
•  het liquiditeitsverloop.
Gegeven de investeringsplannen, de begroting 2017 en de 
huidige liquiditeiten zijn er voor 2017 geen risico’s ten aanzien 
van de financieringspositie.
 
Het netto werkkapitaal en de solvabiliteit, beide een maatstaf 
voor de financiële stabiliteit van de WNL, zijn op orde.

We streven naar 
een publieke 
omroep waar 

ook mensen die 
VVD, CDA of PVV 
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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 radio- en 
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 
harde keuzes in de programmering te maken, als daar hard 
op wordt gestuurd. Gezien de resultaten in 2016 wordt de 
kans op dit risico voor 2017 als laag beoordeeld. 

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 goede verbindingen, 

toeleveranciers die goed beschikbaar zijn en 
studiofaciliteiten die hun eigen dynamiek hebben. 

•  Goede afspraken met toeleveranciers zijn daarmee 
onontbeerlijk. 

Als gevolg van deze interne beheersingsmaatregelen zijn 
de risico’s voortvloeiend uit het aantal live- uitzendingen 
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 niet voorgedaan 
nadat voorgaande jaren dit wel eens gebeurd is.

Door de nieuwe intekensystematiek kan het zijn dat 
programma beslissingen lang worden uitgesteld óf juist dat 
programma’s na toekennen heel snel geproduceerd moeten 
worden. Dit heeft gevolgen voor het personeelsbeleid, 
waarbij het risico ontstaat dat het personeelsbeleid minder 
goed beheersbaar wordt. 
Personeel en arbeidscontracten brengen voor een kleine 
omroep nog een andere uitdaging mee. Contracten voor 
bepaalde tijd moeten na verloop van tijd omgezet worden 
in vaste contracten. De nieuwe wet Werk en Zekerheid 
heeft nog vele rafelranden om daar met een gerust hart in 
te stappen.
Om dit risico te beheersen zijn de volgende interne 
beheersingsmaatregelen aanwezig:
• Samenwerken met de PZ afdeling van Omroep MAX 

Als gevolg van deze interne beheersingsmaatregelen 
zijn de risico’s voortvloeiend uit het personeelsbeleid 
grotendeels afgedekt. WNL acht de risicobereidheid van dit 
risico laag. Indien dit risico zich toch voordoet raakt dit de 
personeelskosten. Het afgelopen jaar heeft dit risico zich 
niet voorgedaan.

De snelle groei van WNL heeft tot gevolg dat er een 
continue proces van personeelswerving gaande is. WNL 
streeft ernaar om talent aan zich te binden en zich te 
profileren als een aantrekkelijke journalistieke werkgever. 
Bij onvoldoende instroom van talent kan dat van invloed 
zijn op de kwaliteit van de uitgezonden programmering. We 
schatten die kans voor 2017 middelgroot in. 
 

Meer dan ooit is WNL 
afhankelijk van een 
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televisiezenders.
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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. 2017 wordt wat dat betreft een jaar dat 
de ORMA besteed moet worden aan de programmering. 
Hier moet dan wel plaats voor zijn in het schema. De kans 
dat de ORMA niet wordt besteed in 2017 schatten wij als 
middelgroot in. De risicobereidheid is laag, we geven het 
geld liever uit dan het terug te moeten storten.

Risico’s op het gebied van wet en regelgeving
Het naleven van de Mediawet is op een nieuwsredactie van 
het grootste belang, onafhankelijkheid van commerciële 
invloeden is voor WNL zeer belangrijk. 
Om dit risico te beheersen zijn de volgende interne 
beheersingsmaatregelen aanwezig:
•  een document dat op een praktische manier beschrijft 

hoe de Mediawet nageleefd moet worden.
•  altijd een check bij de directie bij twijfel hoe een item 

moet worden gemaakt.
•  jaarlijkse juridische workshop voor de hele redactie

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

Het naleven van de Mediawet 
is op een nieuwsredactie 
van het grootste belang, 

onafhankelijkheid van 
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voor WNL zeer belangrijk.
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Omroepvereniging WNL

De omroepvereniging, die de programma’s 
van WNL mogelijk maakt, heeft net als 
vele verenigingen te maken met een dalend 
ledenaantal. De vereniging telt nu een kleine 
50.000 leden. 

Sinds de Mediawet fusies tussen verenigingen verplicht 
stelde, wordt het “lid zijn van een omroep” bij respondenten 
in steekproeven vaak niet goed begrepen. Waarom de 
ene omroep wel fuseerde en andere niet, is voor hen 
raadselachtig.
Een verplichte fusie van WNL over een aantal jaren, is 
evenmin goed uit te leggen aan mogelijke leden. Een 
deel van de huidige leden heeft de indruk dat WNL al 
samenwerkt met Omroep MAX. Omdat dit ook zo is, is zelfs 
voor betrokken WNL-volgers (zoals ledenraad) het verschil 
tussen ‘een tijdelijke plugin’ en ‘echte partner’ een lastig 
invoelbaar verschil. 

In 2016 is het ledenbestand ondergebracht in een 
gezamenlijke ledenadministratie met Omroep MAX. 
In het komende jaar zullen opnieuw acties worden 
ondernomen om dit ledenaantal in elk geval tot boven 
de 50.000 terug te brengen. Zodra er een visie is van een 
nieuw kabinet op de inrichting van het publieke bestel, 
zal WNL in overleg met Ledenraad en Raad van toezicht 
daarnaar handelen. 
Mocht een tijdelijke ledenrun tot ruim boven de 150.000 
leden alsnog worden verwacht, dan zal de vereniging hier 
een groot bedrag voor moeten vrijmaken. Een ledenrun zal 
naar schatting miljoenen euro’s kosten. 

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

Het bestuur van de vereniging wordt sinds 2014 gevormd 
door twee personen. 
• Bert Huisjes (secretaris)
• Robert Ablas (penningmeester) 

Zij combineren die onbezoldigde functie met die programma-
directeur/hoofdredacteur en van zakelijk directeur. 
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 
samenwerking met Omroep MAX heeft WNL gekozen 
voor een zo efficiënt mogelijk bestuursmodel. Daarin zijn 
de directie en het dagelijks bestuur samengevoegd, om 
zo dubbele bestuurslagen in een kleine organisatie te 
voorkomen. 
De samenwerking met Omroep MAX heeft geleid tot een 
wijziging in de backoffice van de omroep. De administratie 
human resources en juridische zaken worden nu verzorgd 
door Omroep Max, waarbij de eindverantwoordelijkheid 
blijft liggen bij WNL. In de verschillende bestuurs- en 
directie-overleggen van de NPO blijft WNL overigens zelf 
een vertegenwoordiging leveren. 

Mocht een tijdelijke 
ledenrun tot ruim boven 
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De ledenraad van WNL kwam in 2016 vier 
maal bijeen, en enkele malen in een kleiner 
en vertegenwoordigend commissie-verband 
(financieel overleg).

Een zeer belangrijk thema waarover werd gesproken was 
de Mediawet en de gevolgen voor WNL. De ledenraad 
sprak zich eerder al positief uit over een samenwerking 
met Omroep MAX, waarbij ook eventuele andere opties zijn 
besproken.
De ledenraad kwam bijeen op 3 februari, 14 april, 15 
september en 15 december. In de eerste vergadering werd 
uitgebreid stilgestaan bij de heugelijke nieuwe concessie. 
Teven stonden de samenwerking en de financiële (en 
daarmee programmatische) gevolgen centraal van de 
nieuwe Mediawet. 

Vooral het bespreken van de uiterst ingewikkelde 
verdeelsleutels (3-3-2-model) en consequenties kreeg veel 
aandacht, ook vanwege de logica. 
In alle vergaderingen werd tevens stilgestaan bij 
de ontwikkeling van de programmering op radio en 
televisie. De nieuwe tv-programma’s Haagse Lobby, WNL 
Opiniemakers, Zaak van je Leven en Allemaal Familie 
werden positief ontvangen. 
Ook werd gesproken over de wens van de NPO om een 
economisch programma met WNL te ontwikkelen. De 
tijdelijk dagelijkse programmering op NPO Radio 1 (in de 
Sportzomer) was aanleiding om te spreken over de wens en 
mogelijkheden van een dagelijks tijdslot. 
Het dilemma en nut van dure ledenwerving bleef 
gedurende alle vergaderingen terugkeren. Ook werden aan 
het eind van 2016 de mogelijkheden en wellicht kansen 
van een “vooruitfusie” besproken, alsook de mogelijkheden 
om hiervoor politiek draagvlak te polsen.

Ledenraad
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De Raad van Toezicht van WNL kwam in 2016 
eveneens vier maal bijeen. De thema’s die veel 
aandacht kregen in de Ledenraad kwam ook in 
dit gremium uitgebreid terug. 

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

De competenties die zij in de Raad van Toezicht 
vertegenwoordigen 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)

Raad van Toezicht

Externe toezichthouders

Omroep WNL stond sinds oprichting onder 
verscherpt toezicht, zoals destijds werd bepaald 
door minister Plasterk. Dit toezicht werd 
uitgevoerd door het Commissariaat voor 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. 

In 2016 werd WNL door het CvdM niet langer “verscherpt” 
gevolgd. Het bestuur van de omroep werd meermalen 
uitgenodigd en meegenomen in belangrijke ontwikkelingen, 
zoals wijzigingen in de personele bezetting van het 
Commissariaat. 

WNL kreeg in 2016 geen dwingende aanbeveling of 
berisping voor zijn media-aanbod. 

De maximale zittingsduur van RvT-leden is vier jaar,
met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming.
De RvT-leden ontvangen een vergoeding. 
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 (en vanaf 2017 op wnl.tv) 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 euro of meer bedragen. 
De Raad van Toezicht zal in april 2017 vergaderen met 
de externe accountant. Tijdens deze vergadering zal het 
jaarverslag en het accountantsverslag worden besproken. 
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WNL is er om het publieke 
bestel pluriform te laten 

klinken. Ook rechts 
Nederland hoort zich er 

thuis te voelen.
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Cijfers en toelichting

Bedrijfsvoeringverklaring
Bij Omroep WNL wordt de omroepbrede gedragscode 
‘Richtlijnen en Regelingen Goed Bestuur en Integriteit’ 
gehanteerd. Een van de onderdelen van deze gedragscode 
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:
•  Administratieve organisatie en maatregelen van interne 

controle, inclusief systeem van informatievoorziening aan 
werkprocessen

•  Kwaliteitsborging: kwaliteit van prestaties én 
werkprocessen

•  Personeel: adequate omvang en samenstelling, 
personeelsbeleid

• Naleving richtlijnen en wet- en andere regelgeving
• Scheiding hoofdtaak - en neven en verenigingsactiviteiten

Op basis van de huidige inzichten is gebleken dat 
de bedrijfsvoering bij Omroep WNL in 2016 heeft 
gefunctioneerd. Het bestuur heeft hiertoe een 
bedrijfsvoeringverklaring opgesteld en ondertekend.

Financiën
De baten zijn in 2016 fors gestegen naar € 7.492.777 door 
een stijging in het media aanbod. De lasten, € 6.848.594, 
zijn bijna evenredig meegestegen met vooral een stijging in 
de loonkosten. Dit heeft als oorzaak dat we het eerste volle 
jaar rapporteren dat we als omroep veel zelf produceren. 
Het resultaat, € 645.010, resulteert in een dotatie van
€ 198.180 bij de overige reserves en € 446.830 bij de 
reserve media aanbod. Doordat er een aanscherping is 
gekomen in het bedrag wat als reserve media aanbod mag 
worden aangehouden en het maximum is bereikt wat als 
overige reserve mag worden aangehouden is er € 562.465 
als ORMA bestempeld. Dit bedrag moet het jaar erop, 
2017, worden aangewend als mediaanbod.

Amsterdam, 20 april 2017

Bas Eenhoorn, Voorzitter RvT WNL

Robert Alblas, Penningmeester WNL
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Balans per 31 december 2016 (model I)
(na voorstel reslutaatbestemming)

(bedragen in euro’s)

ACTIVA 2016 2015

Materiële vaste activa  
Inventaris en inrichting 188.190  207.648
  188.190  207.648
Vlottende activa
Onderhanden werken en gereed product
m.b.t. media-aanbod 78.475  -
  78.475  -
Vorderingen
Handelsdebiteuren  8.000  94.312
Belastingen en premies sociale verzekeringen  -  -
Overige vorderingen  30.827  1.484
Overlopende activa   406.956  329.768
  445.783  425.564

Liquide middelen  2.194.185  1.915.561
     
Totaal activa  2.906.633  2.548.773 
  
  
  
  
  

  
PASSIVA 2016 2015

Eigen vermogen   
Overige reserves 750.000  569.864
Reserve voor media-aanbod 500.000  597.591
  1.250.000  1.167.455

Voorzieningen
Loopbaanontwikkeling 30.100  23.100
Overige 100.000  100.000
  130.100  123.100
   
Kortlopende schulden  
Schulden aan leveranciers  556.343  375.520
Belastingen en premies sociale verzekeringen 172.498  172.110
Overige schulden  -  1.702 
Overlopende passiva 797.692  708.886
  1.526.533  1.258.218

Totaal passiva  2.906.633  2.548.773



52

   
 2016 2015 Begroting
Baten
Media-aanbod 7.200.147  6.002.423  6.188.740 
Opbrengst overige nevenactiviteiten -  -  - 
Opbrengst verenigingsactiviteiten 259.130 282.225  260.000 
Overige opbrengsten 33.500 85.578 25.000 
Som der bedrijfsopbrengsten 7.492.777 6.370.226 6.473.740 

Lasten
Lonen en salarissen  1.977.652 1.346.534 1.710.000 
Sociale lasten 515.501 410.361 530.100 
Afschrijvingen op materiële vaste activa 84.403 38.730 65.000
Directe productiekosten 3.673.153 3.678.339 2.935.000 
Overige bedrijfslasten 597.885 551.968 610.000 
Som der kosten 6.848.594 6.025.932 5.850.100 

Bedrijfsresultaat 644.183 344.294 623.640 

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen 827 1.484 - 
Rentelasten en soortgelijke kosten - - - 
Som der financiële baten en lasten 827 1.484 - 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 645.010 345.778 623.640 

Over te dragen reserve voor media aanbod  (562.465) (76.120) - 
Exploitatieresultaat na overdracht 82.545 269.658 623.640 

FTE gemiddeld 37,4 23,2 
FTE ultimo 41,2 33,7

Exploitatierekening over 2016 (model III) 
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 2016 2015
I Kasstroom uit operationele activiteiten   
Exploitatieresultaat  198.180  269.658

Aanpassingen voor:
 afschrijvingen vaste activa 84.403  38.730
 mutaties van voorzieningen 7.000  123.100

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten  289.583  431.488

Veranderingen in werkkapitaal:
 mutatie voorraden en onderhanden 
 projecten (78.475)  -
 mutatie vorderingen (20.219)  13.198
 mutatie kortlopende schulden* 152.680  (508.721)

Netto kasstroom uit operationele activiteiten  343.569  (64.035)

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in (im)materiële vaste activa  64.945  147.312
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa  -  -
Investeringen in financiële vaste activa  -  -
Desinvesteringen in financiële vaste activa  -  -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  64.945  147.312

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Ontvangsten uit langlopende schulden  -  -
Aflossingen langlopende schulden  -  -

Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -  -
 
Mutatie liquide middelen I-II+III  278.624  (211.348)

Liquide middelen einde boekjaar  2.194.185  1.915.561
Liquide middelen begin boekjaar  1.915.561  2.126.909

Mutatie liquide middelen  278.624  (211.348) 

* exclusief aftopping van het eigen vermogen naar ORMA in verband met gemaximeerde reserves

Kasstroomoverzicht over 2016 (model II)
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Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen 
opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording 
landelijke publieke media-instellingen en NPO 2016, 
rekening houdend met de voorschriften van Titel 9 Boek 2 
BW. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. De presentatie 
van de posten in de balans en de exploitatierekening is 
ingericht conform genoemd handboek. De jaarrekening is 
opgesteld op 18 april 2017. 

Activiteiten van de vereniging
WNL is opgericht op 16 februari 2009. WNL is een 
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De 
hoofdactiviteiten bestaan uit het verdedigen van 
traditionele Nederlandse normen en waarden. Daarbij gaat 
het onder meer om:
• De vrijheid voor de burger;
• Veiligheid voor de burger;
• Vrijheid van meningsuiting;
• Vrijheid van onderwijs;
• Gelijkheid van man en vrouw;
• Tolerantie jegens anderen en bestrijding van discriminatie;
•  Streven naar continuïteit in samenlevingsverbanden als basis;
•  Waardering voor ondernemingslust van burgers en bedrijven;
•  Steun voor mensen die een constructieve bijdrage leveren 

aan de samenleving;
• Steun voor de parlementaire democratie.

Schattingswijziging
In het huidige boekjaar heeft een schattingswijziging 
plaatsgevonden met betrekking tot de materiële vaste 
activa. Op basis van het huidige inzicht met betrekking tot 
de termijn waarbinnen WNL zich elders zal gaan vestigen 
zijn de schattingen omtrent de gebruiksduur van bepaalde 
aan de onderneming dienstbare activa verkort. Het 
kwantitatieve effect van de schattingswijziging voor het 
boekjaar 2016 is een extra afschrijvingslast van € 16.560, 
voor het boekjaar 2017 is het kwantitatieve effect van de 
schattingswijziging een extra afschrijvingslast van € 5.588.

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 materiele vaste activa worden gewaardeerd op de verkrij-
gingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en 
indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijvingen worden geba seerd op de geschatte econo-
mische levensduur en worden berekend op basis van een vast 
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 
een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 
het moment van ingebruikname.

Onderhanden werken en gereed product m.b.t.
media-aanbod
Nog niet verspreid media-aanbod
Waardering van een eigen productie geschiedt tegen 
directe kosten. Onder de directe kosten vallen de personele 
kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers, de 
facilitaire kosten en de overige programmakosten. Kosten 
die niet direct aan het programma zijn toe te rekenen 
maken deel uit van de organisatiekosten. 
De waardering van media-aanbod wordt verminderd met de 
voor dit media-aanbod ontvangen bijdragen van derden. Dit 
betreffen bijdragen van commerciële sponsors, de Stichting 
Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBo), het 
Mediafonds, het NPO-Fonds en overige derden. 
Gereed voor uitzending maar nog niet verspreid media- 
aanbod wordt op balansdatum individueel beoordeeld. 
Media-aanbod wordt volledig afgewaardeerd als er door de 
landelijke publieke media-instelling in overleg met de raad 
van bestuur van de NPO of de door hem gemandateerden 
definitief is besloten het media-aanbod niet te  verspreiden.

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

Herhalingen
De directe kosten van een eigen productie worden 
toegerekend aan de eerste verspreiding van deze 
productie. Alleen indien op het moment van eerste 
verspreiding schriftelijk is vastgelegd dat dit media-
aanbod daadwerkelijk herhaald zal worden én voor de 
herhaling bekostiging is vastgesteld, mag een deel van 
de directe kosten worden toegerekend aan de herhaling. 
Waardering van een herhaling geschiedt tegen maximaal 
het vastgestelde bekostigingsbedrag. 
 
Aangekochte producties waarbij op basis van contractuele 
afspraken is betaald voor het recht op herhaling van 
media-aanbod, worden op balansdatum gewaardeerd, 
mits schriftelijk is vastgelegd dat dit media-aanbod 
daadwerkelijk herhaald zal worden én voor de herhaling 
bekostiging is vastgesteld. Waardering geschiedt tegen 
maximaal het vastgestelde bekostigingsbedrag.

Grondslagen van waardering en
resultaatbepaling in de jaarrekening
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Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen 
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs. Bij overige vorderingen en 
overlopende activa is dit meestal de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico 
van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen.

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 exploita-
tieresultaat onvoldoende is voor volledige verrekening dient 
het resterende negatieve saldo van de reserve voor media- 
aanbod te worden afgeboekt van de overige reserves.

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

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd indien de groep op 
balansdatum een in rechte afdwingbare of feitelijke 
verplichting heeft waarvan het waarschijnlijk is dat voor 
de afwikkeling een uitstroom van middelen noodzakelijk 
is en waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten. 
De omvang van de voorziening wordt bepaald door de 
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per 
balansdatum af te wikkelen. Tenzij anders vermeld, worden 
voorzieningen gewaardeerd tegen nominale waarde.
Indien het waarschijnlijk is dat voor uitgaven die 
noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen een 
vergoeding van een derde zal worden ontvangen, wordt 
deze vergoeding gepresenteerd als een afzonderlijk actief.

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

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 jaarre-
kening 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 pensi-
oenen ondergebracht bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds 
voor de Media (PNO Media). Dit fonds kent per 31 december 
2016 een dekkingsgraad van 91,3%.

Baten en lasten
De baten en lasten van het omroepbedrijf worden, indien 
direct te relateren aan de hoofdtaken radio, televisie, inter-
net 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.

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.

(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. 

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.

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

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte 
methode. 
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 MATERIËLE VASTE ACTIVA 

INVENTARIS EN INRICHTING 2016 2015

Boekwaarde per 1 januari    207.648 99.066

Bij: Investeringen  64.945 147.312
Af: Afschrijvingen  (84.403) (38.730)
Totaal 188.190 207.648
    
Gehanteerde afschrijvingspercentages: 20% - 33,33%

In 2016 hebben er investeringen groter dan € 2.500 plaatsgevonden. De afname van de materiële vaste activa is hoger 
dan in het afgelopen boekjaar door versnelde afschrijving van de inrichting in het huidige kantoorpand welke naar 
verwachting uiterlijk 31 december 2017 wordt verlaten.

 VLOTTENDE ACTIVA 

ONDERHANDEN WERKEN EN GEREED PRODUCT M.B.T. MEDIA-AANBOD

Uitzending Doden liegen niet 30.943 -
Uitzending Stand van het Land 47.533 -
Totaal 78.475 -

De bovenstaande producties zijn opgenomen tegen directe kosten, daar zijn geen bijdragen van derden op in mindering 
gebracht en hebben geen afwaarderingen op plaatsgevonden.

 VORDERINGEN 

HANDELSDEBITEUREN 

Vorderingen worden, onder aftrek van een eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen nominale waarde 
gewaardeerd. De voorziening bedraagt per ultimo 2016 nihil (2015: idem).

OVERIGE VORDERINGEN 

Overige vorderingen  30.827 1.484
Totaal 30.827 1.484
    
 
OVERLOPENDE ACTIVA 

Waarborgsommen 44.362 44.362
Vooruitbetaalde bedragen  362.594 285.405
Totaal 406.956 329.768

De betaalde waarborgsom is gelijk gebleven en de locatie gehuurd aan de Regulierdwarsstraat 50-64 te Amsterdam. 
De stijging van de vooruitbetaalde bedragen is toe te schrijven aan de pensioenpremie voor 2017. De vooruitbetaalde 
pensioenpremie betreft een bedrag van € 351.900 (2014: € 257.629). De overige vooruitbetaalde kosten betreffen 
hoofdzakelijk verzekerings- en huurkosten voor het jaar 2017
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 LIQUIDE MIDDELEN 
 2016 2015

Contanten  169 38
ABN AMRO Bank N.V.  1.035.656 945.628
ING Bank N.V. 1.158.360 969.896
Totaal 2.194.185 1.915.561
    

De liquide middelen zijn direct opeisbaar. Er zijn geen tegoeden aanwezig die niet direct opeisbaar zijn.

 EIGEN VERMOGEN 

OVERIGE RESERVES 
             
Stand per 1 januari 569.864 339.910
Bij: exploitatiesaldo lopend boekjaar 198.180 229.954
Af: overschot lopend boekjaar (ORMA) (18.044) -
Stand per 31 december 750.000 569.864

Het resultaat uit verenigingsactiviteiten komt ten gunste van de overige reserves. Conform het voorstel winstbestemming is 
€ 198.180 (2015: € 229.954) aan de overige reserves toegevoegd. Echter zijn de overige reserves gemaximeerd op 
€ 750.000, het surplus ad € 18.044 is als kostenpost gedoteerd aan ORMA en verantwoord onder de kortlopende schulden. 

RESERVE MEDIA-AANBOD  
                    
Stand per 1 januari 597.591 557.887
Bij: dotatie lopend boekjaar 446.830 115.824
Af: overschot lopend boekjaar (ORMA) (544.421) (76.120)
Stand per 31 december 500.000 597.591
    

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 2016 vastgesteld op € 500.000. In 2016 heeft een dotatie van € 446.830 
plaatsgevonden en komt de reserve op een stand van € 1.044.421 waarbij de norm van € 500.000 wordt overschreden. Het 
surplus ad € 542.421 is als kostenpost gedoteerd aan ORMA en verantwoord onder de kortlopende schulden. 

 VOORZIENINGEN  

VOORZIENING LOOPBAANREGELING

Stand per 1 januari 23.100 -
Bij: dotatie lopend boekjaar 7.000 23.100
Stand per 31 december 30.100 23.100
    

Op grond van de cao hebben medewerkers sinds 2010 het recht om eens in de vijf jaar een loopbaantraject te volgen voor 
een bedrag van maximaal € 1.000. Wij zullen de komende jaren het gebruik van de loopbaanregeling bij de medewerkers 
onder de aandacht brengen en actief stimuleren. De kans dat een medewerker gebruik maakt van de loopbaanregeling is 
ingeschat op 70%. Voor 43 medewerkers betekent dat een te treffen voorziening van € 30.100.
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 OVERIGE VOORZIENINGEN 
 2016 2015
      
Stand per 1 januari 100.000 -
Bij: dotatie lopend boekjaar - 100.000
Stand per 31 december 100.000 100.000
    

De opgenomen voorziening vloeit voort uit een schikking met een derde partij waarin WNL ter hoogte van maximaal de 
gevormde voorziening aansprakelijkheid heeft erkent voor mogelijke naverrekeningen voortvloeiend uit het beeindigen van 
de overeenkomst met deze partij.

 KORTLOPENDE SCHULDEN 

SCHULDEN AAN LEVERANCIERS 
    
Schulden aan leveranciers 556.343 375.520
    

De ’schulden aan leveranciers’ ad. € 556.343 (2015: € 375.520) bestaan uit schulden en aangegane verplichtingen 
inzake (hoofdzakelijk) productiekosten ten behoeve van de programmering. De stijging is toe te schrijven aan het feit dat 
er gedurende 2016 nog diverse facturen ontvangen moesten worden inzake de productiekosten van 2015. Deze kosten 
stonden gereserveerd onder de overige schulden en overlopende passiva.

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN 
 
Te betalen pensioenpremies 9.345 43.631
Te betalen omzetbelasting  158 16.368
Te betalen loonbelasting en sociale lasten 162.995 112.111
Totaal 172.498 172.110
    

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 
nevenactiviteiten. 

OVERIGE SCHULDEN 

Nog te betalen aan personeelsleden - 1.702
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OVERLOPENDE PASSIVA  2016 2015

Kosten accountantscontrole 22.962 19.500
Nog te besteden media-aanbod  - 296.977
ORMA 562.465 76.120
Reservering vakantiegeld - 53.494
Reservering vakantiedagen 45.439 20.137
Overige schulden 166.826 242.658
Totaal 797.692 708.886
    

De afname van de reservering voor vakantiegeld hangt samen met het feit dat het vakantiegeld voor het gehele jaar 2016 
reeds is uitbetaald, derhalve geen sprake van een reservering ultimo boekjaar. De ORMA ad € 562.465 is een verplichting 
jegens de NPO welke binnen een jaar door WNL moet worden besteed aan een tussen de partijen overeengekomen 
bestemming. De afname van de overige schulden hangt samen met de toename van de schulden aan leveranciers, zie 
aldaar. 

 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN REGELINGEN EN VERPLICHTINGEN 

LEASECONTRACTEN VERVOERMIDDELEN 

WNL is leaseverplichtingen aangegaan voor zeven auto’s, de verplichting die hier uit voort vloeit is als volgt te specificeren:

Verplichting 1 jaar 50.031
Verplichting 2-5 jaar 53.789
Verplichting > 5 jaar -

HUUROVEREENKOMST KANTOORPAND 

In 2015 is er een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van de kantoorruimte aan de Reguliersdwarsstraat 50-64 te 
Amsterdam. De overeenkomst loopt af per 31 mei 2017. De jaarlijkse huursom bedraagt € 123.057.

Verplichting 1 jaar 51.273
Verplichting 2-5 jaar -
Verplichting > 5 jaar
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 WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE  
 EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT) 

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 2016 heeft de wetgever het jaarlijkse bezoldigingsmaximum 
gesteld op € 179.000 voor de dagelijkse leiding. Voor de Raad van Toezicht is dit maximeert op 10% van deze bezoldiging, 
te weten € 17.900 met als uitzondering de voorzitter van de Raad van Toezicht met een maximum van 15%, te weten
€ 26.850.

 2016 2015
De heer L. Huisjes 
secretaris per 30 juni 2012 – heden   
Omvang dienstverband                                               1 FTE 
Individueel WNT-maximum                                        179.000 
• Beloning 139.364 125.059
• Beloningen betaalbaar op termijn 11.966 13.934
• Betaalbare onkostenvergoedingen  - -
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -

Totale bezoldiging 151.330 138.993

De heer R.E. Alblas
penningmeester per 30 juni 2012 – heden 
Omvang dienstverband                                               1 FTE 
Individueel WNT-maximum                                        179.000 
• Beloning  129.810 120.573
• Beloningen betaalbaar op termijn 11.772 13.934
• Betaalbare onkostenvergoedingen  - -
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -

Totale bezoldiging 141.582 134.507

Bij het opmaken van de jaarrekening over 2016 is gebleken dat de bezoldiging over 2015 zoals opgenomen in de
WNT-toelichting in de jaarrekening over 2015 onjuist was. De werknemersbijdrage van het pensioen was ten onrechte in 
mindering gebracht op de beloning. Hiermee was het bedrag in de jaarrekening over 2015 bij  dhr. L. Huisjes € 7.032 en
dhr. R.E. Alblas € 6.670 te laag verantwoord. Overigens blijven beiden bestuurders ook na deze correctie binnen het 
wettelijk WNT normenkader. De gecorrigeerde cijfers leiden niet tot onverschuldigde betalingen aan de destijds 
toepasselijke normen. In het kader van transparantie en vergelijkbaarheid zijn daarom de vergelijkende cijfers in de
WNT-toelichting 2016 over 2015 aangepast.

Naast de vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2016 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 2016 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald 
die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Toelichting op de balans



61

JAARVERSLAG 2016

Toelichting op de balans

SAMENSTELLING EN BELONING RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht van WNL bestond uit de volgende personen met de jaarlijkse vergoeding per jaar:

Dhr. H.B. Eenhoorn  2016 2015
Voorzitter per 30 juni 2012 - heden  
Individueel WNT-maximum                                          26.850 
• Beloning 8.000 8.000
• Beloningen betaalbaar op termijn - -
• Betaalbare onkostenvergoedingen  - -
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -

Totale bezoldiging 8.000 8.000
    

Dhr. A.M. van Westerloo 
Lid per 30 juni 2012 - heden
Individueel WNT-maximum                                          17.900 
• Beloning  8.000 8.000
• Beloningen betaalbaar op termijn - -
• Betaalbare onkostenvergoedingen  - -
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -

Totale bezoldiging 8.000 8.000

Mevr. M.M. van ‘t Veld - Moonen 
Lid per 30 juni 2012 - heden
Individueel WNT-maximum                                          17.900 
• Beloning  9.680 8.832
• Beloningen betaalbaar op termijn - -
• Betaalbare onkostenvergoedingen  - -
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -

Totale bezoldiging 9.680 8.832

Bij het opmaken van de jaarrekening over 2016 is gebleken dat de bezoldiging over 2015 zoals opgenomen in de WNT-
toelichting in de jaarrekening over 2015 onjuist was. De gefactureerde BTW was ten onrechte opgeteld bij de beloning. 
Hiermee was het bedrag in de jaarrekening over 2015 bij  Dhr. H.B. Eenhoorn € 1.680 en Dhr. A.M. van Westerloo € 1.680 
te hoog verantwoord. Voor Mevr. M.M. van ’t Veld was de beloning met € 848 te hoog verantwoord. Overigens blijven de 
toezichthouders ook voor en na deze correctie binnen het wettelijk WNT normenkader. De gecorrigeerde cijfers leiden niet 
tot onverschuldigde betalingen aan de destijds toepasselijke normen. In het kader van transparantie en vergelijkbaarheid 
zijn daarom de vergelijkende cijfers in de WNT-toelichting 2016 over 2015 aangepast.

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 Iicht 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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Toelichting op de exploitatierekening
volgens de categoriale indeling

 BATEN 

MEDIA-AANBOD

De vergoeding inzake ‘media-aanbod’ welke door de raad van bestuur van het NPO wordt toegekend is ten opzichte 
van 2015 toegenomen met een bedrag van € 1.197.724 ten opzichte van vorig boekjaar en € 1.011.147 (> 10%) hoger 
dan begroot. Dit heeft direct te maken met de vernieuwde wijze van het toekennen van geld op schema. Dit proces was 
ingericht op een jaarlijkse toekenning in de zomer voor het jaar. Dit is gewijzigd in een continue intekening waarin 5 maal 
per jaar geld toegewezen wordt. Dit vergt van een organisatie een andere manier van begroten waarin de vaste waardes 
zoveel mogelijk begroot worden maar dat extra programmering gedurende het jaar de begroting inkomt. De stijging in z’n 
algemeenheid komt doordat WNL een creatief zeer goed jaar achter de rug heeft waar we zijn gegroeid naar liefst
10 TV titels en 5 Radio titels.

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

Het bedrag is € 52.078 lager dan vorig boekjaar en wijkt € 8.500 (>10%) af van de begroting doordat WNL met ingang 
van augustus 2015 nagenoeg alle producties zelf faciliteert en daardoor geen overige bedrijfsopbrengsten in verband met 
muziekrechten vanuit de buitenproducent meer verkrijgt. 

LONEN EN SALARISSEN

De stijging van de lonen en salarissen ad € 631.118 ten opzichte van vorig jaar en € 267.652 (> 10%) ten opzichte van
de begroting, heeft betrekking op de toename van het aantal werknemers. Zo zijn er in 2016 gemiddeld 37,4 FTE’s
(2015: 23,2 FTE’s) in dienst. Aan het eind van het boekjaar is dit aantal FTE’s verder toegenomen tot 41,2. De toename 
van het aantal werknemers is toe te schrijven aan het feit dat de productie van de programma’s vanaf augustus 2015 
grotendeels in huis wordt gedaan. 

DIRECTIE PRODUCTIEKOSTEN

De productiekosten zijn in verhouding tot de vergoeding inzake media-aanbod afgenomen. De daling van de kosten is te 
verklaren doordat de mate waarin programma’s door eigen personeel in loondienst worden geproduceerd ten opzichte van 
externe partijen is toegenomen. Daarentegen zijn de directe productiekosten wel (> 10%) hoger dan begroot in verband 
met de toename in het media-aanbod, zoals eerder toegelicht. De directe kosten verenigingsactiviteiten zijn toegenomen 
doordat er is overgegaan op een nieuwe administrateur ten behoeve van de ledenadministratie.

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Onder de overige bedrijfslasten zijn onder andere de kosten inzake advertenties, advies- en administratiekosten, 
autokosten en huisvestigingskosten opgenomen. Deze kosten kunnen niet direct worden toegeschreven aan een platform. 
De bedrijfskosten zijn op totaal niveau toegenomen ten opzichte van vorig boekjaar, maar in lijn met de begroting. 
De toename van de overige bedrijfskosten wordt met name veroorzaakt hogere huisvestingskosten als gevolg van de 
verhuizing per medio 2015 naar het kantoorpand te Reguliersdwarsstraat 50-64 te Amsterdam.
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Specificatie bij exploitatierekening
volgens de categoriale indeling 

BATEN 2016 2015 
Media-aanbod Vergoedingen OCW/Raad van Bestuur Stichting 7.200.147 6.002.423 
Opbrengst verenigingsactiviteiten Contributies leden 259.130 282.225 
Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten NPO 33.500 85.578 
 7.492.777 6.370.226
LASTEN 
Lonen en salarissen
Salarissen CAO personeel 1.669.341 1.123.913
Vakantiegeld (idem) 129.994 92.934
Decemberuitkering (idem) 110.254 84.443
Mutatie verplichtingen openstaande vakantie-uren 25.302 3.148
Reiskosten woon-werk verkeer 42.761 42.095 
 1.977.652 1.346.534 
Sociale lasten
Pensioenlasten 187.357 150.354
Werkgeversaandeel soc.verz. wetten 328.144 260.006 
 515.501 410.361 
Afschrijvingen op materiële vaste activa     
Afschrijving gebouwen 26.913 6.960
Afschrijving inventaris 57.490 31.770 
 84.403 38.730
Directe productiekosten
Technische productiekosten media-aanbod
Faciliteiten NOB en overigen 1.620.564 1.613.288
Huur van locaties 355.519 319.814
Honorering freelancers 741.427 685.614
Overige programmakosten 894.693 1.010.008
Directe kosten vereniging  
Kosten ledenadministratie 31.910 20.575
Kosten ledenwerving - -
Overige directe kosten vereniging 29.040 29.040 
 3.673.153 3.678.339 
Overige bedrijfslasten
Overige kosten cao personeel
Reiskosten woon-werk verkeer 9.246 20.003
Overige personele lasten 114.768 105.466
Uitbesteed werk aan bedrijven 171.542 142.712
Promotiekosten  
Advertenties dag- en weekbladen 22.222 3.339
Huisvestingskosten  
Huur 179.545 131.675
Verzekeringen 13.037 7.466
Onderhoudskosten 29.588 11.821
Overige kosten  
Kosten betalingsverkeer 4.879 6.619
Overige kosten 53.058 122.868 
 597.885  537.025

RENTEBATEN EN –LASTEN 
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen 827 1.484
Rentelasten en soortgelijke kosten - - 
 827 1.484
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Gebeurtenissen na  balansdatum bij 
de  jaarrekening

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaats-
gevonden die vermeld dienen te worden in de jaarrekening. 

Additionele informatie

Bartering
Gedurende het boekjaar 2016 (en 2015) is er geen sprake 
geweest van bartering

Sponsorbijdrage
Gedurende het boekjaar 2016 zijn er geen 
sponsorbijdragen danwel bijdragen van derden ontvangen. 
Hierdoor is een verdere uitsplitsing van deze post niet van 
toepassing.

Nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten 
Nevenactiviteiten
In 2016 hebben er nevenactiviteiten binnen WNL plaats 
gevonden. 

Verenigingsactiviteiten
In het boekjaar hebben verenigingsactiviteiten plaats-
gevonden. Deze activiteiten zijn toegelicht in de 
exploitatierekening. Het aantal betalende leden voor de 
vereniging van WNL bedraagt in 2016: 44.785 (2015: 
49.340). 

Overige bedrijfsopbrengsten
In 2016 hebben de muziekrechten € 33.500 (2015: 
€ 85.578) aan overige bedrijfsopbrengsten opgebracht. 

Onafhankelijk product
Voor het produceren maakt WNL gebruik van derden. 
De totale productiekosten voor WNL bedragen over het 
jaar 2016 € 5.764.745. In overeenstemming met de 
artikelen 2.116 tot en met 2.121 MW 2008 is hiervan een 
bedrag van € 233.124 toe te rekenen aan onafhankelijke 
producten. Dit bedraagt een percentage van 4,0% van de 
totale productiekosten.
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 totaal 

x € 1.000   Radio Televisie Overig  Neven- Verenigings- Organisatie- Totaal Begroting Afwijking boekjaar
   media-aanbod  activiteiten activiteiten kosten   begroting
Baten          in % van de  
Media-aanbod 865 5.153 143  - - 1.039 7.200 6.189 16%
Programmagebonden eigen bijdragen - - -  - - - - -  
Opbrengst programmabladen - - -  - - - - -  
Opbengst overige nevenactiviteiten - - -  34 - - 34 -  
Opbrengst verenigingsactiviteiten - - -  - 259 - 259 260 0%
Overige bedrijfsopbrengsten - - -  - - - - 25 -100% 
Bateringsbaten - - -  - - - - -
Som der bedrijfsopbrengsten 865 5.153 143  34 259 1.039 7.493 6.474 16%
           
 
Lasten            
Lonen en salarissen 565 1.062 66  - - 285 1.978 1.710 16%  
Sociale lasten 147 264 16  - - 88 515 530 -3%  
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa - - -  -  84 84 65 30%  
Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa - - -  - - - - - 30%  
Directe productiekosten 294 3.252 67  - 61 - 3.673 2.935 25%  
Overige bedrijfslasten 5 27 1  - - 565 598 610 -2%  
Toerekening surplus BPPO *            - 
Toerekening organisatiekosten - - -  - - - - -
Barteringslasten - - -  - - - - -
Som der bedrijfslasten 1.011 4.605 149  - 61 1.023 6.849 5.850 17%
           
 
BEDRIJFSRESULTAAT -146 548 -6  34 198 16 644 624 3%
           
 
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren - - -  - - - - - 
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen - - -  - - 1 1 - 
Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren - - -  - - - - -  
Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen resp. effecten - - -  - - - - - 
Ongerealiseerde waardeverandering van van materiële vaste activa - - -  - - - - - 
Rentelasten en soortgelijke kosten - - -  - - - - - 
Som der financiële baten en lasten - - -  - - 1 1 -
           
 
Exploitatieresultaat voor toerekening eigen bijdragen -146 548 -6  34 198 17 645 624 3%
Toerekening resultaat niet-programma gebonden EB            - 
Saldo uit gewone bedrijfsvoering -146 548 -6  34 198 17 645 624 3%
            
Over te dragen reserve voor media-aanbod  -544    -18  -562  
Exploitatieresultaat na overdracht -146 4 -6  34 180 17 83 624 -87%
           
 
FTE gemiddeld permanent - 1,0 -  - - 2,0 3,0  
FTE gemiddeld non-permanent 13,0 21,4 -  - - - 34,4  
Totaal FTE gemiddeld 13,0 22,4 -  - - 2,0 37,4 
FTE ultimo 13,0 26,2 -  - - 2,0 41,2  

Exploitatieoverzicht totaal 2016 (model IV)
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 totaal 

x € 1.000   Radio Televisie Overig  Neven- Verenigings- Organisatie- Totaal Begroting Afwijking boekjaar
   media-aanbod  activiteiten activiteiten kosten   begroting
Baten          in % van de  
Media-aanbod 865 5.153 143  - - 1.039 7.200 6.189 16%
Programmagebonden eigen bijdragen - - -  - - - - -  
Opbrengst programmabladen - - -  - - - - -  
Opbengst overige nevenactiviteiten - - -  34 - - 34 -  
Opbrengst verenigingsactiviteiten - - -  - 259 - 259 260 0%
Overige bedrijfsopbrengsten - - -  - - - - 25 -100% 
Bateringsbaten - - -  - - - - -
Som der bedrijfsopbrengsten 865 5.153 143  34 259 1.039 7.493 6.474 16%
           
 
Lasten            
Lonen en salarissen 565 1.062 66  - - 285 1.978 1.710 16%  
Sociale lasten 147 264 16  - - 88 515 530 -3%  
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa - - -  -  84 84 65 30%  
Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa - - -  - - - - - 30%  
Directe productiekosten 294 3.252 67  - 61 - 3.673 2.935 25%  
Overige bedrijfslasten 5 27 1  - - 565 598 610 -2%  
Toerekening surplus BPPO *            - 
Toerekening organisatiekosten - - -  - - - - -
Barteringslasten - - -  - - - - -
Som der bedrijfslasten 1.011 4.605 149  - 61 1.023 6.849 5.850 17%
           
 
BEDRIJFSRESULTAAT -146 548 -6  34 198 16 644 624 3%
           
 
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren - - -  - - - - - 
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen - - -  - - 1 1 - 
Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren - - -  - - - - -  
Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen resp. effecten - - -  - - - - - 
Ongerealiseerde waardeverandering van van materiële vaste activa - - -  - - - - - 
Rentelasten en soortgelijke kosten - - -  - - - - - 
Som der financiële baten en lasten - - -  - - 1 1 -
           
 
Exploitatieresultaat voor toerekening eigen bijdragen -146 548 -6  34 198 17 645 624 3%
Toerekening resultaat niet-programma gebonden EB            - 
Saldo uit gewone bedrijfsvoering -146 548 -6  34 198 17 645 624 3%
            
Over te dragen reserve voor media-aanbod  -544    -18  -562  
Exploitatieresultaat na overdracht -146 4 -6  34 180 17 83 624 -87%
           
 
FTE gemiddeld permanent - 1,0 -  - - 2,0 3,0  
FTE gemiddeld non-permanent 13,0 21,4 -  - - - 34,4  
Totaal FTE gemiddeld 13,0 22,4 -  - - 2,0 37,4 
FTE ultimo 13,0 26,2 -  - - 2,0 41,2  
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Exploitatieoverzicht per cluster 2016 (model VI)

 nevenactiviteiten 

x € 1.000 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 Cluster 7 Cluster 8 Cluster 9 Cluster 10 Cluster 11 Cluster 12 Cluster 13 Totaal
              Nevenact
Baten              
Media-aanbod - - - - - - - - - - - - - -
Programmagebonden eigen bijdragen - - - - - - - - - - - - - -
Opbrengst programmabladen - - - - - - - - - - - - - -
Opbrengst overige nevenactiviteiten - - - - - - - - - - - - - -
Opbrengst verenigingsactiviteiten - - - - - - - - - - - - - -
Overige bedrijfsopbrengsten - - - - - - - - - - - - - -
Bateringsbaten - - - - - - - - - - - - - -
Som der bedrijfsopbrengsten - - - - - - - - - - - - - -

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 organisatie kosten - - - - - - - - - - - - - -
Bateringsbaten - - - - - - - - - - - - - -
Som der bedrijfslasten - - - - - - - - - - - - - -

BEDRIJFSRESULTAAT - - - - - - - - - - - - - -

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

Exploitatieresultaat voor toerekening eigen bijdragen - - - - - - - - - - - - - -
Toerekening resultaat niet-programma gebonden EB - - - - - - - - - - - - - -
Saldo uit gewone bedrijfsvoering - - - - - - - - - - - - - -

Over te dragen reserve voor media-aanbod - - - - - - - - - - - - - -
EXPLOITATIERESULTAAT na overdracht - - - - - - - - - - - - - -

Cluster 1 verkopen vastleggingen

Cluster 2 licentieverlening

Cluster 3 het op de markt brengen van producten en diensten

Cluster 4 verkopen of in licentie geven programma’s of programmaformats

Cluster 5 verkoop producten webwinkel

Cluster 6 niet programmatische evenementen

Cluster 7 verhuur studio kantoorruimten en faciliteiten

Cluster 8 verhuur personeel of expertise

Cluster 9 ontwikkelen en produceren AV-materiaal

Cluster 10 internetactiviteiten voor derden

Cluster 11 het uitgeven van bladen

Cluster 12 deelneming

Cluster 13 overig 

 

N.B. 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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 nevenactiviteiten 

x € 1.000 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 Cluster 7 Cluster 8 Cluster 9 Cluster 10 Cluster 11 Cluster 12 Cluster 13 Totaal
              Nevenact
Baten              
Media-aanbod - - - - - - - - - - - - - -
Programmagebonden eigen bijdragen - - - - - - - - - - - - - -
Opbrengst programmabladen - - - - - - - - - - - - - -
Opbrengst overige nevenactiviteiten - - - - - - - - - - - - - -
Opbrengst verenigingsactiviteiten - - - - - - - - - - - - - -
Overige bedrijfsopbrengsten - - - - - - - - - - - - - -
Bateringsbaten - - - - - - - - - - - - - -
Som der bedrijfsopbrengsten - - - - - - - - - - - - - -

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 organisatie kosten - - - - - - - - - - - - - -
Bateringsbaten - - - - - - - - - - - - - -
Som der bedrijfslasten - - - - - - - - - - - - - -

BEDRIJFSRESULTAAT - - - - - - - - - - - - - -

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

Exploitatieresultaat voor toerekening eigen bijdragen - - - - - - - - - - - - - -
Toerekening resultaat niet-programma gebonden EB - - - - - - - - - - - - - -
Saldo uit gewone bedrijfsvoering - - - - - - - - - - - - - -

Over te dragen reserve voor media-aanbod - - - - - - - - - - - - - -
EXPLOITATIERESULTAAT na overdracht - - - - - - - - - - - - - -

Overige gegevens

Resultaatbestemming 2016 
Van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2016 (voor overdracht) ad € 645.010 is het resultaat uit 
verenigingsactiviteiten ad € 198.180 toegevoegd aan de overige reserves en een bedrag van € 446.830 is toegevoegd aan 
het reserve media-aanbod. Aangezien de het grensbedrag van zowel de overige reserves (met € 18.044) als de reserve 
media-aanbod (met € 544.421) wordt overschreden is het surplus ad per saldo € 562.465 als kostenpost gedoteerd aan 
ORMA en verantwoord onder de kortlopende schulden.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van WNL

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen
jaarrekening 2016

Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 
2016 van WNL te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
•  geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een 

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van WNL per 31 december 2016 en van het 
resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling 
vaststelling Handboek Financiële Verantwoording 
Landelijke Publieke Media-instellingen 2016;

•  voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten, 
lasten en balansmutaties over 2016 in alle van materieel 
belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële 
rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen tot stand 
zijn gekomen in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals 
vermeld in de Regeling vaststelling Handboek Financiële 
Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 
2016.

De jaarrekening bestaat uit:
•  de balans per 31 december 2016;
•  de exploitatierekening over 2016;
•  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het 
Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke 
Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-
instellingen 2016 en het controleprotocol WNT vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in
de sectie “Onze verantwoordelijkheden voor de controle 
van de jaarrekening”.

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

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 
omvat het jaarverslag andere informatie,
die bestaat uit:
•  het jaarverslag;
•  de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van 
mening dat de andere informatie:
•  met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 

afwijkingen bevat;
•  alle informatie bevat die op grond van de Regeling 

vaststelling Handboek Financiële Verantwoording 
landelijke publieke media-instellingen 2016 is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op 
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of 
de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan 
de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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

Beschrijving van verantwoordelijkheden voor de 
 jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van 
toezicht
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken 
en getrouw weergeven van de jaarrekening en voor 
het opstellen van het bestuursverslag, beide in 
overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-
instellingen 2016 en de bepalingen bij en krachtens de 
WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiële 
rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde 
baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat de 
totstandkoming van deze bedragen in overeenstemming 
dient te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de Regeling 
vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke 
Publieke Media-instellingen 2016. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
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Bij het opmaken van de jaarrekening moet het 
bestuur afwegen of de instelling in staat is om haar 
werkzaamheden in continuiteit voort te zetten. Op 
grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuiteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de instelling te liquideren of de 
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de instelling 
haar bedrijfsactiviteiten in continuiteit kan voortzetten, 
toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het 
uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de instelling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor 
het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en 
fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of 
fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers 
op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel 
kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol 
Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling
Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke 
Media-instellingen 2016, het controleprotocol
WNT, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder andere uit:
•  Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 

jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het 
risico dat een atwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
interne beheersing.

•  Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing 
die relevant is voor de controle met als doel controle-
werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als 
doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de entiteit.

•  Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door 
het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan.

•  Het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde 
continuiteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
het op basis van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden 
zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van 
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven.

•  Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van 
de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen.

•  Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft 
van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

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

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

Utrecht, 20 april 2017
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. J-L. Geutjes RA




