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Elk jaar vaart de redactie van 
Omroep WNL uit, op een middag 
in augustus. Weer of geen weer. 
Wij hijsen dan de zeilen voor 
een nieuw tv- en radioseizoen. 
In 2017 kozen we voor een 
symbolische bestemming. We 
voeren naar Pampus en gooiden 
het anker uit.
Ten tijde van de VOC bezorgde 
deze zandbank de allerlaatste 
hindernis. Zwaarbeladen schepen 
lagen na een jarenlange reis vaak 
nog dagenlang voor Pampus. 
Met zicht op de haven. Wachtend 
en dobberend tot de vloed hoog 
genoeg was om met vernuft en 

enige hulp de thuishaven binnen 
te varen. 
We zien WNL als zo’n schip. 
Gereed om de de haven in te 
varen van de publieke omroep. 
Met vernuft, enige hulp en alle 
inspanning die van de eigen 
mensen nodig is... Als nieuwe 
omroep heeft WNL laten zien 
dat dit schip tegen storm of 
tegenslag bestand was, klippen 
en gevaarlijke kusten omzeilde, 
en onverstoorbaar koers hield. 
Alles is nu gericht op een 
verdiende plek in de NPO-haven. 
Wij hijsen de zeilen en hopen op 
een warm welkom.

Samen hijsen  we de zeilen
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Bestuursverslag
2017

Inleiding

Hoe relevant kan een omroep zijn, die 
programma’s maakt met minder dan één procent 
van alle NPO-middelen? Voor de hand liggend is: 
weinig. Maar WNL, omroep van Wij Nederland, 
liet in 2017 zien wat er met één procent juist wel 
mogelijk is. En dat was veel.

Met een fractie van het NPO-budget slaagde de omroep er 
in om in een jaar tijd maar liefst veertien tv-titels te maken, 
verspreid over alle zenders. WNL was er dagelijks, wekelijks, 
met series en documentaires. Vaak maakte WNL nieuws.

Op radio was het ook een drukte van belang. Dagelijkse, 
wekelijks, en in series en specials werden negen radio-titels 
gemaakt. Op tal van momenten stak WNL de vinger op, 
zodra er op een belangrijke zender als NPO Radio 1 zendtijd 
vrij kwam. Hierover later meer. 
WNL vormt bovendien de voorhoede binnen de NPO op het 
gebied van het zogenoemde integraal programmeren. Bij 
WNL wordt van meet af aan niet gedacht in enkelvoudige 
programma’s. Alle programma’s en verhalen worden aan 
elkaar verbonden op radio en televisie - in programma’s en 
rubrieken - en vanaf 2017 ook structureel op internet. 

In afgelopen jaar lanceerde de omroep met succes een eigen 
digitaal platform, wnl.tv, dat verhalen uit alle programma’s 
een eigen leven gaf op onze website, en op sociale 
netwerken als Facebook en Twitter. Alles in nauw overleg 
en met inachtneming van de doelstellingen van de NPO. 
Het bereik daarvan is veelbelovend: Met een enkel publiek 
programma werden al 4,4 miljoen video views bereikt.

Politiek draagvlak
WNL doet mee. In de politiek wordt WNL beschouwd 
als een serieuze vertegenwoordiger van de liberaal-
conservatieve stroming binnen de publieke omroep. Dat 
bleek ook opnieuw, toen kort voor het schrijven van dit 
jaarverslag, nagenoeg alle politieke leiders tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen aanschoven in Goedemorgen 

In de politiek wordt 
WNL beschouwd 
als een serieuze 

vertegenwoordiger van 
de liberaal-conservatieve 

stroming binnen de 
publieke omroep.
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Nederland, natuurlijk vergezeld van 
een lokaal raadslid. 
Van premier Mark Rutte (VVD), tot 
Sybrand Buma (CDA), Alexander 
Pechtold (D66), Gert-Jan Segers 
(CU) of Geert Wilders (PVV). 
Natuurlijk ontbrak ook links niet: 
Lodewijk Asscher (PvdA) en Lilian 
Marijnissen (SP) - ook zij kunnen 
erop vertrouwen dat zij bij WNL 
kunnen aanschuiven en serieus in 
discussie kunnen. 

Dat geldt niet alleen voor de 
ochtendshow, maar ook voor onze 
zondagshow WNL Op Zondag, waar 
Rick Nieman alle politieke leiders en 
vele leden van het nieuwe kabinet 
ontving voor een stevig gesprek. De politiek weet dat WNL 
de politiek heel serieus neemt, gezien hun waardering voor 
onderzoekende programma’s als WNL Haagse Lobby of 
WNL Opiniemakers op radio en televisie.
In politiek Den Haag is een eerlijke behandeling in alle 
programma’s - met behoud van de identiteit van de omroep 
- een handelsmerk van WNL geworden. Dit is hoe WNL 
werkt, de omroep is kritisch en betrouwbaar. 

Externe pluriformiteit
Met één procent van de NPO-middelen draagt WNL, zo 
merken wij, echt bij aan het draagvlak van de publieke 
omroep. Niet alles is meer links of Randstedelijk in 
Hilversum. Velen zien WNL niet meer als een kleine 
speler. De NPO links? Niet helemaal. Kijk naar WNL, dat er 
bovendien ook nog in slaagt toegankelijk voor iedereen te 
blijven. 

Bij de publieke omroep dienen externe pluriformiteit en het 
algemeen maatschappelijke belang de kern te zijn van het 
aanbod op de platformen, of het nu tv, radio of internet is. 
Niet alle deelnemers in het bestel hebben dit even scherp 
voor ogen. Fusies dreven grote combinatie-omroepen van 

links en rechts naar het midden 
- het overbevolkte midden. En, 
levensbeschouwing en zingeving 
lijken als onbetwist ankerpunt 
voor de redacties evenmin even 
vanzelfsprekend.
 

Bezinning op publieke bestel
Dat vraagt om bezinning. Het 
is misschien ook logisch; alle 
organisaties moeten zich om de 
zoveel tijd opnieuw uitvinden, zeker 
als zij geheel leven van subsidie, van 
gemeenschapsgeld. Dat geldt voor 
de NPO, maar zeker ook voor de 
deelnemende omroepen.
Dat lijkt op dit moment mogelijk 
niet de belangrijkste missie voor alle 
spelers. In plaats van het bezinnen 
op de eigen identiteit en het zoeken 
van aansluiting bij de stroming 
waar een omroep voor zegt te 
zijn, lijkt nu de machtsverhouding 
tussen NPO en de omroepen 
soms het belangrijkste terrein van 
discussie. Is het een dualistisch 
systeem? Of is het een systeem 
van onderaannemers? Dat zijn 
belangrijke vraagstukken, die 
vragen om duidelijke antwoorden.
 

WNL als productie-omroep
Dit jaarverslag gaat over een van de beste jaren die 
Omroep WNL in zijn prille bestaan heeft gehad. Het was 
een jaar met recht op weinig budget (gegarandeerd slechts 
0,3 procent) en met kans op veel. Afgelopen jaar kon WNL 
met originele en constructieve voorstellen veel bijdragen 
aan het veelzijdige aanbod van de NPO, en zo zijn aandeel 
zelfs vergroten tot één procent. 

Bert Huisjes Robert Alblas

Nagenoeg alle 
 politieke leiders 

schoven aan tijdens 
de gemeente-

raadsverkiezingen 
in Goedemorgen

Nederland.

In 2017 kon WNL 
met één procent 
van de middelen

een bijdrage 
 leveren met 23 

radio- en televisie-
programma’s.

Als omroep stelden we ons op als 
een producerende onderaannemer. 
Zo zou het systeem moeten wer-
ken. Prestatie en inzet moet lonen. 
WNL doet dat met focus. Met de 
mogelijke middelen wordt het ge-
luid van de liberaal-conservatieve 
stroming in die domeinen vertolkt, 
waar een verschil is te maken: 
politiek, economie, veiligheid en de 
Nederlandse identiteit. En met die 
instelling blijkt er dan veel mogelijk. 

De vraag “waarom past dit bij WNL 
en bij de NPO?” wordt bij onze 
omroep altijd gesteld - dat is een 
vereiste om een gesubsidieerde 
plek in dit publieke bestel te 
verdienen. Ook WNL werkt met 
publiek geld, dat door burgers en 
ondernemingen is opgebracht.

Woelig water
Het komende jaar wordt voor WNL, 
en heel de NPO, een belangrijk jaar. 
Verdient de publieke omroep zijn subsidie, krijgt zij politieke 
steun, en vooral: wordt er optimaal geleverd? Worden alle 
zeilen bijgezet om ons land te voorzien van betrouwbare 
en pluriforme informatie - in een tijd waarin het monopolie 
op distributie van televisie- en radioprogramma’s een 
herinnering is?
De schaarste is al lang niet meer de ruimte op een televisie- 
of radiozender. Dit zit hem inmiddels in pluriformiteit, 
betrouwbaarheid, en betrokkenheid bij domeinen van de 
grote maatschappelijke stromingen in ons land.
De NPO moet zich duidelijk profileren, en dat kan alleen 
door sterke en bevlogen toeleveranciers. Zoals WNL. Het 

maakt ook dat bezinning op de 
structuur een noodzaak is, en blijft. 
Wat moet de betekenis zijn van 
een omroep in een publiek bestel? 
De huidige toekenning van grote 
subsidiestromen op basis van - vooral 
- langdurige historische aanwezigheid 
is niet toekomstbestendig.

WNL ziet een wijziging van de 
structuur van subsidiestromen als 
onvermijdelijk. De gegarandeerde 
toekenning van subsidies op basis 
van ooit gekochte ledenaantallen 
staat een werkelijk pluriforme 
omroep in de weg. Dat moet 
anders. Het belemmert de NPO, en 
het belemmert de deelnemende 
omroepen in hun ontwikkeling. WNL 
ambieert het, met zijn bijdrage aan 
de pluriformiteit en zijn constructieve 
inbreng, om een van de bouwers te 
zijn van het nieuwe publieke bestel. 
De jonge omroep zou niet geremd 
moeten zijn in het leveren van nog 
meer inhoudelijke bijdragen in de 

komende jaren, en in een nieuwe concessie in 2021.
In 2017 kon WNL met één procent van de middelen een 
bijdrage leveren met 23 radio- en televisieprogramma’s. En 
over alles was nagedacht; hoe daarmee een pluriforme NPO 
te versterken. 

WNL zal de komende jaren zijn uiterste best doen om 
zichzelf en de NPO  te verbeteren en zijn resultaten van 
2017 te overtreffen.

27 april 2018,
Bert Huisjes, Robert Alblas
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Wat er kan met één  procent...
Deze voorstellen kunnen worden aangedragen bij 
bijvoorbeeld WNL, maar sinds kort ook rechtstreeks bij 
de NPO. In het overleg met de NPO heeft onze omroep 
aangegeven, dat passende voorstellen welkom zijn.
WNL streeft naar een verhouding van minimaal
60 procent eigen tv-productie en 40 procent externe 
productie.

“Van twee naar twaalf televisieprogramma’s”, zo 
luidde de tekst van een toegekend tv-spotje in 
september 2017. Het werden er zelfs veertien. 
Dat is niet alleen maar de verdienste van hard 
werken. Het geeft tevens aan dat de beslissers 
bij de NPO open stonden voor ons aanbod.

In dit hoofdstuk gaan we in op het 
media-aanbod dat WNL in 2017 
voor de NPO mocht realiseren. In het 
aansluitend overzicht staan we stil 
bij de 23 programmatitels op radio 
en televisie, die in een jaar werden 
geproduceerd door deze omroep.
De nieuwe mediawet, waarbij 
de NPO kan beslissen over de 
toekenning van de helft van het 
programmabudget, leidde bij 
veel publieke omroepen tot grote 
onzekerheid. En dus waren weinigen 
blij met deze innovatie. 

Nieuwe mediawet,
groter speelveld
WNL was vermoedelijk de enige omroep die gelijk besefte 
welke kansen er liggen bij minder garantie maar met 
een potentieel groter speelveld. Een omroep die zijn geld 
vooraf toegekend krijgt, zal weinig prikkels voelen om te 
innoveren. En een NPO heeft dan weinig mogelijkheden 
om te stimuleren of richting te geven.

Interne concurrentie op basis van creativiteit, prijs 
en inhoud is goed voor de NPO - dat is de volle 
overtuiging van WNL. Geheel eigen aan het liberaal-
conservatieve karakter van de omroep wil WNL graag 
de gemeenschappelijke waarde versterken, met een 
maximale value for money, en met oog voor pluriformiteit.

Een groot deel van de tv-titels, webcontent en alle radio-
titels produceert WNL zelf. Veelal zijn de makers bevlogen 
jonge journalisten, geflankeerd door journalisten met meer 
ervaring. Om de toegang van commerciële producenten 
tot de publieke platforms te verbeteren, kijkt WNL ook 
met een open blik naar voorstellen uit de markt die 
kunnen passen bij de NPO. 

Een omroep die 
zijn geld vooraf 

toegekend krijgt, 
zal weinig prikkels 

voelen om te 
innoveren.

eigen productie en externe producties is dit een gunstige 
verhouding. Maar externe producties brengen soms ook 
voordelen mee.
De voordelen van deze externe producenten zijn, dat zij 
vaak specifieke know-how hebben opgebouwd, en niet 
zelden beschikken over internationale formatrechten en 
gespecialiseerde televisiemakers. Zij bieden vaak series aan 
die door omroepen soms lastiger zijn te realiseren (drama, 
evenementen, of gewoon een goed eigen idee), die volgens 
de NPO bijdragen aan een divers aanbod. 

Verzoeken NPO
In het overzicht van onze veertien tv-programma’s 2017 
zijn daarom ook een aantal zogenoemde buitenproducties 
te vinden, die zijn aangedragen door de NPO. 
Het initiatief van de programma’s Hufterproef (NPO3) 
en Weg van de Wereld (NPO2) lag bijvoorbeeld bij de 
zendermanagers van de NPO. Beide titels wilde WNL 
begeleiden en uitzenden, omdat zij passen binnen ons 
domein veiligheid. Bij de eerste titel gaat het om gedrag 

op straat en bij de tweede titel 
om internationale kansen en 
risico’s voor ons land. Ook een 
actuele documentaire was van een 
buitenproducent: St Maarten na de 
Orkaan (NPO3).

En er werd een programma mede 
op initiatief van de NPO zelf 
ontwikkeld: het economische 
programma Stand van het Land. 
Hier vielen de wens van WNL en 
NPO2 samen. Deze maandelijkse 
titel - en vanaf 2018 wekelijks 
- wordt door Omroep WNL 
zelf geproduceerd. Een extern 
gemaakt programma als Doden 
Liegen Niet werd weer door 
WNL als coproductie bij de NPO 
aangedragen. 

Op de volgende pagina’s een 
overzicht van het portfolio dat WNL 
in 2017 heeft mogen realiseren.

WNL streeft naar 
een verhouding 
van minimaal

60 procent eigen
tv-productie en

40 procent externe 
productie.

Externe producties
Van de externe programma’s doet WNL de begeleiding en 
hoofdredactie, zodat dat zij passen bij WNL en de NPO. De 
kosten van zulke externe producties zijn voor de NPO wel 
aanzienlijk hoger, door BTW-toeslagen (21 procent), een 
productie toelage (20-25 procent) en de forse winstmarge 
(10 procent) die de meeste internationale bedrijven eisen 
van hun Nederlandse dochterondernemingen. 
Voor de NPO zijn externe producties om deze redenen 
vaak al snel twee keer zo duur. Voor de concurrentie tussen 

JAARVERSLAG 2017
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WNL is al jaren heel trots 
dat juist deze omroep het 
vaste ochtendprogramma 
van de NPO mag maken. 
Het programma wordt voor 
een relatief zeer laag bedrag 
geproduceerd, maar heeft 
een redactie dat bulkt van 
journalistiek talent. 

Goedemorgen Nederland is 
bewust een zeer toegankelijk 
gemaakt tv-programma, 
dat elke ochtend in het 
seizoen tussen zeven 
en negen uur vier keer 
live op zender gaat. Het 
programma heeft een hoog 
bereik en marktaandeel. De 
Nederlandse televisiekijker 
heeft ‘s ochtends weinig 
tijd en daar houdt het 

programma rekening mee. 
Met een gemiddelde 
kijktijd van krap een half 
uur in de ochtend, bereikt 
het programma soms tot 
een miljoen mensen. In 
Goedemorgen Nederland 
staan dagelijks de pijlers 
centraal waarin onze 
liberaal-conservatieve 
stroming zich kenmerkt 
door een andere 
maatschappijvisie dan bij 
andere stromingen: politiek, 
economie, veiligheid, 
Nederlandse identiteit. 

Het programma is tevens 
platform voor politici van 
diverse pluimage, eigen 
journalisten, opiniemakers 
en van journalisten van aan 

WNL “verwante” media als 
Elsevier, Telegraaf, Financieel 
Dagblad, Algemeen Dagblad 
en diverse nieuwe media. 

Zij brengen een duidelijk 
ander geluid binnen de 
publieke omroep, dan de 
andere actualiteiten- en 
opinieprogramma’s, wat 
ook door extern onderzoek 
wordt bevestigd. Daarover 
later meer. Het programma 
bracht al vele talenten voort, 
die later voor en achter de 
schermen hun weg vinden bij 
de publieke en commerciële 
omroep. Daarmee is 
Goedemorgen Nederland 
een heuse kweekvijver van 
talent voor de platformen 
van de NPO.

  Dagelijks      WNL
Goedemorgen
Nederland1

JAARVERSLAG 2017
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WNL op Zondag2

Elke zondag begint WNL de 
dag op NPO1 met een levendig 
en rechts georiënteerd praat-
programma, sinds 2016 
gepresenteerd door Rick 
Nieman. Ook in dit programma 
keren de aan dacht spijlers van 
WNL terug, met elke zondag 
een prominente politicus, 
topondernemers, inspirerende 
mensen uit onze media & 
cultuur.

Elke aflevering wordt afgesloten 
met een bordesfoto voor de 
studio van VondelCS in het 
Amsterdamse Vondelpark. Ook 
in 2017 was WNL Op Zondag 
een belangrijke leverancier 
van nieuws. Niet zelden 
behaalde divers nieuws uit 
het programma verschillende 

headlines op de nieuwssites. 
WNL maakt vaak op meer 
dan een onderwerp nieuws. 
Bij politiek leiders, ministers, 
staatssecretarissen staat 
het programma al jaren hoog 
aangeschreven - zij komen 
graag.

Een van de hoogtepunten 
was in 2017 het politieke 
topvrouwendebat, dat WNL 
in aanloop naar de landelijke 
verkiezingen organiseerde. 
Speciaal voor deze speciale 
uitzending kreeg het 
programma een nieuw decor, 
dat daarmee gelijk werd getest 
voor een nieuw seizoen. Vanaf 
september voerde WNL het 
decor door in alle wekelijkse 
uitzendingen.

  Wekelijks      WNL

JAARVERSLAG 2017
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Stand van het land3
JAARVERSLAG 2017

WNL kreeg de kans om een 
lang gekoesterde wens uit te 
laten komen: een toegankelijk 
economisch programma. Sinds 
de eerste pilots, aanvankelijk 
als praatprogramma, slaagde 
de omroep erin om voor 2017 
tien afleveringen geplaatst te 
krijgen van een geheel nieuw 
onderzoeksprogramma op 
NPO2. 

Stand van het Land was in 
2017 maandelijks te zien. 
Het programma toont de 
vaak prachtige verhalen 
achter de economische 
cijfers. Stand van het 

Land heeft aandacht voor 
ondernemers, markten, 
consumenten en nieuwe 
statistieken, die op zeer 
toegankelijke wijze grafisch 
worden verwerkt.

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

Het programma is de eerste 
structurele samenwerking 
op gebied van onderzoek 
en journalistieke story 
telling tussen de publieke 
onderzoeksorganisaties CBS, 
SCP en de NPO. In het late 
najaar kreeg het programma 
zelfs alvast een vaste 
wekelijkse plek toegekend: 
op de woensdag in 2018, 
met een iets gewijzigde 
titel: Stand van Nederland. 
De serie past in de pijlers 
economie en identiteit.

  Maandelijks      WNL
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Opiniemakers 4

Het programma 
Opiniemakers is geïnspireerd 
op het gelijknamige 
radioprogramma van WNL. 
Na eerdere seizoenen 
als discussieprogramma, 
bewerkte de omroep in 2017 
op verzoek van NPO2 de 
titel tot een documentair 
gemaakt programma. 

In het nieuwe Opiniemakers 
gingen diverse bekende 
liberaal-conservatieve 
denkers op pad om 
een thema of zorg te 
onderzoeken, dat hen 
na aan het hart ligt. Zo 
onderzocht bijvoorbeeld 
commentator Syp Wynia 
van Elsevier aanwijzingen 

voor de teloorgang van 
democratie. AD-columnist 
Wierd Duk onderzocht 
ongemakkelijke aspecten 
van migratie en politieke 
correctheid. Telegraaf-
columnist Annemarie 
van Gaal onderzocht het 
toeslagencircus, dat mensen 
in de bijstand houdt. 

In het vernieuwde 
programma spraken 
de opiniemakers met 
ervaringsdeskundigen 
in onze samenleving, 
verantwoordelijke politici, 
oud-politici maar ook met 
andere opiniemakers en 
tegensprekers om te komen 
tot een slotoordeel. 

WNL vindt opinie-
programma’s een belangrijke 
bijdrage leveren aan de 
pluriformiteit van het 
publieke bestel. Wel werd in 
2017 duidelijk dat de NPO 
minder tijd wil besteden aan 
opinie - uit onderzoeken 
zou blijken dat deze laag 
gewaardeerd zouden worden. 

Binnen de liberaal-
conservatieve doelgroep 
werd het programma hoog 
gewaardeerd, omdat er 
een ander geluid te horen 
was dan gebruikelijk op de 
publieke zenders. De serie 
valt voor WNL in de pijlers 
politiek en identiteit.

  Voorjaarsserie      WNL

JAARVERSLAG 2017
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Voor de tweede zomer op 
rij kreeg WNL in 2017 een 
tijdslot toegewezen voor het 
misdaadprogramma Zaak van 
je Leven. In het programma 
kijken rechercheurs nog 
een keer terug op een zeer 
geruchtmakend onderzoek, dat 
hun leven heeft getekend. 

Zij schetsen hoe zij, soms na 
jaren, ingrijpende moordzaken 
wisten op te lossen. In de 
serie komen ook familieleden 

en nabestaanden aan het 
woord. Dit programma 
maakt de omroep in nauwe 
samenwerking met de 
Nationale Politie en het 
Openbaar Ministerie. 

Bij het schrijven van dit 
jaarverslag kunnen we melden 
dat voor 2018 de NPO een 
derde serie heeft besteld. Het 
programma valt voor WNL in de 
pijler veiligheid.

  Zomerserie      WNL

Zaak van je leven5
JAARVERSLAG 2017
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Ons Goeie Geld 6
JAARVERSLAG 2017

Aanvankelijk als rubriek be-
dacht voor een economische 
praatprogramma, maakte 
WNL in de zomer van 2017 
een reportageserie over hoe 
wij Nederlanders ons geld 
uitgeven. 

In samenwerking met 
journaliste Edith Andriesse 
(Het Parool, AD) keek WNL 

in Ons Goeie Geld in de 
portemonnee van gewone 
Nederlanders. Dit leidde 
tot warme portretten van 
gezinnen die soms moeten 
sappelen, maar vaak ook 
diep tevreden zijn met wat 
zij hebben. Hoe verdienen zij 
hun geld, waar geven ze het 
aan uit, hebben ze schulden, 
en vooral: wat vinden zij 

belangrijk? 
Van kleine ondernemers, 
artiesten, gepensioneerden, 
tot bijstandsgezinnen - heel 
Nederland kwam langs 
in deze zomerserie. Nog 
onbekend is of er een nieuwe 
serie zal volgen. De serie valt 
in onze pijlers economie en 
identiteit.

  Zomerserie      WNL
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Voor een tweede seizoen zette 
WNL in de zomer van 2017 
een aantal voor ons land en 
economie belangrijke families 
in het zonnetje, die niet alleen 
hun familieband delen, maar 
vaak ook al generaties lang een 
gezamenlijk bedrijf. 

Opnieuw tekende zakenman 
en nestor van de sector 
familiebedrijven, John Fentener 
van Vlissingen voor de 
presentatie. De televisiemakers 
brachten in de 15-delige 
serie opnieuw ontroerende en 
inspirerende televisie. 

Er bestaat geen sector 
waarin geen ondernemende 
families actief zijn: van 
molenaars, banketbakkers, 
uitvaartverzorgers, 
nachtclubeigenaren, 
kasteelheren, handelaren, 
kroeghouders, 
diamantslijpers, ijsverkopers, 
paardenspecialisten - de 
ruggengraat van onze 
economie kwam in beeld. 
Familiebedrijven zorgen voor 
ongeveer de helft van alle 
banen in ons land, ze zijn een 
belangrijk onderwerp voor 
WNL. De serie viel in de pijlers 
economie en identiteit.

  Zomerserie      WNL Allemaal Familie 7
JAARVERSLAG 2017
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Het politieke onderzoeks-
programma De Haagse Lobby 
kreeg in 2017 een tweede 
serie. Onderzoeksjournalisten 
van de politieke redactie 
van WNL groeven in zomer 
en najaar opnieuw in 
fascinerende grote politieke 
dossiers. Dossiers die veel 
belanghebbenden kennen, en 
de burger niet zelden miljarden 
euro’s kosten. 

Alles draait in de serie De 
Haagse Lobby om het zichtbaar 
maken van de machten en 
krachten in de politiek, die niet 
gelijk waarneembaar zijn. Wat 
ging er vooraf aan de aanschaf 
van een nieuwe straaljager? 
Hoe wist de politiek te dealen 

met de fabrikanten van 
peperdure medicijnen? Of hoe 
slaagde Nederland er met 
behulp van vier premiers in om 
twee Chinese panda’s naar ons 
land te halen?

In Den Haag kent iedere speler 
op het politieke speelveld het 
programma inmiddels. De 
objectieve benadering van WNL 
voor een goede of geslaagde 
lobby kon rekenen op veel 
waardering voor de publieke 
omroep. Voor 2018 heeft NPO2 
een derde serie besteld. Het 
programma kent ook een radio-
variant op NPO Radio 1. De 
Haagse Lobby programma valt 
in de pijlers politiek, economie 
en identiteit.

  Najaar 2017      WNL

De Haagse Lobby8
JAARVERSLAG 2017
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In de internationale politiek 
verschuiven de panelen. 
Rusland maakt een comeback, 
de Verenigde Staten varen een 
eigen koers en Groot-Brittannië 
verlaat de Europese Unie. Wat 
betekent dat voor Nederland? 
Internationale veiligheid en 
politiek werden in Weg van 
de Wereld op eigenzinnige 
toegankelijke wijze bestudeerd 
door de deskundigen Arend Jan 
Boekestijn en Rob de Wijk. 

Op een landgoed in Utrecht 
ontvingen zij iedere aflevering 
een prominente internationale 

gast, om een etmaal door te 
praten over de dreiging en 
kansen van de politiek van 
China, Afrikaanse landen 
of de VS voor ons land. Het 
programma werd aan WNL 
voorgedragen door NPO2, 
omdat de zender zoekt 
naar nieuwe vormen voor 
inhoudelijke programma’s. 
WNL koppelde aan de tv-
serie tegelijk ook een serie 
op Radio 1 met Boekestijn 
en De Wijk. De serie viel in de 
pijlers economie, veiligheid en 
identiteit.

  Zomerserie      Pos Video

Weg van de Wereld9
JAARVERSLAG 2017
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Hufterproef10
JAARVERSLAG 2017

Het programma Hufterproef 
gaat over veiligheid in 
de openbare ruimte. Met 
behulp van een verborgen 
camera wordt gekeken hoe 
Nederlanders reageren op 
ongemakkelijke, onwenselijk 
of zelfs ronduit asociale 
situaties. In het programma 
zette WNL mensen in het 
zonnetje die zich uitspreken 
over ingrijpen bij onwenselijk 
gedrag. 

Het was de tweede serie 
die via de NPO bij WNL 
terechtkwam. Een eerdere 

variant, destijds via de EO 
uitgezonden, scoorde eerder 
al goed, maar leverde een 
conflict op tussen producent 
en omroep vanwege de 
montage. De serie werd 
bij het maken in 2017 
intensief begeleid door een 
eindredacteur van WNL en is 
begin 2018 uitgezonden. 

De serie had bemoedigende 
kijkcijfers, maar vooral 
viel op dat de verborgen 
camera-onderdelen van het 
programma, de zogenoemde 
candids, het bijzonder goed 

deden op internet. Via 
websites wnl.tv en npo3.nl
alsook de sociale media 
werden fragmenten maar 
liefst 4,4 miljoen bekeken. 

De afleveringen waren op 
middelbare scholen geregeld 
onderwerp van de lessen 
maatschappijleer. WNL 
kwam daarmee voor het 
eerst in contact met een 
(veel) jongere doelgroep dan 
gemiddeld. De serie viel in de 
pijlers veiligheid en identiteit.

  Najaar/voorjaar      Skyhigh TV
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De NPO bestelde in 2017 
eveneens een tweede serie van 
het programma Doden Liegen 
Niet, waarvan de eerste in 
september op veelbelovende 
kijkcijfers en kritieken kon 
rekenen. 

De serie gaat over forensische 
pathologie met de excentriek 
ogende patholoog Frank van 
de Goot, die raadselachtige 
sterfgevallen onderzoekt. 

Hij toont in deze serie of een 
sterfgeval is veroorzaakt 

door een natuurlijke oorzaak, 
een ongeluk of zelfs een 
misdrijf. De serie werd bij WNL 
aangekondigd op alle kanalen 
op televisie, radio en internet. 

Een van de afleveringen, over 
de raadselachtige val van een 
torenflat van een meisje, leidde 
zelfs tot heropening van het 
strafrechtelijk onderzoek. De 
NPO ziet voorlopig (nog) geen 
ruimte voor een derde serie van 
Doden Liegen Niet. De serie 
past in de pijler veiligheid.

  Najaar/voorjaar 2018      Mas Media

Doden Liegen Niet 11
JAARVERSLAG 2017
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Het produceren en uitzenden 
van documentaires was al 
langer een gekoesterde wens 
van WNL. In het voorjaar van 
2017 werd duidelijk dat WNL 
exclusief aanwezig kon zijn bij 
de berging van het VOC-schip 
De Rooswijk. 

In nauwe samenwerking met de 
Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed werd onderzocht 
wat de restanten van dit 
schip konden vertellen over 
de vorming van onze staat 
en onze moderne economie. 
De zoektocht leverde zeer 
veel informatie op - en een 

prachtige documentaire over 
hoe Nederland vorm kreeg. 

WNL maakte de documentaire 
met behulp van eigen middelen, 
met een kleine bijdrage van 
de zender NPO 2. Dit verdient 
nadrukkelijke vermelding, 
omdat veel andere omroepen 
voor documentaires grote 
bedragen aanvragen en 
ontvangen bij het NPO Fonds. 
Met dit fonds wil WNL in 2018 
in overleg ten behoeve van 
toekomstige documentaires. De 
documentaire viel in de pijler 
economie en identiteit.

De berging van
De Rooswijk12

  Najaar 2017      WNL

JAARVERSLAG 2017
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Tijdens de grote toestroom 
van vluchtelingen stonden 
veel plaatsen voor een grote 
uitdaging. Medewerkers van 
Omroep WNL, Mark Koster 
en tv-regisseur Annelies 
Wezenberg, volgden een 
zomer lang het verhaal van 
een tijdelijke opvang in een 
vakantiecentrum. Het leverde 
een boeiend portret op van een 
zakenman die op verzoek van 
het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) vluchteling 
tijdelijk onderdak aanbood, 
van vluchtelingen die leerden 

zaklopen en koekhappen, en 
het toonde een onverwacht 
treffen met vakantiegangers en 
vaste campingbewoners. 

Na het zien van de aangeboden 
documentaire Vakantie voor 
Iedereen besloot NPO2 tijd in 
te ruimen, vanwege het unieke 
verhaal. De documentaire werd 
gemaakt en geplaatst zonder 
toegekend budget, en was 
daarmee een gratis bijdrage 
aan de NPO-programmering. 
De documentaire viel in de 
pijlers politiek en identiteit.

Vakantie voor
Iedereen13

  Zomer 2017      Koster/Wezenberg

JAARVERSLAG 2017
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Het was een reeds lang 
gekoesterde wens van 
WNL: een op korte termijn 
geproduceerd programma 
dat met grote snelheid een 
bijzonder en goed verhaal weet 
te vertellen rond een grote 
actuele gebeurtenis.

De mogelijkheid diende zich 
aan nadat het eiland Sint 
Maarten werd getroffen en 
verwoest door een orkaan. 
Televisiemaker Ewout 
Genemans bood aan om 
direct af te reizen en een 
documentaire te maken van de 
eerste 48 uur na de storm.
Binnen een week was de 

documentaire Sint Maarten na 
de Orkaan te zien op NPO3, die 
voor deze documentaire ook de 
kosten droeg. De serie viel in de 
pijler veiligheid.

De productie en begeleiding 
van veertien tv-titels in een 
jaar was niet vervelend of 
vermoeiend. Voor WNL was het 
eerder een gevoel van eindelijk 
de vleugels uitslaan. Met acht 
vaste radio-titels en drie
radio-series kwam WNL uit 
op 23 media-producties 
over heel 2017, terwijl de 
voorbereidingen op 2018 al 
liepen. Daarover later meer.

  Najaar 2017      Ewout Genemans

Sint Maarten
na de Orkaan 14

JAARVERSLAG 2017
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Verliefd op de radio. Er zijn maar weinig jonge 
journalisten bij WNL, die na een kennismaking 
met onze radioprogramma’s, geen verliefdheid 
voor het medium ontwikkelen. Het is snel, direct 
en er is tijd voor verdieping. Radio was ook in 
2017 een belangrijk onderdeel van ons media-
aanbod.

Een aanzienlijk deel van het afgelopen jaar ging op aan 
een verkenning naar een nieuwe programmering op NPO 
Radio 1. In het beleidsplan van de NPO werd een voorkeur 
uitgesproken voor een meer geprofileerde programmering 
op de dag. Hierover is tussen de zenderleiding en WNL vaak 
en uitgebreid gesproken.

Programma’s en vernieuwing
Tot enig verdriet van WNL is het zetten van de stap naar 
dagelijkse programmering (met ingang van 2018) niet 
gelukt, maar blijft de ambitie om dagelijks programma(‘s) 
op deze zender te verzorgen recht overeind. De 
belangrijkste oorzaak hiervan was dat de zender en omroep 
geen overeenstemming konden bereiken over de invulling. 
De zender stelde een dagelijks half uur voor met een 
nieuwe presentator. WNL wilde graag een uur leveren, 
omdat er goed ontwikkelde programma’s in het weekend 
zouden verdwijnen. De zender gaf daarop de voorkeur 
aan voortzetting en aanpassing van de huidige dagelijkse 
programmering op NPO Radio 1. 

Daarmee gaat WNL vol trots verder met zijn eigen portfolio 
aan programma’s, dat weliswaar niet groot is - maar die 
wel bruisen van energie. Ook daar werd steeds gekeken 
naar vernieuwing, er werden specials bedacht, en zelfs 
een aantal nieuwe formats voor radio-series gemaakt en 
uitgezonden.

WNL Op Zaterdag
Het zaterdagmiddag-magazine van WNL onderging in 
2017 een belangrijke aanpassing. In het programma werd 
een speciaal onderdeel over de “verhalen achter de cijfers 
van de economie” ontwikkeld, onder de titel Stand van het 
Land. 

Hiermee wil WNL een verband aanbrengen tussen het 
aanbod van de maandelijkse tv-serie Stand van het Land 
op NPO 2 en NPO Radio 1. Immers, onze economische 
onderzoeksredactie is uitstekend uitgerust om televisie-
documentaires te maken, alsook om deze onderwerpen 
geschikt te maken voor het radio (en ochtendprogramma 
op NPO1). 

Tevens kreeg dit economische programma-onderdeel een 
ondersteuning op ons digitale platform: met afgeleide, 
verdiepende of  eigen verhalen gericht op social media. 
Deze verhalen levert WNL op verzoek ook aan de eigen 
website van NPO Radio 1.

Onze economische 
onderzoeksredactie is 

uitstekend uitgerust om 
televisie-documentaires 

te maken, alsook om deze 
onderwerpen geschikt te 

maken voor de radio.

Radio bruist
en leeft...

40
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In WNL Op Zaterdag worden de pijlers politiek, economie, 
veiligheid en Nederlandse identiteit gebracht door 
presentator Margreet Spijker. Altijd toegankelijk en met 
een goed humeur.  Trots is WNL erop dat het ‘integrale 
programmeren”, dat wil zeggen het gebruiken van alle 
platforms, inmiddels binnen de NPO is ontdekt.

WNL Opiniemakers
Het debat op rechts bestaat bij de publieke omroep, het is 
er elke zaterdagavond. Ons opinieprogramma op radio is 
het eerste waarbij WNL naast een radioformat ook twee 
televisie-versies wist te ontwikkelen, met behulp van NPO2. 
Het programma op NPO Radio 1 mag zich een trendsetter 
noemen. Toen de titel door WNL werd ontwikkeld was de 
benaming “Opiniemaker” geen uitdrukking in ons land. 
Bij de zoektocht naar een goede titel bleek alleen bij 
onze zuiderburen in Vlaanderen de uitdrukking af en toe 
gebruikt, maar zeer spaarzaam. “Opiniemaker” is inmiddels  
een geaccepteerd Nederlands begrip geworden, waarmee 
denkers in het publieke debat worden aangeduid, zowel op 
rechts als op links. 

Het programma wordt bij WNL gepresenteerd door 
Wieger Hemmer, met elke zaterdag een columnist of een 
prominente denker die een inbreng levert aan het publieke 
debat. In 2017 werd de pay off van het programma door 
WNL nog iets aangescherpt: Het debat op rechts. 
Afgelopen jaren groeiden de luistercijfers gestaag verder, 
waarbij eind 2017 zelfs een luisteraandeel werd gehaald 
dat ver boven zendergemiddelde lag. Het aandeel lag zelfs 
meer dan honderd procent boven doelstelling.

WNL Haagse Lobby
Driemaal in de maand duikt WNL op maandagavond de 
wereld in van de politiek. Met presentator Martijn de Greve 
als gespreksleider graaft het programma naar belangen 
en opvallende actoren. Het doel is om de machten en 
krachten bloot te leggen, die spelen rond grote dossiers die 
ons allemaal aangaan.
De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend, en blijken vaak 
verrassend vooruit te lopen op de directe actualiteit. 
Regelmatig blijken langlopende dossiers verrassende 
ontwikkelingen te kennen, of het nu gaat om de aanschaf 
van nieuwe straaljagers of duikboten, de jachtwet, 
donorwetgeving of een nieuwe luchthaven.
Wie geregeld naar Haagse Lobby luistert weet dat de 
invloed van belangenbehartigers in al deze kwesties groot 
is. Ook werden voor het programma nieuwe rubrieken 

ontwikkeld, zoals Haagse Mores en Ooggetuige.
Uitgangspunt van het programma is het begrijpelijk maken 
waarom lobby van groot belang is voor goede wetgeving. 
Juist de bundeling van belangen blijkt maar al te vaak een 
factor te zijn, waarop deze wetsvoorstellen ons parlement 
passeren. En deze deals kosten ons belastingbetalers niet 
zelden miljarden euro’s.

Enkele malen kreeg het programma het karakter van een 
special, zoals bij het afscheidsinterview met de politiek 
door minister van Wonen, Stef Blok. 
(Inmiddels is hij opnieuw minister, en 
wel van Buitenlandse Zaken.) Ook 
Haagse Lobby heeft inmiddels een 
televisie-variant op NPO2, met Rick 
Nieman als presentator. 

Nu Al Wakker en Nog Wakker
De nachtelijk opleidings-
programma’s van WNL, Nu al 
Wakker en Nog Wakker, gingen in 
2017 helaas hun laatste jaar in. 
De zeer lage vergoeding en een 
bezuiniging elders op de radio-
programmering, maakten dat het 
voor WNL niet langer haalbaar was 
om studenten en enthousiaste 
radiomakers een platform te geven. 

Daarmee was 2017 en begin 2018 het laatste jaar van 
een ambitieuze club mensen, waarvan velen wisten door te 
groeien naar grote programma’s bij de NPO, RTL, SBS, BNR, 
en naar redacties van landelijke kranten.

Tijdens de verkiezingen van 2017 beleefde onze 
nachtploeg  een heel bijzondere uitzending. Toenmalig 
staatssecretaris Sander Dekker (Media) maakte die nacht 
radio bij NPO Radio 1. Hij sprak via een reportage premier 
Mark Rutte toe in het WNL-ochtendprogramma van NPO1, 
die daar op zijn beurt presenteerde, samen met toenmalig 
Defensie-minister Jeanine Hennis.
Geheel in stijl sloten “generaties” van radiomakers uit de 
WNL-nacht eind februari 2018 hun programma’s af met 
een reünie-uitzending, op de laatste woensdagnacht. 
Natuurlijk enigszins bedroefd, maar met een goed humeur. 
Het bleef WNL tot de laatste minuut. 

Wie geregeld naar 
Haagse  Lobby 
 luistert weet 

dat de invloed 
van belangen-
behartigers in 

al deze kwesties 
groot is.
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Tegenpolen
NPO Radio 1 stelde in 2017 ook meermalen tijdslots 
beschikbaar voor voorstellen voor bijzondere, tijdelijke 
programma’s. Net zoals WNL in 2016 een hele 
zomerprogrammering verzorgde tekende de omroep ook 
meermalen in met zulke specials. 
Een van deze series was Tegenpolen, waarin op het oog 
tegengestelde denkers met elkaar in discussie gingen. 
In een serie van vijf programma’s leverde dat zeer 
levendige radio op. De titel werd later door de Volkskrant 
overgenomen voor een eigen rubriek in de krant

Weg van de Wereld
In de opmaat naar de zesdelige tv-
serie op NPO2, Weg van de Wereld, 
slaagde WNL er ook in, om in de 
zomer van 2017, een tijdslot te 
bemachtigen op NPO Radio1. In dit 
programma werd de internationale 
veiligheid doorgesproken door de 
deskundigen Arend Jan Boekestijn 
en Rob de Wijk. 
Hoogtepunt was een locatie-
uitzending vanaf het landgoed in 
Utrecht, waar ook de tv-opnamen 

plaatsvonden. Een van de hoofdfiguren uit deze serie zou 
enkele maanden later lid worden van het huidige kabinet: 
Sigrid Kaag.

Van Oud naar Nieuw
Al jaren is de zendtijd tussen kerst- en nieuwjaar een 
plek waar gaten vallen in de programmering van NPO 
Radio 1. Al in 2016 begon WNL juist daar met een serie 
van gesprekken van een uur, met prominenten die een 
bewogen jaar meemaakten, onder de titel van Oud naar 
Nieuw. WNL hoopt met deze serie op een traditie. Ook in 

2017 wist WNL in deze periode drie 
nieuwe specials te maken. 

Pim Fortuyn-special
Een bijzondere special was zeker 
ook een locatie-uitzending vanuit 
Rotterdam op 6 mei 2017. In het 
drie uur durende programma werd 
met tal van politici stilgestaan 
bij de politieke erfenis van de 
vermoorde LPF-lijsttrekker Pim 
Fortuyn. 

Samenwerking NOS
Een aantal malen eerder werkte 
WNL al samen met de NOS aan een 
gezamenlijke weekend-uitzending. 
In 2017 maakte WNL in de zomer 
een fraaie special over de start van 
de Giro in ons land. 

‘T Wordt Nu Laat
Een van de allermooiste 
programma’s van NPO Radio 2 
wordt om middernacht gemaakt, 
door WNL. Van maandag tot en met donderdag duiken de 
radiomakers in het leven in van prominente Nederlanders, 
die een eigen soundtrack van hun leven laten horen. Dit 
levert elke dag ontroerende radio op.
De kracht van het programma is het eenvoudige format. 
Een late gast neemt muziek mee, die van grote betekenis 

is in zijn of haar leven en vertelt 
daarbij zijn verhaal. Door de 
zeer uiteenlopende gasten, van 
politici, acteurs, topsporters, 
musici, topkoks, steradvocaten, 
prominenten uit media en 
cultuur, levert dit elke avond 
weer aangename verrassing en 
herkenning op. Elke dag verrast 
WNL in ‘t Wordt Nu Laat met een 
diepgravend gesprek en heel veel 
muziek. 

‘T Wordt Nu laat levert niet alleen mooie radio op. 
Geen enkel ander programma levert zoveel nieuws op 
over de sterren. Verschillende nieuwssites weten het 
programma blindelings te vinden voor mooie citaten en 
ontboezemingen.

Een bijzondere 
special was zeker 
ook een locatie-

uitzending vanuit 
Rotterdam op
6 mei 2017.

Verschillende 
nieuwssites weten 

het programma 
blindelings te 
vinden voor 

mooie citaten en 
ontboezemingen.
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Mark Rutte

Alexander Pechtold

Özcan Akyol, Janny van der Heijden en Jan Driessen

Shula Rijxman

Dilan Yeşilgöz
Eva Jinek

Angela Groothuizen

Sofie van den Enk en Daan Nieber

WNL
wall of
fame

Hans Wiegel
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55.264 volgers
op 1 januari 2018

2017

Totaal aantal paginavolgers op dit moment: 61.289

60.000

40.000

20.000

De voorbereidingen werden enkele maanden 
eerder ingezet, maar in februari 2017 ging WNL 
op volle kracht van start met een eigen platform 
op internet: wnl.tv. Het leverde de omroep op 
Facebook al binnen enkele maanden 50.000 
volgers op, en dat aantal groeit nog steeds.

Op digitaal gebied mag WNL niet achterblijven. Toch heeft 
de omroep eerst zijn kans afgewacht, om niet blindelings 
geld te spenderen op een terrein waar de publieke omroep 
zijn weg nog moet vinden. Met de lancering van wnl.tv, 
als landingsplek voor verkeer vanuit social media, wil de 
omroep zijn media-aanbod uitdragen.

Bundeling van media-aanbod
Voor lezers van een WNL-jaarverslag is wellicht duidelijk dat 
alle programma’s en series met hun mooie onderwerpen 
en nieuws bij de familie van WNL-producties horen. Maar 
wie minder focus heeft op Omroep WNL kan dat aanbod 
makkelijk kwijt raken in het woud van programma’s en 
onderwerpen op radio en televisie. 
WNL.tv is ontwikkeld door Stef Dol, die door WNL als 
“hoofd digitaal” werd aangetrokken. Als digitaal uitgever 
voor mediabedrijven als Vice Nederland, TMG, GS Media 
en het platform 925 werkte hij eerder aan verschillende 
innovatieve digitale projecten.

Bij WNL draait de digitale strategie om de tijdlijn van 
Nederlanders op hun social media. Daarop wil WNL 
doordringen en aandacht vangen. Van daaruit worden 
gebruikers naar de site wnl.tv geleid, waar ze landen op de 
eigen site. 

Deze site is een zogenaamd hybride-model. Er is informatie 
over programma’s, uitzending gemist, omroep en voor leden 
te vinden, maar waar de omroep kiest vooral kiest voor 
het aanbieden van een zelfgekozen tijdlijn met berichten 
uit eigen programma’s en daarbuiten om de aandacht te 
vangen. Aandacht en regelmatige terugkeer van bezoekers 
is het doel.

Curatie geeft kleur
Voor de keuze van de berichten gelden dezelfde 
aandachtspunten als in onze programma’s (politiek, 
economie, veiligheid, identiteit), maar ze roepen sterk op 
tot reageren en delen - om zo het bereik te vergroten.
In onderzoek van de NPO in 2017 viel WNL.tv op doordat 
de bezoekers van WNL buitengewoon actief zijn, als 
het gaat om deze reacties: lezen, leuk vinden, delen en 
reageren. Daarmee plaatste wnl.tv zich in een jaar in de top 
drie van meest actieve groepen. 

Ter illustratie. Verhoudingsgewijs is er op een artikel van
wnl.tv veel engagement (reageren, delen, etc) ook tov andere 
websites, hiervoor gebruikt men een verhoudingsgetal 
genaamd IPM. Dit staat voor het aantal interacties per
1000 volgers.

In februari 2017 
ging WNL op 

volle kracht van 
start met een 

eigen platform op 
internet: wnl.tv.

Nieuw
digitaal leven
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Verrijking programma’s op web
In het eerste jaar wist wnl.tv de aandacht te vangen van 
de digitale ontwikkelaars van de NPO. Voor verschillende 
programma’s kreeg WNL toestemming deze te 
ondersteunen en te verrijken. Dat geldt voor de titels 
Goedemorgen Nederland en Stand van Nederland, die hun 
eigen artikelen en landingsplek hebben. 
De artikelen kunnen voortkomen uit het programma, 
of juist een verdieping bieden op de inhoud van het 
programma. Soms zijn het zelfs stand-alone artikelen, die 
voortkomen uit de redactie van de programma’s, zoals 
nieuwe trends, cijfers of een persoonlijke column. In 2017 
heeft WNL op eigen initiatief dit ook uitgebreid naar 
Opiniemakers, waarbij elke woensdag een artikel wordt 
geplaatst waarin stelling wordt genomen. Dit onderdeel 
keert op zaterdag terug op NPO Radio 1 in het live-
radioprogramma.

 

WNL wil gebruikers kennen
Met het platform wil WNL een groeiende groep mensen 
bereiken, die op enig moment ook zelf weer door de 
omroep kunnen worden benaderd. Gemiddeld lag het 
bezoek aan het platform over 2017 op 497.000 gebruikers 
per maand. Ter vergelijking een website als GeenStijl haalt 
per maand rond de 2 miljoen gebruikers. Mede gezien het 
beperkte budget van wnl.tv is dit een behoorlijke prestatie. 
Gezien het snel veranderende online mediagedrag is 
het onderdeel van de strategie van WNL om binnen de 
mogelijkheden te experimenten. Zo ging Goedemorgen 
Nederland in de zomermaanden van 2017, en het tv 
programma niet op de buis was, online op wnl.tv gewoon 
door. 

In juni, juli en augustus zijn er meer dan 100 Goedemorgen 
Nederland-video’s geproduceerd en gepubliceerd. In totaal 
behaalden deze video’s meer dan 3,5 miljoen views (2,5 
miljoen via Facebook en 1 miljoen via Youtube).
De online aanpak rondom WNL programma’s is het meest 
succesvol geweest bij het WNL-programma Hufterproef. 
Hier haalde WNL totaal 4,4 miljoen views op fragmenten uit 
het programma (2 miljoen via Facebook, 2,4 via Youtube). 
Enorme aantallen in een jongeren doelgroep die WNL 
normaliter minder bereikt. Daarnaast zorgde de aanpak 
voor veel free publicity, en werd het WNL-programma onder 
meer besproken in het late night-programma Jinek van de 
NPO en bij RTL Late Night.

Wij
houden
WNL op 

koers
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Met één procent van de 
middelen toch een verschil 
weten te maken in het publieke 
bestel, dát past bij de ambities 
van WNL. Maar daar houden 
die ambities niet op. WNL, de 
omroep van Wij Nederland, 
wil de massieve liberaal-
conservatieve stroming een 
duidelijke plek te geven in het 
bestel - een fair share.

Een onderzoek dat in oktober 2017 werd verricht, is 
veelzeggend. Onder een meting onder het electoraat van 
het huidige vier partijen-kabinet (VVD/CDA/CU/D66) 
worden nagenoeg alle actualiteiten- en opinieprogramma’s 
meer links dan rechts genoemd. Een uitzondering zijn de 
programma’s van WNL. 

Toch een beetje rechts bij de NPO...
Dat geeft te denken. Twee programma’s in de ochtend, 
WNL Op Zondag en Goedemorgen Nederland, worden door 
het electoraat van een middenkabinet als “anders” gezien, 

namelijk als “rechts”. Daaruit valt op 
te maken dat een kleine omroep als 
WNL al helpt om de NPO als geheel 
beter in balans te krijgen, met enkel 
één procent van het totale budget van 
de NPO.
De grootste ambitie is dan ook om 
de politiek en stakeholders ervan te 
overtuigen dat ledenaantallen niet 
alles zeggen over de legitimiteit of 
wenselijke omvang van een (nieuwe) 
omroep. Uit een recent rapport van 
het SCP blijkt tevens dat de bereidheid 
om lid te zijn van een vereniging in rap 
tempo afneemt. 

Oplagen gidsen dalen, ledenaantallen volgen
Hoewel de omroepen nog schermen met samen ruim
3 miljoen leden, zijn dit voor 95 procent onbewuste leden, 
erkennen binnenskamers de oude omroepen. Zij zijn gekoppeld 
aan het grote aantal omroep-gerelateerde televisiegidsen, 
waarvan de oplagen in adembenemend tempo dalen. 
Opzeggers van TV-bladen kunnen nu nog hun abonnement 
opzeggen, om een jaar later tot de ontdekking te komen, 
dat zij overigens nog wel lid zijn gebleven van de omroep 
in kwestie. Het opzeggen van een blad is immers niet 
hetzelfde als opzeggen van een lidmaatschap, is het 
doorzichtige verweer. 

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

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
De Wereld

Draait Door
Pauw Jinek Nieuwsuur Buitenhof EenVandaag 20.00 uur

journaal
Tijd voor 

MAX
Goede-
morgen 

Nederland

WNL op
Zondag

52%

8%

41%

12%

26%

16% 16%

6%

21%

15% 16%

7%

15%

5%

11%

18%

11%

19%

7%

28%

Links gekleurd Rechts gekleurd

WNL Op 
Zondag en 

Goedemorgen 
Nederland, 

worden door het 
electoraat van 
een midden-
kabinet als 

 “anders” gezien, 
namelijk als 

“rechts”.



5554

JAARVERSLAG 2017

De opzeggers ontdekken dit pas als er na een jaar 
een kleine afschrijving volgt. Hopelijk zien ze deze 
afschrijving over het hoofd. Maar zelfs in dit slapende 
bestand van “leden” groeit de groep aan mensen die deze 
betaling annuleert. Het storneren van een gemachtigde 
bankbetaling is tegenwoordig nog maar een “muisklik” werk. 

De NPO na de lawine
Het ledenaantal van de omroepen zal hierdoor met 
een vertraging van een tot drie jaar in een even hard 
tempo gaan dalen als de bladen, is de verwachting. Ter 
verduidelijking vindt u ook in dit jaarverslag een vorig 
jaar ook afgedrukt kader, waarin een vergelijking wordt 
getrokken tussen het publieke en het politieke bestel. 
Juist nu is het daarom noodzakelijk om het bestel te 
hervormen, met nieuwe criteria en kwaliteitseisen. Over vijf 

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 2017, maken beide partijen 
deel uit van de regering van ons land. Samen met D66 en 
ChristenUnie, partijen met respectievelijk ‘slechtst’ 26.000 
en 25.000 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.

tot tien jaar is het ledenbestel nog minder representatief, 
en wat zijn dan de criteria?
Een groot deel van de NPO-kijkers denkt dat het 
ledenbestel reeds is afgeschaft. Ondertussen vraagt de 
NPO zelf ook aan mensen om tegen betaling lid te worden, 
en wel van een premium streamingdienst: NPO Start Plus. 
Er wordt dus gevraagd lid te worden van een ideële omroep 
en van de NPO. Een voor de hand liggende vraag: leidt een 
lidmaatschap bij WNL/NPO ook tot een lidmaatschap 
van NPO Plus? Het antwoord is: nee, het zijn verschillende 
dingen.

Wat is de waarborg voor pluriformiteit?
Al wil de NPO het zelf, dan nog is het lastig om op 
basis van dit stelsel een pluriform aanbod tot stand te 
brengen. De kern van onze publieke omroep is externe 

pluriformiteit. Dat is voor de kijkers in theorie een waarborg 
tegen “eenheidsworst”, die kan ontstaan door (politieke) 
opvattingen van poortwachters. 
Immers, elk mens heeft een eigen denkraam of voorkeur. 
Maar het ligt ook aan de aanbieders. Hebben die wel een 
eigen denkraam of voorkeur?
De paradox is nu: een historisch hoog ledenaantal als 
waarborg voor “eerlijke” pluriformiteit blijkt nu de grote 
hindernis om het bestel pluriform te laten klinken. De 
NPO en omroepen zullen dit probleem niet eenvoudig zelf 
kunnen oplossen. 

Organisaties willen groot blijven
Er is een patstelling ontstaan. De oude (gefuseerde) 
omroepen willen groot blijven, want daar is hun organisatie 
op ingericht. Zij hebben grote gebouwen, een groot 

Publieke
vs

politieke
bestel

personeelsbestand, een portfolio aan programma’s, een 
rijke schakering aan bestuurders. Ze hebben, kortom, grote 
belangen om hun positie te verdedigen.
Zij willen niet inleveren ten gunste van een gedreven 
nieuwkomer. Daarom sturen ze allen aan op een status 
quo. Dat is voorlopig een veilige positie. Als voorlopige 
remedie laten de omroepen nog meer hun eigen ideële 
veren vallen. Zij sturen aan op interne pluriformiteit binnen 
hun eigen omroep. 

De links-progressieve BNNVARA is inmiddels graag bereid 
om wat meer interne pluriformiteit toe te passen: Hup, een 
paar rechtse gasten erbij in hun talkshow, als hen dat kan 
redden. Een andere grote partij KRO-NCRV wil best een 
half uur wat rechtsere radio maken of zich richten op een 
lacune als economische journalistiek. Als daarmee WNL de 
pas wordt afgesneden… 
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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, 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... 
In een land met een groeiende islam-
aanhang door migratie, voelt een deel 
van onze bevolking hierover ongemak. 
Gruwelijke aanslagen in Europa, 
terreurdreiging in ons land - onze 
wereld staat onder druk, zo voelen 
velen. Gaan onze liberale waarden 
teloor als grote groepen zich daar 
tegen gaan verzetten?

Dat zijn grote thema’s, en een grote opdracht voor een 
omroep als WNL. Toch moet ook een omroep het verschil 
willen maken. Bij de omroep van vrolijk rechts past dat 
identiteit en identiteitsbewustzijn op een positieve manier 
kunnen worden belicht. We hebben samen veel vrijheden, 
verworvenheden, geschiedenis en prestaties te vieren.”

In de uitvoering van de doelstellingen heeft WNL een grotere 
bijdrage kunnen leveren aan dit geluid binnen het bestel. 
Meer dan ooit tevoren, zeker met die één procent, kunnen 
we in dit jaarverslag zeggen. Onze doelstellingen verdienen 

het om door de NPO te worden 
omarmd. Want een groot deel van de 
burgers dient de publieke omroep te 
zien als “onze gezamenlijke omroep”. 
Zodra dit gebeurt, zal ook de 
politiek de NPO omarmen. 
Andermans hobby’s financieren 
is altijd te duur, een sterk gevoeld 
gemeenschappelijke doel maar 
zelden. Het herkennen en erkennen 
van het publieke media-aanbod is 
cruciaal. 

Dat zij van oudsher een plek hebben vanwege een 
links-progesieve of protestants-katholieke signatuur en 
achterban wordt gebagatelliseerd, want ze zijn een “brede 
omroep”. Zelfs een vertaling van religie naar zingeving is 
niet leidend.
AVROTROS heeft zich inmiddels gepositioneerd als omroep 
voor hoge en lage cultuur. Een positie die toevoegt en 
logisch lijkt, maar inmiddels nog weinig te maken heeft 
met de oorspronkelijke (meer politieke) missies van de 
afzonderlijke AVRO en TROS. Beide omroepen hadden in 
hun verre verleden een rechtse signatuur.

Fusies waren geen antwoord
De fusies hebben kortom niet bijgedragen aan de 
pluriformiteit. Het zijn juist de kleinere omroepen als MAX, 
EO, VPRO en - de één procent van - WNL, die de kleur 
moeten toevoegen. 

De ambitie om de brede liberaal-conservatieve stroming in 
het bestel een vaste plek te geven, is natuurlijk mooi. Maar 
elk jaarverslag wil en moet WNL dan ook uitleggen met 
welke aanpak dat dan zou moeten. 
WNL formuleerde in zijn beleidsplan 2016-2020 daarvoor 
punten waar de (meer linkse) identiteit van de NPO sterk 
wordt bepaald of gevoeld, en waar WNL een rol wil spelen. 

• Dagelijkse actualiteit
• Opinievorming
• Politieke duiding
•  Semi-actualiteit op gebied van veiligheid, opsporing, 

samenleving en economie
•  Onderzoekende journalistiek op gebied van politiek, 

economie, veiligheid, identiteit.

En ook willen we een belangrijk ideologische paragraaf nog 
een keer integraal meenemen in dit jaarverslag, omdat het 
de kern raakt van wat WNL, omroep van Wij Nederland, wil 
zijn:

… onze hoofdthema’s (...) zijn en blijven:

• Politiek
• Economie
• Veiligheid

Op deze thema’s kunnen we met een liberaal-conservatieve 
grondslag een wezenlijk verschil maken in duiding, selectie 
en aanpak van onderwerpen. In 2016 bleek ons dat WNL 
ook een verschil kan maken op een vierde thema:

• Onze identiteit

In de H.J. Schoo-lezing schetste - toenmalig 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.

Onze 
doelstellingen 
verdienen het 

om door de 
NPO te worden 

omarmd.

Onze 
hoofdthema’s 
zijn en blijven:

• politiek
• economie
• veiligheid

• onze identiteit
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Tijdens het schrijven van het jaarverslag is deze wekelijkse 
serie goed op stoom geraakt, en kunnen we zeggen dat 
WNL ook een dergelijk groot project goed aankan. In alle 
gretigheid zeggen we dan ook: dit smaakt naar meer. 

Opschalen van redacties
Het opschalen van activiteiten binnen een kleine omroep 
lijkt eenvoudig, maar is geen sinecure. De werving van 
passende redacteuren en tv-makers, het aanbrengen van 
de WNL-visie, het aansturen op inhoudelijke invalshoeken, 
alsook de technische en productionele ondersteuning 
vragen energie en aandacht.
WNL wil de NPO hiermee echter graag overtuigen dat 
de omroep niet slechts een inkoper is van producties van 
commerciële productiemaatschappijen, maar juist zelf ook 
een inhoudelijke maker is. WNL ziet zich, als eerder gezegd, 
graag als productie-omroep die de eigen lat hoog legt. 

Samenwerking Regionale Omroepen
In het najaar van 2017 heeft WNL de NPO tevens 
aangeboden om in samenwerking met de regionale 
omroepen een uitbreiding van Goedemorgen Nederland 
te maken. Tegen lage kosten zou daarmee in een extra 
half uur, tussen negen en half tien, een rondgang gemaakt 
kunnen worden langs de regio’s. 
WNL stelde een reeks schakelingen voor vanuit de studio 
in Hilversum naar de regionale collega’s, over hun nieuws 

Als omroep maakten we naast onze dagelijkse actualiteit 
en zondagprogrammering vijf tv-series die politiek, 
economie, veiligheid en identiteit onderzochten. In dezelfde 
volgorde: Haagse Lobby, Stand van het Land, Zaak van 
je Leven, Hufterproef en Opiniemakers. Zelfs de drie 
documentaires vielen binnen deze aandachtspijlers. 

Inrichten op ambitie
Ook de inrichting van onze omroep en redactie is een 
neerslag van een filosofie op deze aandachtspunten. 
Zo heeft WNL kleine kernredacties opgebouwd met 
gespecialiseerde journalisten, die zich bezighouden met 
politiek, economie, veiligheid en identiteit/opinie.

De ambities van WNL is om te blijven ontwikkelen op zo’n 
manier dat de omroep een echte toevoeging is binnen het 
publieke bestel. Als een idee niet bij ons past, zijn er andere 
omroepen die het wellicht juist graag willen hebben over 
wetenschap, zingeving, klassieke muziek, volkscultuur, 
andere culturen of wellicht ongecompliceerd amusement. 

Ontwikkeling eigen programma’s
Het ontwikkelen van eigen programma’s is een belangrijk 
streven. Na het slagen van een aantal eigen titels, werd in de 
tweede helft van 2017 speciale aandacht gegeven aan de 
ontwikkeling van een tweede misdaadprogramma. Hiervoor 
werden in september 2017 twee tv-makers aangesteld.
Doel: een vorm te vinden voor een sterk verhalende 
televisie-vorm, waarin misdaad-fenomenen onder de loep 
kunnen worden genomen, die een grote impact hebben op 
onze samenleving. Veelal hangen deze samen met sterk 
georganiseerde misdaad, denk aan mensenhandel en 
-smokkel, cybercrime, witwassen, verdovende middelen, 
bankovervallen, bendevorming en afpersing.

Twee pilots met studioprogramma
Ook nam WNL een pilot op, bedoeld als actueel dagelijks 
programma voor de vooravond van NPO3. Uiteindelijk koos 
de NPO voor een andere invulling, waarbij actualiteit geen 
rol vervult. 
Een tweede pilot die WNL maakte richtte zich op de late-
late night, waarbij in een theater in de provincie gasten 
werden ontvangen. 

Ook dit experiment op verzoek van de NPO voor een 
extra tijdslot na Jinek of Pauw zette de NPO niet door. 
Het maken van pilots en bedenken van formats leidt niet 
altijd tot een direct resultaat, maar levert elk project weer 
nuttige informatie op.

Van maandelijk naar wekelijks
Een voorbeeld is daarvan de verdere ontwikkeling van ons 
economische programma. In 2017 werd hard gewerkt aan 
de productionele voorbereiding van een wekelijks proces. 
Een serie van 20 afleveringen werd door de NPO ingeboekt 
in het voorjaar 2018 op NPO2, met een optie op een 
wekelijkse serie in het najaar. 

Voor een omroep als WNL is de bouw van de redactionele 
logistiek van een tweede wekelijkse programma een mooie 
uitdaging. Om de kwaliteit van het onderzoek, de diversiteit 
van onderwerpen en de aantrekkelijkheid en schoonheid 
van de verhalen te bewaken werd een geheel nieuwe 
redactie geformeerd.

De ambities van WNL is 
om te blijven ontwikkelen 

op zo’n manier dat 
de omroep een echte 

toevoeging is binnen het 
publieke bestel.

WNL ziet zich 
graag als 

productie-omroep 
die de eigen lat 

hoog legt.

van de dag. Natuurlijk met de begroeting: Goedemorgen 
Utrecht, Goedemorgen Gelderland, Goedemorgen Fryslan!
Het initiatief werd de NPO als prematuur gezien, omdat 
de regionale omroepen ook streven naar een eigen regio-
venster.
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Buiten dat “vastgoed” hebben 
omroepen en productiebedrijven 
namelijk te maken met de wetten 
van de wildernis, waarin de 
sterksten het meest kans maken 
om (wat) langer te overleven. 
Slaagt een programma inhoudelijk 
en in bereik? Ontstaat er 
overaanbod in sommige genres? Ook WNL kan daarom niet 
op zijn lauweren rusten met programma’s als Opiniemakers, 
Haagse Lobby, Ons Goeie Geld, Allemaal Familie. Ook die 
series krijgen te maken met de drang tot vernieuwing bij de 
enige afnemer die publieke omroepen kennen: de NPO. 

Dubbele uitdaging
De drang om te vernieuwen en om te groeien maakt 
dat WNL een extra uitdaging voelt. Een groei kan niet 
uitsluitend met eigen producties plaatsvinden. Dat is 
alleen al vanwege de praktische kant van tv-ontwikkeling: 
het kost veel tijd, veel geld en de ontwikkelaars moeten 
bedreven zijn en blijven. 
WNL wil daarom de wens van NPO en politiek volgen om 
open te staan voor samenwerking met productiebedrijven. 
Dat kan leiden tot aankoop van externe tv-series of co-
producties die passen bij het profiel van WNL. Als omroep 
staan we hiervoor open.

Omroepen moeten echt 
meedoen
Wel zullen alle deelnemers erover 
moeten waken dat dit niet leidt 
tot een “wassen neus”, waarbij 
de externe pluriformiteit van ons 
bestel (via omroepen) slechts dient 
als schaamlap. Een omroep als 

brievenbusfirma is voor een publiek bestel desastreus.
In dat geval zou dit een uitzonderlijke dure oplossing 
zijn voor een publiek bestel, dat met zijn middelen uit 
gemeenschapsgeld zo efficiënt mogelijk dient om te gaan. 
Televisie kan namelijk dan vele malen duurder worden, door 
stapeling van kosten.

Series en documentaires
De ambitie voor 2018 voor WNL is dan ook om naast 
externe producties ook een of twee eigen series als tv-
productie te ontwikkelen. Ook wil de omroep kijken of WNL 
een logische afzender van documentaires kan worden. 
Veel documentaires worden nu gemaakt door de 
progressieve omroepen, die in de jaren vaak een uitstekend 
netwerk hebben opgebouwd bij de speciale fondsen. 
WNL maakte zijn documentaires grotendeels op eigen 
kosten, vanwege die ingewikkelde aanvraag-structuur 
bij het NPO Fonds. In 2018 is de omroep met dit fonds in 
gesprek over mogelijke projecten.

Eén procent procent is veel en weinig
Voor dit jaarverslag heeft WNL met een knipoog het thema 
gekozen voor insteek van de “één procent” - en welke 
bijdrage een omroep daar al voor kan leveren. 
Zo’n invalshoek komt voort uit het gevoel van professionele 
trots bij deze omroep, natuurlijk. Maar het is ook een 
signaal dat één procent binnen de NPO voor het geluid van 
liberaal-conservatieve stroming eigenlijk zeer beperkt is. De 
omroep zou binnen het bestel dus geleidelijk aan moeten 
kunnen groeien in de komende jaren. 
Een aandeel van twee, drie of zelfs vier procent is gezien de 
noodzaak van pluriformiteit van ons bestel misschien nog 
een bescheiden doel. Het betekent dat WNL als omroep 
zich - in onzekere tijden - voorbereid moet zijn op een 
mogelijk sterke groei. Alleen al een verdubbeling, heeft 
impact op een organisatiestructuur. 

Ambitie en verhuizen
Omroep WNL kende in zijn jonge bestaan - 
noodgedwongen - nogal wat verblijfadressen. In de eerste 
concessie waren dat er al drie, ook vanwege de beperkte 
huurperiode die de omroep in zijn bedrijfsvoering wilde en 
kon aangaan. 
Na een huuropzegging in de Reguliersdwarsstraat, besloot 
WNL in 2017 rekening te houden met de ambities en werd 
er gekozen voor een verblijf met een minimale duur tot het 
eind van deze concessie in 2021. 
In het Amstelgebouw werd op de vierde verdieping een 
redactievloer ingericht die aansluit bij de filosofie van 
een multimediale redactie, met dagelijks en wekelijkse 
radio- en televisieprogramma’s. Maar ook met ruimte 
voor programmaontwikkeling, korter en langer durende 
montages, en project-redacties.

Streven naar groei
Zo wil WNL de komende jaren alle energie en aandacht op 
de programmatische ontwikkeling van de omroep richten, 
zonder vrees dat er binnen enkele maanden weer onderdak 
moet worden gezocht door opnieuw een aanzegging. 
Deze beoogde groei kan de komende jaren snel worden 
gerealiseerd, als het aan WNL ligt. In 2017 wist de omroep 
de groei van zijn journalistieke en productionele activiteiten 
goed te managen. De omroep kan uit zichzelf verantwoord 
groeien - en dat is een niet onbelangrijke boodschap aan 
de NPO en de politiek. 

De output van WNL laat dat zien. En de omroep laat ook 
zien dat de value for money hoog is. Immers, de omroep 
produceert met relatief weinig geld veel media-aanbod 
met kwalitatief inhoudelijke series. 
Tegelijk mag de omroep niet op zijn lauweren gaan rusten. 
Een eenmaal ontwikkeld programma heeft binnen de NPO 
geen eeuwige levensduur. Sterker nog, de levensduur van 
programmareeksen neemt af door de begrijpelijke wens 
van de NPO om te blijven verrassen en niet vast te roesten. 
Het jarenlang opbouwen van een band met de kijker lijkt 
inmiddels een zeldzaamheid. 

Zuinig met vaste titels…
Overigens pleit WNL er als liberaal-conservatieve omroep 
wel voor om zuinig te zijn op enige vaste programma’s 
(“vastgoed”) binnen de publieke zenders. En dan pleit 
de omroep echt niet alleen voor de eigen producties als 
Goedemorgen Nederland, Stand van Nederland of WNL 
Op Zondag. Zonder zulke ankers is de herkenbaarheid 
nauwelijks te realiseren. Ook heeft een productie-omroep 
een minimale basis nodig om te kunnen ontwikkelen en 
groeien.

De drang om te 
vernieuwen en om 
te groeien maakt 

dat WNL een extra 
uitdaging voelt.
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Amazon Prime, YouTube, Hulu en andere aanbieders, die 
op kijkers “puur als klant” azen. En met zekerheid is het niet 
onafhankelijk genoeg. 
Nederlandse (lineaire) zenders als de NPO en het 
commerciële RTL en SBS6 voelen hiervan grote gevolgen. 
Om twee redenen. De stroom gelden uit advertenties 
verplaatst zich naar social media. Tegelijk moeten de 
Nederlandse zenders ongelooflijk veel haast maken met 
hun digitale platforms, omdat het “on demand-kijken” 
persoonlijke tijdlijnen op social media leidend lijken te 
worden.

Slim meedoen
Wat wil WNL, als kleine speler binnen de NPO, daar aan 
doen? Als jonge omroep de NPO meehelpen om snel te 
moderniseren, en daarmee een plek op te eisen die de 
publieke omroep beter maakt. Het moet een vorm zijn van: 
slim meedoen.
Ons digitale platform wnl.tv is een vorm van nieuw denken. 
Onze integratie en daarmee maximaal efficiënt maken 

van alle WNL-redacties is dat 
ook. Net zoals we multimediaal 
onze verhalen aanbieden. De NPO 
noemt het sinds kort “integraal 
programmeren” - de inhoud daar 
leveren waar het publiek is.
We willen groepen mensen bereiken 
in de vroege ochtend, in hun tijdlijn, 
op woensdagavond na het journaal, 
opnieuw in hun tijdlijn, in het 
weekend op de bank, daarna weer 
in in hun tijdlijn, en nog even voor 
het slapen gaan op NPO Radio 2. 

Spannende tijden. Maar in elk geval niet saai. 
Dat is hoe een jonge omroep als WNL kijkt naar 
de beroering die er bij voortduring is rond de 
publieke omroep. De spelregels veranderen 
aanhoudend, er zijn bezuinigingen, nieuwe 
inzichten. Er ontstaan nieuwe gewoonten en 
aanbieders. 

Alles beter dan stilstaand water, dat eerst muf wordt en 
langzaam bederft. Bij de NPO zijn de wateren woelig. WNL 
ziet dat als gunstig, en wil het liever bruisend noemen. 
Soms is het zelfs bestuurlijk-avontuurlijk, wanneer een 
nieuwe ontwikkeling iedereen binnen het publieke bestel 
weer geheel verrast.
Als jonge omroep zoekt WNL naar de kansen in een 
veranderend bestel. De omroep zoekt een plek binnen 
de NPO, in plaats van zich er tegenover te positioneren. 
Door deel te nemen wil WNL het bestel helpen om zichzelf 
opnieuw uit te vinden. En om het 
beter en - zeker ook - pluriformer te 
maken. 

‘NPO kielhalen?’
Die weg begon aanvankelijk op 
een onooglijk klein geitenpaadje en 
voelde in 2017 al iets breder. WNL 
was echter niet het middel om elke 
kritiek op de NPO te laten doven.
Het “omver halen van Hilversum” of 
“NPO Kielhalen” klinkt wellicht nog 
steeds aantrekkelijk voor sommigen, 
die ongemak voelen bij de discussie 
op en toonzetting van de publieke 
zenders. Maar hier geldt toch echt: 
Be carefull what you wish for. 

Harmonisch kan het publieke bestel 
beter klinken, dat klopt, maar de nieuwe noodzakelijkheid 
van een sterke publieke omroep ervan groeit, ook naar de 
overtuiging van WNL. 
De distributie van journalistiek, programma’s, opvattingen 
en discussies over maatschappijvisie staat op zijn kop sinds 
de opkomst van streaming video via internet. Daarvan is te 
zeggen dat het een prima technologische ontwikkeling is. 
Maar hiermee veranderen ook de verdienmodellen en het 
bereik van oude media. 

Nederlands belang
Een lokaal Nederlandse belang voor volwaardige, actuele 
en goede ( journalistieke) programma’s is vermoedelijke 
niet groot genoeg voor reuzen als Facebook, Netflix, 

Bij de NPO zijn de 
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WNL ziet dat als 
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noemen.
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NPO 1
Ambitie is om op NPO 1 aanwezig te blijven met een 
dagelijks actualiteitenprogramma. Als een positie 
in de avond WNL nog niet is gegund, zullen we de 
NPO ertoe proberen te bewegen de vroege ochtend 
buiten beschouwing te houden als ‘weg te bezuinigen’ 
dagprogrammering, net zoals 
het unieke moment van de 
zondagochtend. 

Onze omroep heeft de ambitie op 
deze zender een aantal malen series 
te kunnen plaatsen op prime time. 
In het vroege voorjaar van 2018 zijn 
hierover gesprekken gaande. Bij het 
zoeken naar kansen is het profiel van 
de zender van belang, net zoals de 
domeinen waarop WNL zich graag 
wil profileren.

NPO 2
De verdiepende zender NPO 2 was 
in 2017 een plek waar WNL kon 
groeien met nieuwe onderzoekende 
programma’s als de Haagse Lobby, 
Opiniemakers, Stand van Nederland, 
Zaak van je Leven en twee van de 
drie documentaires. 
Het toepassen van journalistiek 
onderzoek op thematische 
aandachtsgebieden als politiek, economie, veiligheid 
en identiteit wil WNL graag verder ontwikkelen op deze 
zender. Het verdiepen van bestaande titels, en het 
aanbieden van nieuwe titels zijn kerndoelen voor 2018. 
De zender wil zich sterk verhalend ontwikkelen, met veel 
aandacht voor show, don’t tell - dat is voor WNL en zijn 
ontwikkeling een aansprekende doelstelling.

NPO 3
Na een lange tussenpoos (sinds een DWDD-vervanging in 
2012) heeft WNL weer programma’s op de jongste zender 
NPO3. De zender geldt als laboratorium voor nieuwe 
series, formats en ideeën - en bood in 2017 plaats aan het 
sociale experiment in Hufterproef en de wonderlijke wereld 
van de forensische pathologie met Frank van de Goot in 
Doden Liegen Niet. Tevens bood NPO 3 een plek voor de 
documentaire Sint Maarten na de orkaan. 
Voor 2018 wil WNL blijven meedenken in de voortzetting 
van eerdere en nieuw series, documentaires en projecten. 
Impactvolle journalistieke televisie wil WNL graag voor
NPO 3 op wekelijkse basis ontwikkelen. Al eerder deed 
WNL een pitch met een toegankelijk journalistiek studio-
programma. Ook die wens blijft. 

NPO Digitaal
Met de blik op 2018 is dit een terrein waar WNL veel 
energie in steekt. Voor een aantal programma’s als Stand 
van Nederland en Goedemorgen Nederland worden deze 
programma’s multimediaal naar de tijdlijn van social media 
gebracht en Radio 1. Met content die was, die is en die nog 

gaat komen - maar altijd opgediend 
als aantrekkelijke short form-
verhalen. Deze moeten uitnodigen 
tot interactie en vooral ook het 
gebruik van de long form-versie 
op de streamingdienst van NPO.
nl. Met NPO Digitaal wil WNL, waar 
dat maar mogelijk is, op zoek naar 
nieuw kansen en mogelijkheden.

Voor 2018 wil 
WNL blijven 
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Betrouwbare afzender
Onze omroep biedt met het keurmerk WNL/NPO tegen wicht 
aan gekke, onwaarschijnlijke of - soms ronduit - gelogen 
berichten op Facebook. Daar worden we beïnvloed, althans 
dat is het doel van veel afzenders die zich op ons richten.
Wij bevinden ons daar ook, in de tijdlijn van Facebook-
gebruikers, natuurlijk. Maar wij zijn als publieke afzender 
betrouwbaar. We zijn helder over wie we zijn; en hoe de 
wind waait. 
Met de blik op 2018 ziet WNL als nieuwe golfslag de 
dreiging van bezuinigingen bij de NPO, als gevolg van het 
verder opdrogen van de stroom advertenties. Dat zijn 
belangrijke neveninkomsten naast de subsidie van de 
belastingbetaler. 

In de nieuwjaarsspeech stelde NPO-voorzitter Shula 
Rijxman dat dit de programma’s zal raken: wellicht in de 
nachtprogrammering, de kinderprogrammering en de 
dagprogrammering. 
Op twee van deze genoemde bezuinigingsplaatsen heeft 
WNL een belangrijk deel van zijn programma’s. Te weten de 
ochtend met Goedemorgen Nederland en WNL Op Zondag. 
En in de nacht, met het laatste programma van de dag op 
NPO Radio 2. 

Verder ontwikkelen
Vermoedelijk wachten WNL in 2018 opnieuw uitdagende 
tijden. Kan de omroep zich verder ontwikkelen op de weg 
van 2017? Met meer aanbod, een betere toegang tot de 
zenders, een ontwikkeling en versterking van zijn redactie? 
Komt er een nieuwe schets van het publieke bestel met een 
versterking van de pluriformiteit en slagkracht? 
Bij het schrijven van dit jaarverslag zijn er tal van scenario’s. 
Het doel van WNL is om de meest gunstige te helpen 
verwezenlijken. In het komende jaar zijn er ambities om 
verder aan te werken:

Met de blik op 2018 
ziet WNL als nieuwe 

golfslag de dreiging van 
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opdrogen van de stroom 

advertenties.
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NPO Radio 1
Voor radio hopen we in overleg 
te gaan met de NPO voor een 
structurele positie op NPO Radio 1, 
met ingang van 2019. 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 nieuwszender. Voor 
een meer pluriform beeld bij de luisteraar, zou een extra 
dosis WNL een goede bijdrage zijn, denken wij. Tevens wil 
WNL graag blijven bijdragen in de zogenoemde pop-up 
programmering. Ook in 2018 zijn hier al nieuwe projecten 
voor aangeboden en zelfs al uitgevoerd. 

NPO Radio 2
Met een mooie dagelijkse late-night op deze zender, zijn de 
ambities niet ten einde. Een dagelijkse programmering 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 verrassend persoonlijk.

NPO Extra
In 2017 wist WNL ook aandacht te generen bij de digitale 
Extra-kanalen van de NPO, zoals NPO Best en NPO Politiek. 

Daarmee kon een basisfinanciering 
worden gevonden voor nieuwe 
titels. Inmiddels zijn de kanalen 
hernoemd tot NPO1 Extra, NPO2 
Extra en NPO3 Extra. Ook voor 
2018 wil WNL graag verkennen 
waar de omroep zijn steentje kan 
bijdragen aan het aanbod op deze 
kanalen. 

Andere NPO-kanalen en NPO Fonds
De NPO kent nog meer aanbodkanalen, zoals Radio 4, 
Radio 5, Radio 3. Om voldoende focus te houden op de 
activiteiten van bij WNL, en versplintering te voorkomen, 
zal de omroep niet intekenen op deze radiozenders. Wel zal 
Omroep WNL meer onderzoek doen naar financiering uit 
het NPO Fonds, voor documentaires en speciale projecten.

Wat hebben we daarvoor nodig
Met zo rond de 50 FTE aan personeel gaan we ook 2018 
een heel eind komen is de verwachting nu. Daarbij zijn 
de investeringen laag en kunnen we het, zoals het er nu 
uitziet, financieren uit de lopende begroting. 
Voor 2018 worden geen omvangrijke investeringen 
verwacht in vaste activa. Begin 2018 zijn de bijdragen voor 
de organisatiekosten en de in de voorraad opgenomen 
producties  ontvangen waarmee sprake is van voldoende 
liquiditeit om aan alle verplichtingen te voldoen. De 
solvabiliteit ultimo 2017 bedraagt 39%, voor 2018 wordt 
een afname van de solvabiliteit verwacht doordat een 
negatief resultaat van € 0,3 miljoen is begroot.

Voor een meer 
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De evaluatie

WNL is een nieuwe omroep die definitief wil 
toetreden tot het Nederlandse publieke bestel. 
Dat was het doel van meet af aan. Van de eerste 
werving via een ledenactie door De Telegraaf in 
2009 en tot toetreding in 2010. En opnieuw bij 
de toekenning van een tweede concessie vanaf 
2015. 

“De publieke omroep is drie keer de Volkskrant”, 
was ooit een geruchtmakende uitspraak van NPO-
bestuursvoorzitter Henk Hagoort. Deze uitspraak leidde tot 
de oprichting van Omroep WNL, dat stelde dat het liberaal-
conservatieve geluid ontbrak, zoals gehoord bij onder meer 
De Telegraaf, Elsevier, AD of het Financieel Dagblad.
In de jaren van WNL als nieuwe omroep veranderde 
de publieke omroep ingrijpend. Van een aanvankelijk 
“secretariaat” groeide de NPO tot een bestuursorgaan met 
vergaande invloed. Het webadres van het Nederlandse 
Postduiven Orgaan (NPO) werd gekocht, en er werd onder 
de term NPO gebouwd aan nieuw merk. 

Een bont verleden
De NPO beslist inmiddels over zendschema’s, over genres, 
budgetten en geeft feedback op inhoudelijke ontwikkeling 
van programma’s. De tijden van een avondje TROS, KRO 
of VPRO zijn daarmee reeds lang vervlogen. Datzelfde 
geldt voor de vele “eigen” generieke actualiteitenrubrieken, 
consumentenprogramma’s en aangekochte Amerikaanse 
speelfilms of comedy-series als Cheers of Zeg ‘ns Aa. 
Ook was een toename te zien van productiebedrijven 
die aanvankelijk grote amusementsprogramma’s gingen 
produceren, maar zich al snel diversificeerden en zelfs de 
niches opzochten. Een deel van deze bedrijven kwam voort 
uit de boezem van verschillende publieke omroepen, die 
bij hun eigen voormalig personeel gingen bestellen, om 
verschillende redenen. 

Veel van deze aanvankelijk Nederlandse bedrijven zijn 
inmiddels onderdeel van internationale conglomeraten. Een 
deel van de initiatiefnemers werd (multi-)miljonair. De NPO 
kent een bont verleden, waarin idealisme zeker niet altijd 
leidend was.

JAARVERSLAG 2017

Jurre Bosman, directeur NPO Radio Martijn van Dam, bestuurslid NPO
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NPO in het web
De NPO is uitgegroeid tot een groep radio- en 
televisiezenders met elk een eigen profiel, en een eigen 
streamingdienst. Er is een hoofdzender, een verdiepende 
zender, een jonge zender - en overal op die platformen zijn 
omroepen actief. 
Het is al eerder gezegd: de kleur van deze omroepen 
verschoot ook met de tijd. De groten bewogen naar de 
mainstream, de kleinere vochten voor hun eigen kleur. Uit 
de verenigingen ontstonden grote omroepbedrijven, die 
een of wel twee verenigingen boven zich hadden met hun 
eigen omroepbladen. 
Ook werden de omroepen resellers van grote internationale 
formats, zoals Boer Zoekt Vrouw of Ik Vertrek. Het ging 

hier om buitenlandse ideeën, maar dan herverpakt 
als Nederlands product. En meer dan ooit bevindt in 
het midden van dit web zich de NPO, die bestelt en 
afrekent. Verantwoording wordt afgelegd naar eigen 
toezichthouders en de omroepen.

Noodzaak van WNL
Een ieder dient zich te verantwoorden, zeker als het gaat 
om de uitgave van belastinggeld. WNL als nieuwkomer nog 
wel het meest, zo lijkt het soms. Dat komt goed uit, want 
deze omroep pleit voor maximale transparantie. 
Omdat WNL een nieuwe (aspirant-)omroep is, heeft zij te 
maken met tal van voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan. Zo moet WNL duidelijk maken dat de omroep zich 
inderdaad heeft ontwikkeld tot een liberaal-conservatieve 
omroep, en dat er programma’s worden gemaakt die daar 
een uiting van zijn.
Ook moet de omroep aantonen dat er constructief wordt 
samengewerkt met de NPO en andere omroepen. En 
natuurlijk moeten ook anderen vinden dat de omroep een 
noodzakelijke toevoeging is voor een gezond pluriform bestel. 

Geld goed besteed?
Niet in het minste moet de omroep laten zien dat hij op een 
verantwoordelijke wijze met zijn verantwoordelijkheden en 
het gemeenschapsgeld omgaat (gezien zijn nieuwe positie 
bevindt WNL zich nu nog niet een positie om mee te kijken 
op rechtmatige besteding elders binnen de NPO).
Al deze inhoudelijke voorwaarden zullen worden getoetst, 
waarna er over WNL zal worden geoordeeld. Ook zal 
door de politiek gekeken moeten worden of de criteria 
uit het verleden, zoals met betrekking tot de verhouding 
ledenaantallen/subsidie, ook daadwerkelijk toegepast 
zullen gaan worden. 
Zoals in voorgaande jaarverslagen beschreven, pleit WNL 
voor een zware inhoudelijke weging voor alle omroepen. 
Maar ook kosteneffectiviteit en productiviteit kunnen 
waardevolle criteria zijn. 

Zelfevaluatie tot eind 2017
Voor 2018 heeft WNL de opdracht gekregen ook zichzelf 
te evalueren. In deze evaluatie moet het beleid en de 
uitvoering daarvan worden uitgelegd tot 31 december 
2017. Heeft de omroep alles uit de kast gehaald? Heeft 
de omroep zich ontwikkeld tot een potentieel volwaardige 
omroep? Is er voldoende groeipotentie om verder te 
ontwikkelen, en weet de omroep ook hoe zij dat zou willen 
gaan doen?
Wie het initiële beleidsplan van 2009 en het uitgebreidere 
beleidsplan van vijf jaar later onder de loep neemt, kan zien 
dat de omroep op alle punten keihard heeft gewerkt om 
alle geformuleerde inhoudelijke doelen te realiseren. 

Omdat WNL een nieuwe 
(aspirant-)omroep is, heeft 

zij te maken met tal van 
voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan.

Ontwikkelkracht
Voor een kleine omroep, die tot eind 2017 zijn budget zag 
oplopen tot één procent van de NPO-middelen, heeft WNL 
bovenmatig goed gepresteerd. De omroep werd misschien 
nog wel het meest geremd door de grenzen die de NPO 
stelde, dan door die van zijn eigen ontwikkelingskracht. 
WNL ontwikkelde programma’s op tijdstippen, die door 
de oude omroepen aanvankelijk als onmogelijk werden 
geacht. De ochtendprogrammering wist bijvoorbeeld 
een hoger bereik te ontwikkelen, dan ooit voor mogelijk 
werd gehouden. Een zondagochtendshow bleek een ware 
nieuwsmaker. 

Maar er werden ook series ontwikkeld om opinies onder de 
aandacht te brengen. Er kwamen onderzoeksprogramma’s 
op gebied van politiek, economie en veiligheid. WNL gaf een 
gezicht aan gewone hardwerkende 
Nederlanders in Allemaal Familie 
en Ons Goeie Geld. De omroep ging 
samenwerkingen aan met politie, 
justitie, werkgeversorganisaties, 
onderzoeksinstellingen en 
zelfs de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. WNL maakte 
documentaires. 

Good governance
De omroep beschikt over een 
governance-model dat binnen de 
publieke omroep geldt als goed 
en effectief. En bovenal groeide 
WNL uit tot een omroep die zeer 
constructief meewerkte aan de 
platformen van de publieke omroep. 
Op radio, televisie en het digitale 
domein - waarbij de ervaringen van de digitale avonturen 
telkens werden gedeeld met de digitale ontwikkelaars van 
de NPO. 

Daarnaast heeft WNL zich ontwikkeld van enkele mensen 
tot een middelgroot mediabedrijf, dat los van elke invloed, 
zijn vaardigheden steeds verder wist te vergroten. Van 
praatprogramma’s, reportageprogramma’s, documentaire 
en diepgaande onderzoeksprogramma’s. WNL verzamelde 
een groep mensen die zulk onderzoek leerden te doen. 
Met trots ziet WNL dan ook dat het deze omroep was, die 
de huidige ster van de NPO, Eva Jinek, haar eerste eigen 
programma gaf en in staat stelde interviews te doen met 
prominente politieke gasten, topondernemers en kleurrijke 
mensen uit media en cultuur. Hetgeen ze in feite nu nog 
steeds in haar late night doet. 
WNL trok op grote schaal jong talent aan, en zag velen 
van hen zich in razendsnel tempo ontwikkelen. Van 
redacteuren, verslaggevers, regisseurs tot presentatoren. 

Vervolgens leverde WNL ook zijn jonge sterren weer in, als 
grote partijen hun oog op hen lieten vallen, binnen de NPO 
maar ook bij de commerciële zenders. 

Nieuwe mensen, nieuwe inzichten
Dat de jonge omroep daarmee fungeerde als een krachtige 
springplank, zegt veel over de ontwikkelkracht van WNL. 
Vaardigheden en verantwoordelijkheden worden er in hoog 
tempo opgebouwd. En voor ieder talent dat zijn ambitie 
elders volgde, stond een volgende jonge journalist alweer 
klaar om opgeleid te worden. 
Naast de inhoudelijke ontwikkeling van WNL heeft de 
levenskracht en energie van een jonge omroep zeker ook 
een sterke bijdrage geleverd aan de vitaliteit van de NPO. 
Nieuwe mensen leveren nieuwe inzichten. Met groot 

vertrouwen kijkt WNL daarom naar 
de evaluatie en nabije toekomst. 
Als een bruisende omroep als WNL 
de publieke omroep niet versterkt, 
dan moeten we ons grote zorgen 
gaan maken over de toekomst van 
de gehele publieke omroep. Er blijft 
dan weinig over van het pluriforme 
karakter dat zo noodzakelijk is.

En tot slot: Met een omroep als WNL 
is de NPO in elk geval niet langer 
“drie keer de Volkskrant”.

WNL trok op grote 
schaal jong talent 
aan, en zag velen 

van hen zich in 
razendsnel tempo 

ontwikkelen.
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De Raad van Toezicht is vooral trots op de 
reuzenstappen, die door WNL in 2017 zijn 
gemaakt. Onze liberaal-conservatieve omroep 
heeft met nog geen één procent van wat de 
publieke omroep in Nederland kost een majeure 
bijdrage aan de diversiteit ervan geleverd. 

De mensen van Wij Nederland, de mensen in het land dus, 
zoals Wiegel dat altijd formuleert, herkennen zich in de 
programmering van WNL. Programma’s, die aansluiten bij de 
hardwerkende ruggengraat van onze samenleving. Met een 
heldere blik op ondernemen, veiligheid, open voor nieuwe 
trends, maar met de vaste waarden van onze rechtstaat. 
Is dat moeilijk om deze bijdrage te leveren? Ja en nee. Ja, 
omdat we in de Nederlandse verhoudingen steeds opnieuw 
een plekje onder de zon van de “machthebbers” van 
Hilversum moeten veroveren. En het is niet altijd duidelijk 
en voorspelbaar wat daarvoor nodig is. Mooie voorstellen 
landen niet altijd en terechte verzoeken om “prime-time” zo 
nu en dan verdwijnen in een zwart gat. 

En het is ook moeilijk, omdat bij voortduring het zwaard 
van Damocles, de vereiste ledenaantallen, boven ons 
hoofd hangt. Dat laatste veroorzaakt onzekerheid over de 
toekomst, terwijl de waardering voor onze programma’s 
ongemeen hoog blijft. Dat is niet eenvoudig om mee om 
te gaan. Vooral niet, omdat ledentallen ondertussen toch 
een soort anachronisme is. Ter vergelijking: de gemiddelde 
politieke partij, vertegenwoordigd in het parlement, heeft 
nauwelijks meer dan een vijfde van ledenaantallen, die van 
ons wordt gevraagd. Een lachertje?!

Het antwoord op de vraag of het moeilijk is om die bijdrage 
te leveren is ook: nee. Immers welke omroep heeft zo’n 
enthousiaste groep van jonge medewerkers. Vol van de 
meest verpletterende ideeën voor nieuwe programma’s 
over familiebedrijven, over veiligheid in onze huidige 
samenleving, over idioot veel andere onderwerpen, die 
ruimte zouden moeten hebben op de televisie en de radio, 
en op de sociale media. En zij worden aangevoerd door 
een formidabele directie: de RvT bedankt Bert Huisjes 
en Robert Alblas voor hun sublieme uitvoering van het 
beleid, dat zij samen met de Raad van Toezicht hebben 
vastgesteld, en dat zij hebben uitgevoerd. Binnen de kaders 
van het afgesproken budget, in goede harmonie in de 
administratieve ondersteuning ervan met MAX. 

De Raad van Toezicht van WNL staat voor “good 
governance”. Tot op de laatste komma volgen we de 
gedachten daarover van het Commissariaat voor de 
Media. Bestuur, intern toezicht, waaronder onderwerpen 
als risicomanagement, compliance, integriteit, externe 
verantwoording en leiderschap, die allemaal de volle 
aandacht krijgen. 

Mijn collega’s Fons van Westerloo en Mirjam van ’t Veld 
dank ik voor hun inzet ter zake. Voor de komende tijd zal 
vooral aandacht gevraagd worden voor het strategische 
vraagstuk: hoe kunnen we onze bewezen bijdrage aan de 
diversiteit van de publieke omroep in Nederland blijven 
waarmaken. Wij, de Raad van Toezicht van WNL, hebben er 
alle vertrouwen in met ons geweldige WNL-team, dat we 
de politiek zullen overtuigen van ons bestaansrecht met de 
steun van kijkers en luisteraars.

Bas Eenhoorn, voorzitter RvT WNL

Woord van de
Raad van Toezicht

Bas Eenhoorn Mirjam van ‘t Veld Fons van Westerloo

Wij
houden
WNL op 

koers
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In 2018 lopen er opnieuw acties om het ledenaantal weer 
tot in elk geval boven de 50.000 terug te brengen. 

Tevens wordt bij WNL gekeken of een uitgebreide 
campagne aantrekkelijk kan zijn om dit aantal in 2019 
boven de 150.000 leden te brengen. Zo’n ledenactie zal, 
in tijden waarin alle oude omroepen hard dalen met hun 
ledenaantallen, miljoenen euro’s kosten. 

In dat geval zou WNL voluit willen gaan voor een stand-
alone positie in dit bestel, met een doorgroei naar een 
gelijkwaardige positie tot alle andere omroepen met een 
minimum van 150.000 leden, zoals BNNVARA, AVROTROS 
of KRO-NCRV.. 
Ook voor 2018 geldt dat zodra er een visie is van een nieuw 
kabinet op de inrichting van het publieke bestel, WNL in 
overleg met Ledenraad en Raad van Toezicht daarnaar zal 
handelen. 

De omroepvereniging, die de programma’s 
van WNL mogelijk maakt, heeft net als vele 
verenigingen te maken met een ledenaantal dat 
hapert. Volgens het SCP is uitstroom van leden 
bij verenigingen een trend van afgelopen jaren, 
die vermoedelijk niet zal eindigen. 

Enorme procentuele dalingen, zoals bij omroepen die hun 
leden hebben gekoppeld aan omroepbladen, is bij WNL 
voorkomen. De Vereniging telt nu iets minder dan 50.000 
leden. In 2017 is desondanks sprake geweest van actieve 
ledenwerving. 
Een zeer uitgebreide televisie-campagne in het najaar 
leverde tientallen nieuwe leden op. Datzelfde gold voor een 
aantal werving-pilots op digitaal gebied. 

Sinds de Mediawet fusies tussen verenigingen verplicht 
stelde, wordt het lid zijn van een omroep bij respondenten 
in steekproeven op nieuwe populaties en in de groep van 
opzeggers nauwelijks begrepen. 
Waarom de ene omroep wel 
fuseerde en andere niet, is voor 
kijkers van de publieke omroep 
maar moeilijk te volgen.
Nieuwe gefuseerde omroepen 
als BNNVARA, KRO-NCRV en 
AVROTROS hebben voldoende 
aan een minimum van 
gezamenlijk 150.000 leden. In 
vergelijking met Omroep WNL 
ontvangen zij tot 15 maal zoveel 
subsidie. Voor de andere oude 
omroepen is dat ongeveer 8 
maal. Met de torenhoge opbouw 
in eerder jaren, via cadeaus 
en gidsen, beschikken zij over 
het algemeen over een ruime 
ledenbuffer.

Een verplichte fusie van WNL over 
enkele jaren, is evenmin goed uit 
te leggen aan aspirant-leden. Een 
deel van de huidige leden heeft de 
indruk dat WNL nu al samenwerkt 
met Omroep MAX, het niveau van 
programma’s uitgezonderd. 

Omdat dit ook zo is, is zelfs voor zeer betrokken WNL-
volgers (zoals de ledenraad) het verschil tussen ‘een 
tijdelijke partner’ en ‘echte partner’ een lastig invoelbaar 
verschil. 

Het ledenbestand is zelfs ondergebracht in een 
gezamenlijke ledenadministratie met Omroep MAX. 
Ook politieke gasten die bij WNL in programma’s als 
Goedemorgen Nederland, WNL Op Zondag, Opiniemakers 
of Haagse Lobby komen, realiseren zich vaak niet dat WNL 
(nog) geen vast onderdeel is van het bestel.

Omroepvereniging WNL

Sinds de Mediawet 
fusies tussen 
verenigingen 

verplicht stelde, 
wordt het lid zijn 
van een omroep 
bij respondenten 

in steekproeven op 
nieuwe populaties 
en in de groep van 

opzeggers nauwelijks 
begrepen.

In 2018 lopen er 
opnieuw acties om 

het ledenaantal weer 
tot in elk geval boven 
de 50.000 terug te 

brengen.

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 functie met die van directeur/
hoofdredacteur en van zakelijk directeur. Huisjes heeft 
een nevenfunctie: Hij is door de NPO benoemd als 
toezichthouder in de Raad van Toezicht voor het media-
museum, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

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. 

In de verschillende bestuurs- en directie-overleggen van 
de NPO blijft WNL overigens zelf een vertegenwoordiging 
leveren.
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De ledenraad van WNL kwam in 2017 
driemaal bijeen, en enkele malen in een kleiner 
en vertegenwoordigend commissie-verband 
(financieel overleg).

Terugkerend thema was de invoering van de nieuwe 
Mediawet en de gevolgen voor WNL. De ledenraad is daarbij 
uitvoerig bijgepraat over de samenwerking met Omroep MAX, 
waarbij ook eventuele andere opties zijn besproken.
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 
die veel uitleg vraagt.
In de vergaderingen werd uitgebreid stilgestaan bij de vraag 
hoe nu verder. Bij de ledenraad werd een ledenjacht om een 
bestand van ruim 150.000 leden te werven, vanwege de zeer 
hoge kosten als weinig aantrekkelijk bestempeld. Tenzij deze 
positie WNL in omvang binnen de NPO gelijk stelt aan andere 
omroepen.

De ledenraad is van mening dat alle alternatieven dienen te 
worden onderzocht. Bij een doorgroei van de vereniging naar 
150.000 leden wordt een noodzaak tot samenwerking niet 
gevoeld. 
In dat geval zou WNL aanspraken moeten maken op een 
stand alone-positie, Zoals Max, VPRO of EO, omdat zo de 
omroep programmatische beter kan groeien en de identiteit 
van de programma’s dan beter is gewaarborgd. 
In alle vergaderingen werd tevens stilgestaan bij de 
ontwikkeling van de programmering op radio en televisie. 
De ontwikkeling van nieuwe  tv-programma’s werd positief 
ontvangen. 
Ook werd ingegaan op de ontwikkeling van een economisch 
programma met WNL voor de NPO. Een dagelijkse 
programmering op NPO Radio 1, zoals te horen was in de 
zomer van 2016, wordt node gemist. 

Het dilemma van dure ledenwerving bleef gedurende alle 
vergaderingen terugkeren. Ook werden de mogelijkheden en 
wellicht kansen van een “vooruitfusie” besproken, alsook de 
mogelijkheden om hiervoor politiek draagvlak te polsen.

Ledenraad Raad van toezicht

Externe toezichthouders

De Raad van Toezicht van WNL kwam in 2017 
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)

Omroep WNL stond sinds oprichting een aantal 
jaren onder verscherpt toezicht, zoals destijds 
werd bepaald door minister Plasterk. Dit toezicht 
werd uitgevoerd door het Commissariaat voor de 
Media (CvdM). 

Het Commissariaat sloot al eind 2015 zijn onderzoek af 
met een positieve eindrapportage. Daarin werd vermeld 
dat WNL de verschillende aanbevelingen geheel had 
opgevolgd. 
In minder formele contacten roemt het CvdM zelfs de 
‘governance structuur’ van WNL als voorbeeld voor andere 
omroepen. Toezichthouders van WNL zijn graag genode 
gasten op bijeenkomsten van het CvdM.

De maximale zittingsduur van RvT-leden is vier jaar, met 
een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming. 

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 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 2016 vergaderen met 
een externe accountant. Tijdens deze vergadering zal het 
jaarverslag en het accountantsverslag worden besproken.

Inmiddels wordt 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 2017 geen dwingende aanbeveling of 
berisping voor zijn media-aanbod.

JAARVERSLAG 2017
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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
In dit deel van de concessie is WNL meer dan ooit 
afhankelijk van een welwillende NPO om programma’s 
geplaatst te krijgen op de radio- en televisiezenders. Met 
nog slechts een gegarandeerd budget van 50% 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 2017 en de toekenningen voor 2018 wordt de 
kans op dit risico voor 2018 als laag beoordeeld. Uiteraard 
zijn bezuinigingen die wellicht vanaf 2019 gaan spelen wel 
een reëel scenario waarvan de contouren in de zomer van 
2018 duidelijk gaan worden. Er bestaat een kans dat er dan 
goed naar het huidige kostenmodel moet worden gekeken. 

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

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 zich eenmaal voorgedaan. 

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 deze met een gerust toe te 
passen. 

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 voor een redelijke periode aan 

zich te binden en zich te profileren 
als een aantrekkelijke journalistieke 
werkgever. Bij onvoldoende instroom 
van talent kan dat van invloed zijn 
op de kwaliteit van de uitgezonden 
programmering. We schatten die 
kans voor 2018 middelgroot in.
WNL heeft dit probleem nog niet 
ondervonden en blijft zich in de 
markt zetten als een aantrekkelijke 
werkplek om de journalistieke 
carrière te starten en voldoende 
doorgroeimogelijkheden te bieden 
op diverse programma’s. 

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 dat het eigen vermogen niet volloopt. Voor 2018 
zijn er verder volop gesprekken over bezuinigingen die 
in 2019 moeten gaan vallen. Voor WNL is het financiële 
risico groot als er in de organisatiekosten moet worden 
bezuinigd. Er zijn praktisch geen kosten waarin WNL kan 
snijden als zo’n bezuiniging bij ons landt. Met de daling van 
de reserves is het aangaan van een voorraadpositie voor 
langere tijd iets om in de gaten te houden qua liquiditeit.

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 
samengesteld.

•  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.

Als gevolg van interne 
beheersingsmaatregelen 

zijn de risico’s 
voortvloeiend uit het 

aantal live- uitzendingen 
grotendeels afgedekt.

Risico’s omroep WNL

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

een aantrekkelijke 
journalistieke 

werkgever.
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WNL heeft voor een
kleine omroep veel
live-uitzendingen.

Zeker 30 uitzendingen,
zeven dagen in de week.

86

Cijfers en toelichting

Bedrijfsvoeringverklaring
Op alle landelijke publieke omroepinstellingen is een 
omroepbrede gedragscode van kracht, te weten de 
‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep 
2012’. WNL conformeert zich aan deze gedragscode.
Een van de onderdelen van de ‘Gedragscode Goed 
Bestuur en Integriteit 2012’ is dat ieder jaar een bedrijfs-
voeringverklaring wordt afgegeven door de leiding van WNL.
 
Bedrijfsvoering is in deze verklaring als volgt gedefinieerd: 
‘de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen binnen 
de organisatie om de gestelde (beleids)doelstellingen te 
kunnen realiseren’. Ten behoeve van deze verklaring zijn 
volgende onderwerpen nader beschreven:
•  Risicomanagement: de wijze van sturing en beheersing 

inzake de onderstaande risico’s:
   -  strategische risico’s
   -  operationele risico’s
   -  financiële risico’s
 -  compliance risico’s (naleving wet- en regelgeving)
•  Administratieve organisatie en het systeem van 

informatievoorziening
   -  Managementinformatiestromen
   -  Registratie van verplichtingen en contracten
•  Kwaliteitsborging: de wijze van sturing en beheersing 

inzake kwaliteitsdoelstellingen (beleid)
•  Personeel: de wijze van sturing en beheersing inzake 

personeelsdoelstellingen (beleid)
•  Integriteit:
   -  de wijze van sturing op en beheersing van 

integriteitsdoelstellingen (beleid);
   -  uitleg van afwijkingen betreffende de ‘Gedragscode 

Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep 2012’; 
en informatie over misbruik en oneigenlijk gebruik

•  Scheiding van publieke en private geldstromen: sturing 
en beheersing inzake de scheiding van van hoofd- en 
neventaken

 
Van de bovenstaande onderwerpen is een beschrijving 
van de sturing en beheersing op hoofdlijnen in het 
bestuursverslag opgenomen.
 
Op basis van de huidige inzichten en onderkende risico’s 
verklaart het besturende orgaan van WNL dat niet 
is gebleken dat de bedrijfsvoering in 2017 niet heeft 
gefunctioneerd. Deze bedrijfsvoeringsverklaring heeft het 
besturende orgaan besproken met het toezichthoudende 
orgaan.

Financiën
De baten zijn in 2017 fors gestegen naar € 8.420.040 door
een stijging in het media aanbod. De lasten, € 8.746.004,
zijn meer dan evenredig meegestegen. Dit heeft als 
oorzaak dat we uit onze reserve media aanbod veel hebben 
bijgelegd op de programmering. Van het resultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening 2017 (voor overdracht) ad
€ 325.965 negatief is het resultaat uit 
verenigingsactiviteiten ad € 155.318 positief toegevoegd 
aan de overige reserves en een bedrag van € 481.283 
negatief onttrokken aan het reserve media-aanbod. 
Aangezien het grensbedrag aan de € 750.000 van de 
overige reserves met € 155.318 wordt overschreden is het 
surplus ad € 155.318 gedoteerd aan de reserve media-
aanbod. 
 
Amsterdam, 27 april 2018
 
Bas Eenhoorn, Voorzitter RvT WNL

Robert Alblas, Penningmeester WNL
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Balans per 31 december 2017 (model I)
(na voorstel reslutaatbestemming)

(bedragen in euro’s)

ACTIVA 2017 2016

Materiële vaste activa  
Verbouwingen 237.952  
Inventaris en inrichting 247.302  188.190
  485.254  188.190
Vlottende activa
Onderhanden werken en gereed product
m.b.t. media-aanbod 1.121.332  78.475
  1.121.332  78.475
Vorderingen
Handelsdebiteuren  89  8.000
Belastingen en premies sociale verzekeringen  -  -
Overige vorderingen  43.426  30.827
Overlopende activa   115.534  406.956
  159.049  445.783

Liquide middelen  577.102  2.194.185 
 
Totaal activa  2.342.737  2.906.633 
 
  
  
  

  
PASSIVA 2017 2016

Eigen vermogen   
Overige reserves 750.000  750.000
Reserve voor media-aanbod 174.035  500.000
  924.035  1.250.000

Voorzieningen
Loopbaanontwikkeling 39.900  30.100
Overige 100.000  100.000
  139.900  130.100

Langlopende schulden  50.888  -

   
Kortlopende schulden  
Schulden aan leveranciers  822.073  556.343
Belastingen en premies sociale verzekeringen 241.931  172.498
Overige schulden  25.056  - 
Overlopende passiva 138.854  797.692
  1.227.914  1.526.533

Totaal passiva  2.342.737  2.906.633

Jaarrekening
2017
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 2017 2016 Begroting
Baten
Media-aanbod 8.169.655  7.200.147  8.188.320 
Opbrengst overige nevenactiviteiten  -  -  - 
Opbrengst verenigingsactiviteiten 241.725  259.130  260.000 
Overige opbrengsten  8.660  33.500   33.500 
Som der bedrijfsopbrengsten       8.420.040  7.492.777   8.481.820  

Lasten
Lonen en salarissen        2.455.186  1.977.652   2.150.000  
Sociale lasten          707.700  515.501      600.000 
Afschrijvingen op materiële vaste activa            99.950  84.403       95.000
Directe productiekosten       4.692.396  3.673.153  4.950.000  
Overige bedrijfslasten          790.772   597.885       620.000  
Som der kosten 8.746.005 6.848.594   8.415.000 

Bedrijfsresultaat       (325.965) 644.183      66.820 

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

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening       (325.965)  645.010      66.820 

In mindering op reserve voor media aanbod         (481.283)   562.465   -  
Exploitatieresultaat na overdracht          155.318 82.545     66.820  

FTE gemiddeld                47,0  37,4  
FTE ultimo 52,9 41,2

Exploitatierekening over 2017 (model III) 

 2017 2016
I Kasstroom uit operationele activiteiten   
Exploitatieresultaat voor overdracht (325.965)  198.180

Aanpassingen voor:
 afschrijvingen vaste activa 99.950  84.403
 mutaties van voorzieningen 9.800  7.000

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten (216.215)  289.583

Veranderingen in werkkapitaal:
 mutatie voorraden en onderhanden projecten (1.042.857)  (78.475)
 handelsvorderingen 7.911  -
 mutatie vorderingen 278.823  (20.219)
 mutatie kortlopende schulden* (298.619)  152.680

Netto kasstroom uit operationele activiteiten  (1.270.957)  343.569

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa  397.014  64.945
Desinvesteringen in materiële vaste activa  -  -

Kasstroom uit investeringsactiviteiten  397.014  64.945

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Toename overige langlopende schulden  50.888  -
      
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  50.888  -

Mutatie liquide middelen I-II+III  (1.617.083)  278.624

Liquide middelen einde boekjaar  577.102  2.194.185
Liquide middelen begin boekjaar  2.194.185  1.915.561

Mutatie liquide middelen  (1.617.083)  278.624 

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

Kasstroomoverzicht over 2017 (model II)
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Grondslagen van waardering en
resultaatbepaling in de jaarrekening

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen 
opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording 
landelijke publieke media-instellingen en NPO 2016. 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 30 april 2018. 

Activiteiten van de vennootschap
WNL is opgericht op 16 februari 2009. WNL is een vereni-
ging met volledige rechtsbevoegdheid. De hoofd activiteiten 
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.

Materiële vaste activa 
De materiele vaste activa worden gewaardeerd op de ver-
krijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 
en indien van toepassing met bijzondere waardeverminde-
ringen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschat-
te economische levensduur en worden berekend op basis 
van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening 
 houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afge-
schreven 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.

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 ne-
gatief saldo vertonen. In het volgende boekjaar dient de 
negatieve reserve voor media-aanbod verrekend te worden 
met het dan vast te stellen exploitatieresultaat. Indien dit 
exploitatieresultaat onvoldoende is voor volledige verreke-
ning 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 omroepverenigin-
gen hun resultaat uit verenigingsactiviteiten tot een bedrag 
van € 750.000 kunnen reserveren voor verenigingsactivitei-
ten. 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.

Langlopende schulden
Bij de eerste opname van langlopende schulden worden 
deze opgenomen tegen reële waarde. In geval dat de 
vervolgwaardering niet tegen reële waarde met verwerking 
van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening 
plaatsvindt, wordt bij de eerste waardering de reële waarde 
verminderd met de direct daaraan toe te rekenen transac-
tiekosten.
De langlopende schulden worden na de eerste waardering 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs 
volgens de effectieve-rentemethode. Winst of verlies 
worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen 
zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden 
opgenomen, alsmede via het amortisatieproces. De 
waardering is meestal gelijk aan de nominale waarde. 
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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 jaarrekening worden daarom slechts de verschuldigde 
premies als last in de winst-en-verliesrekening opgenomen. 
Voor zover verschuldigde premies nog niet zijn voldaan, 
worden zij als verplichting op de balans opgenomen. WNL 
heeft de pensioenen ondergebracht bij Stichting Bedrijfs-
takpensioenfonds voor de Media (PNO Media). Dit fonds 
kent per 31 december 2017 een dekkingsgraad van 102%.

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

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 vol-
gende 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.

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

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

 MATERIËLE VASTE ACTIVA 

VERBOUWINGEN 2017 2016
Boekwaarde per 1 januari    - -

Bij: Investeringen  246.828 -
Af: Afschrijvingen  (8.876) -
Totaal 237.952 -
    
Gehanteerd afschrijvingspercentage: 10%
In 2017 hebben er investeringen groter dan EUR 2.500 plaatsgevonden. De investeringen komen voort uit de verhuizing 
naar een nieuw kantoorpand.

INVENTARIS EN INRICHTING

Boekwaarde per 1 januari    188.190 207.648

Bij: Investeringen  150.186 64.945
Af: Afschrijvingen  (91.074) (84.403)
Totaal 247.302 188.190   
 
Gehanteerde afschrijvingspercentages: 20% - 33,33%
In 2017 hebben er investeringen groter dan EUR 2.500 plaatsgevonden. De investeringen komen voort uit het feit dat er in 
2017 een nieuw kantoor is betrokken. De levensduur van activa die niet zijn meegegaan naar het nieuwe pand was reeds in 
het vorige boekjaar aangepast waardoor deze activa volledig zijn afgeschreven en zonder boekresultaat gedesinvesteerd. 
Er is nog voor 7.000 versneld afgeschreven, aangezien dit jaar in september de verhuizing heeft plaatsgevonden in plaats 
van december 2017.

 VLOTTENDE ACTIVA 

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

Productie Hufterproef 447.039 -
Productie Doden Liegen Niet 451.661 30.943
Productie Stand van Nederland 123.027 47.533
Productie Zaak van Leven 99.605 -
Totaal 1.121.332 78.475

De hiervoor genoemde producties zijn opgenomen tegen directe kosten, daar zijn geen bijdragen van derden op in 
mindering gebracht en hebben geen afwaarderingen op plaatsgevonden. De programma’s hufterproef en doden liegen niet 
zijn in 2017 besteld en betaald bij buitenproducenten. Echter door een schemawijziging zijn de programma’s niet in 2017 
uitgezonden maar in 2018. De producties Stand van Nederland en Zaak van je Leven zijn beiden gestart met de productie in 
2017 maar worden ook pas in 2018 uitgezonden. Alle producties zijn toegekend in het Zendtijdindelingsbesluit.

 VORDERINGEN 

Vorderingen worden, onder aftrek van een eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen nominale waarde 
gewaardeerd. De voorziening bedraagt per ultimo 2017 nihil (2016: idem).

OVERIGE VORDERINGEN 2017 2016

Overige vorderingen  43.426 30.827
Totaal 43.426 30.827

De overige vorderingen zijn toegenomen met een vordering licentiegelden over 2017.

OVERLOPENDE ACTIVA

Waarborgsommen 45.270 44.362
Vooruitbetaalde bedragen  69.942 362.594
Voorschotten personeel 322 -
Totaal 115.534 406.956

De betaalde waarborgsommen bestaan grotendeels uit de waarborgsom voor de locatie gehuurd aan de 
Regulierdwarsstraat 50-64 te Amsterdam. Dit bedrag wordt retour verwacht in 2018. De daling van de vooruitbetaalde 
bedragen is toe te schrijven aan het feit dat de pensioenpremie voor 2017 reeds was voldaan in 2016 (vooruitbetaald), 
dit betrof een bedrag € 257.629. De pensioenpremie voor 2018 wordt in 2018 betaald en is dus niet vooruitbetaald 
gedurende 2017.

 LIQUIDE MIDDELEN 

Contanten  558 169
ABN AMRO Bank N.V.  6.527 1.035.656
ING Bank N.V. 570.017 1.158.360
Totaal 577.102 2.194.185
    

De liquide middelen zijn direct opeisbaar, met uitzondering van een gestelde bankgarantie ad € 137.000 als waarborgsom 
voor het betrokken huurpand. Voor een verklaring van de ontwikkeling in het beschikbare saldo ultimo boekjaar verwijzen 
wij naar het kasstroomoverzicht.

 EIGEN VERMOGEN 

OVERIGE RESERVES 
             
Stand per 1 januari 750.000 569.864
Bij: verenigingsresultaat lopend boekjaar 155.318 198.180
Af: overschot lopend boekjaar naar Reserve media-aanbod (155.318) (18.044)
Stand per 31 december 750.000 750.000

Het resultaat uit verenigingsactiviteiten komt ten gunste van de overige reserves. Conform het voorstel winstbestemming is 
€ 155.318 (2016: € 198.180) aan de overige reserves toegevoegd. Echter zijn de overige reserves gemaximeerd op
€ 750.000, het surplus ad € 155.318 is als kostenpost gedoteerd aan RMA.
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RESERVE MEDIA-AANBOD  2017 2016 
                    
Stand per 1 januari 500.000 597.591
Bij/Af: mutatie lopend boekjaar (481.283) 446.830
Bij: overschot overige reserves lopend boekjaar 155.318 18.044
Af: overschot lopend boekjaar (ORMA) - (562.465)
Stand per 31 december 174.035 500.000
    

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 2017 vastgesteld op € 500.000. In 2017 is het negatieve resultaat uit media 
aanbod ad € 481.283 in mindering gebracht op de reserve. Daarnaast is het overschot uit de Overige reserves ad € 155.318 
toegevoegd aan de reserve. De reserve media-aanbod bedraagt ultimo boekjaar € 174.035, de norm van € 500.000 wordt niet 
overschreden.  

 VOORZIENINGEN  

VOORZIENING LOOPBAANREGELING

Stand per 1 januari 30.100 23.100
Bij: dotatie lopend boekjaar 9.800 7.000
Stand per 31 december 39.900 30.100
    

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 57 medewerkers betekent dat een te treffen voorziening van € 39.900.

 OVERIGE VOORZIENINGEN 
     
Stand per 1 januari 100.000 100.000
Bij: dotatie lopend boekjaar - -
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 beëindigen van 
de overeenkomst met deze partij.

 LANGLOPENDE SCHULDEN 

UITGESTELDE BETALING HUURVERPLICHTING
    
Huurverplichting 50.888 -
    

Betreft het langlopende deel van de huurkosten die zijn toegerekend over de huurvrije periode in de laatste vier maanden 
van het huidige boekjaar. Het deel van de toegerekende huurkosten dat in 2018 afloopt is gepresenteerd onder de 
kortlopende schulden. Daarnaast zijn de betaalde en geactiveerde makelaarskosten in mindering gebracht op de 
huurverplichting.

 KORTLOPENDE SCHULDEN 

SCHULDEN AAN LEVERANCIERS 2017 2016
    
Crediteuren 822.073 556.343
    

De ’schulden aan leveranciers’ ad € 822.073 (2016: € 556.343) 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 eind 
2017 nog diverse facturen betaald moesten worden inzake de productiekosten van 2017, deze facturen zijn in 2018 
betaald.

BELASTINGEN EN PREMIES SOCIALE VERZEKERINGEN
 
Te betalen pensioenpremies 25.381 9.345
Te betalen omzetbelasting  1.693 158
Te betalen loonbelasting en sociale lasten 214.857 162.995
Totaal 241.931 172.498
    

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.  

OVERLOPENDE PASSIVA

Accountantskosten  32.041 22.962
ORMA - 562.465
Reservering vakantiegeld- en dagen 65.334 45.439
Overige schulden 41.479 166.826
Totaal 138.854 797.692
    

Ultimo vorig boekjaar was sprake van een overschot van de reserve media-aanbod welke is toegevoegd aan de ORMA 
verplichting. Dit bedrag is volledig besteed in 2017 en vrij gevallen ten gunste van het resultaat uit media-aanbod. 
Ultimo het huidige boekjaar is geen sprake van overschot in de reserve media-aanbod. De toename van de reservering 
vakantiegeld- en dagen hangt samen met toename van het personeelsbestand. Het lagere saldo Overige schulden wordt 
veroorzaakt doordat er ultimo boekjaar in mindere mate sprake was van nog te ontvangen facturen van kosten over het 
huidige boekjaar (zie ook toenname crediteuren). 

OVERIGE SCHULDEN

Nog te betalen netto-loon  25.056 -
Totaal 25.056 -

De overige schulden zijn dit jaar met 25.026 toegenomen. Dit wordt veroorzaakt met de vernieuwde cao afspraken welke 
op 22 januari zijn overeengekomen.
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 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 41.150
Verplichting 2-5 jaar 50.240
Verplichting > 5 jaar -

HUUROVEREENKOMST KANTOORPAND 

In 2017 is er een huurovereenkomst aangegaan voor de huur van de kantoorruimte aan het Prins Bernhardplein 100-200 
te Amsterdam. De overeenkomst loopt af per 31 augustus 2022. De jaarlijkse huursom bedraagt € 443.054 (exclusief 
indexatie). Daarbij is een huurvrije periode van in totaal 11,5 maanden overeengekomen. Voor de toereikend van de 
huurkosten over de looptijd van het contract is rekening gehouden met deze huurvrije periode. 

De betalingsverplichting is als volgt te specificeren:
Verplichting 1 jaar     323.347
Verplichting 2-5 jaar 1.419.136
Verplichting > 5 jaar -

 WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEKE  
 EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT) 

BELONING BESTUUR
Vanaf 1 januari 2013 is de WNT van toepassing voor de topfunctionarissen van WNL. Dit betreffen de leden van de Raad 
van Toezicht alsmede de dagelijkse leiding. Voor het jaar 2017 heeft de wetgever het jaarlijkse bezoldigingsmaximum 
gesteld op € 181.000 voor de dagelijkse leiding. 
Het bestuur van WNL bestond uit de volgende personen met de daaraan toegekende vergoeding over het afgelopen jaar:

 2017 2016
De heer L. Huisjes 
secretaris per 30 juni 2012 – heden   
Omvang dienstverband                                               1 FTE 
Individueel WNT-maximum                                        181.000 
• Beloning 149.214 139.364
• Beloningen betaalbaar op termijn 14.086 11.966
• Betaalbare onkostenvergoedingen  - -
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -

Totale bezoldiging 163.300 151.330

De heer R.E. Alblas
penningmeester per 30 juni 2012 – heden 
Omvang dienstverband                                               1 FTE 
Individueel WNT-maximum                                        181.000 
• Beloning  138.614 129.810
• Beloningen betaalbaar op termijn 13.900 11.772
• Betaalbare onkostenvergoedingen  - -
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -

Totale bezoldiging 152.514 141.582

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

SAMENSTELLING EN BELONING RAAD VAN TOEZICHT

Voor de Raad van Toezicht is dit maximeert op 10% van deze bezoldiging, te weten € 18.100 met als uitzondering de 
voorzitter van de Raad van Toezicht met een maximum van 15%, te weten € 27.150.

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

Dhr. H.B. Eenhoorn  2017 2016
Voorzitter per 30 juni 2012 - heden  
Individueel WNT-maximum                                          27.150  
• Beloning 12.000 8.000
• Beloningen betaalbaar op termijn - -
• Betaalbare onkostenvergoedingen  - -
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -

Totale bezoldiging 12.000 8.000
    

Dhr. A.M. van Westerloo 
Lid per 30 juni 2012 - heden
Individueel WNT-maximum                                          18.100  
• Beloning  12.000 8.000
• Beloningen betaalbaar op termijn - -
• Betaalbare onkostenvergoedingen  - -
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -

Totale bezoldiging 12.000 8.000

Mevr. M.M. van ‘t Veld - Moonen 
Lid per 30 juni 2012 - heden
Individueel WNT-maximum                                          18.100  
• Beloning  12.000 9.680
• Beloningen betaalbaar op termijn - -
• Betaalbare onkostenvergoedingen  - -
-/- Onverschuldigd betaald bedrag - -

Totale bezoldiging 12.000 9.680
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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 
2016 toegenomen met een bedrag van € 969.508. De stijging in z’n algemeenheid komt doordat WNL een creatief zeer 
goed jaar achter de rug heeft waar we zijn gegroeid naar liefst 13 TV titels, 5 Radio titels en een goed lopende site.

OVERIGE BEDRIJFSOPBRENGSTEN
Het bedrag is € 24.840 (> 10%) lager dan vorig boekjaar en begroot. Dit komt doordat WNL met ingang van augustus 
2016 nagenoeg alle producties zelf faciliteert en daardoor nagenoeg geen overige bedrijfsopbrengsten in verband met 
muziekrechten vanuit de buitenproducent meer verkrijgt.  

LONEN EN SALARISSEN
De stijging van de lonen en salarissen ad € 477.534 ten opzichte van vorig jaar heeft betrekking op de toename van het 
aantal werknemers. Zo zijn er in 2017 gemiddeld 47 FTE’s (2016: 37,4 FTE’s) in dienst. Aan het eind van het boekjaar is dit 
aantal FTE’s verder toegenomen tot 52,9. De toename van het aantal werknemers is toe te schrijven aan het feit dat de 
productie van de programma’s vanaf augustus 2016 grotendeels in eigen hand is genomen. In 2017 zijn er meer producties 
bij gekomen.

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN
De productiekosten zijn in verhouding tot de vergoeding inzake media-aanbod toegenomen. De stijging van de kosten ad
€ 1.019.243 is te verklaren doordat er meer programma’s zijn geproduceerd. De directe kosten verenigingsactiviteiten zijn 
toegenomen doordat er is geinvesteerd in ledenwerving.

OVERIGE BEDRIJFSLASTEN
Onder de overige bedrijfslasten zijn onder andere de kosten inzake advertenties, advies- en administratiekosten, 
autokosten en huisvestigingskosten opgenomen. Deze kosten kunnen niet direct worden toegeschreven aan een 
platform. De bedrijfskosten zijn op totaal niveau toegenomen ten opzichte van vorig boekjaar. De toename van de overige 
bedrijfskosten wordt met name veroorzaakt hogere huisvestingskosten als gevolg van de verhuizing per september 2017 
naar een nieuw kantoorpand te Amsterdam.  

SOCIALE LASTEN
Er is een stijging van 192.199 zichtbaar in de sociale lasten. Deze stijging is in lijn met de stijging van de salariskosten.
 

AFSCHRIJVINGSKOSTEN
Er is een stijging van 15.547 zichtbaar in de afschrijvingskosten. De stijging wordt veroorzaakt door het hogere MVA saldo 
op de balans.
 

VERENIGING
Er is een stijging zichtbaar in de kosten van de raad van toezicht. Zie hiervoor de toelichting in het kader van de WNT.
 

FINANCIELE BATEN
De financiele baten en lasten betreffen dit jaar 0 euro.
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Specificatie bij exploitatierekening
volgens de categoriale indeling 

BATEN 2017 2016 
Media-aanbod Vergoedingen OCW/Raad van Bestuur Stichting 8.169.655 7.200.147 
Opbrengst verenigingsactiviteiten Contributies leden 241.725 259.130 
Overige bedrijfsopbrengsten Overige bedrijfsopbrengsten NPO 8.660 33.500 
 8.420.040 7.492.777
LASTEN 
Lonen en salarissen
Salarissen CAO personeel 2.063.063 1.669.341
Vakantiegeld (idem) 174.985 129.994
Decemberuitkering (idem) 146.233 110.254
Mutatie verplichtingen openstaande vakantie-uren 19.895 25.302
Reiskosten woon-werk verkeer 51.010 42.761 
 2.455.186 1.977.652 
Sociale lasten
Pensioenlasten 268.431 187.357
Werkgeversaandeel soc.verz. wetten 439.269 328.144 
 707.700 515.501 
Afschrijvingen op materiële vaste activa     
Afschrijving verbouwingen 8.876 26.913
Afschrijving inventaris en inrichting 91.074 57.490 
 99.950 84.403
Directe productiekosten
Technische productiekosten media-aanbod:
Faciliteiten NOB en overigen 1.772.694 1.620.564
Huur van locaties 360.915 355.519
Honorering freelancers 836.081 741.427
Overige programmakosten 1.636.300 894.693
Directe kosten vereniging:  
Kosten ledenadministratie 41.355 31.910
Kosten ledenwerving - -
Overige directe kosten vereniging 45.051 29.040 
 4.692.396 3.673.153 
Overige bedrijfslasten
Overige kosten cao personeel:
Reiskosten woon-werk verkeer 2.429 9.246
Overige personeelslasten 141.955 114.768
Uitbesteed werk aan bedrijven:  
Accountantskosten 55.157 41.901
Advieskosten 141.185 129.641
Promotiekosten  
Advertenties dag- en weekbladen 14.200 22.222
Huisvestingskosten:  
Huurkosten 266.448 179.545
Onderhoudskosten 20.903 29.588
Verzekeringen 12.057 13.037
Beveiligingskosten 2.085 -
Verhuis- en verbouwingskosten 54.780 -
Overige kosten:  
Kosten betalingsverkeer 6.513 4.879
Overige algemene kosten 73.060 53.058 
 790.772 597.885

RENTEBATEN EN –LASTEN 
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen - 827
 - 827

Gebeurtenissen na  balansdatum
bij de  jaarrekening

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum 
plaatsgevonden die vermeld dienen te worden in de 
jaarrekening. 

Bartering
Gedurende het boekjaar 2017 (en 2016) is er geen sprake 
geweest van bartering.

Sponsorbijdrage
Gedurende het boekjaar 2017 zijn er geen sponsor-
bijdragen danwel bijdragen van derden ontvangen. 
Hierdoor is een verdere uitsplitsing van deze post niet van 
toepassing.

Nevenactiviteiten en verenigingsactiviteiten 
Nevenactiviteiten
In 2017 hebben er nevenactiviteiten binnen WNL plaats 
gevonden. Dit betrof verkregen gelden inzake de muziek 
rechten van programma’s. 

Verenigingsactiviteiten
In het boekjaar hebben verenigingsactiviteiten 
plaatsgevonden. Deze activiteiten zijn toegelicht in de 
exploitatierekening. Het aantal betalende leden voor de 
vereniging van WNL bedraagt in 2017: 42.179 (2016: 
44.785). 

Overige bedrijfsopbrengsten
Onder de overige bedrijfskosten is € 8.660
(2016: € 33.500) aan opbrengsten uit licenties en 
muziekrechten opgenomen. 

Onafhankelijk product
Voor het produceren maakt WNL gebruik van derden. 
De totale productiekosten voor WNL bedragen over 
het jaar 2017 € 7.401.295 (2016: € 5.764.745). In 
overeenstemming met de artikelen 2.116 tot en met
2.121 MW 2008 is hiervan een bedrag van € 622.654 
(2016: € 233.124) toe te rekenen aan onafhankelijke 
producten. Dit bedraagt een percentage van 8% (2016: 
4%) 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 in %
Baten          van de begroting  
Media-aanbod  885   6.023   246    -     -     1.012   8.166   8.188  0%
Programmagebonden eigen bijdragen  -     3   -      -     -     -     3   -     -   
Opbrengst programmabladen  -     -     -      -     -     -     -     -     -   
Opbrengst overige nevenactiviteiten  -     -     -      9   -     -     9   34  -74%
Opbrengst verenigingsactiviteiten  -     -     -      -     242   -     242   260  -7%
Overige bedrijfsopbrengsten  -     -     -      -     -     -     -     -     -   
Bateringsbaten  -     -     -      -     -     -     -     -     -   
Herrubricering naar juiste domein  -     -180   180    -     -     -     -     -    
Som der bedrijfsopbrengsten   885   5.846   426    9   242   1.012   8.420   8.482  -1%
           
 
Lasten            
Lonen en salarissen  453   1.520   195    -     -     286   2.455   2.150  14%
Sociale lasten  123   431   52    -     -     101   707   600  18%
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  -     -     -      -     -     100   100   95  5%
Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa  -     -     -      -     -     -     -     -    
Directe productiekosten  277   4.142   187    -     86   -     4.692   4.950  -5%
Overige bedrijfslasten  3   16   1    -     -     771   791   620  28%
Toerekening surplus BPPO*        -     
Toerekening organisatiekosten  -     -     -      -     -     -     -     -    
Barteringslasten  -     -     -      -     -     -     -     -    
Herrubricering naar juiste domein  -     -181   181    -     -     -     -     -    
Som der bedrijfslasten   857   5.929   616    -     86   1.258   8.746   8.415  4%
           
 
BEDRIJFSRESULTAAT  28   -83   -189    9   155   -247   -326   67  -587%
           
 
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 van materiële vaste activa - - -  - - - - - 
Rentelasten en soortgelijke kosten - - -  - - - - - 
Som der financiële baten en lasten - - -  - - - - -
           
 
Exploitatieresultaat voor toerekening eigen bijdragen  28   -83   -189    9   155   -247   -326   67  -587%
Toerekening resultaat niet-programma gebonden EB            - 
Saldo uit gewone bedrijfsvoering  28   -83   -189    9   155   -247   -326   67  -587%
            
Over te dragen reserve voor media-aanbod  -28   83   189    -9   -     247   481   
Exploitatieresultaat na overdracht   -     -     -      -     155   -     155   67  131%
           
 
FTE gemiddeld permanent  0,8   1,9   -      -     -     3,1   5,8 
FTE gemiddeld non-permanent  8,1   28,5   3,5    -     -     1,1   41,2 
Totaal FTE gemiddeld  8,9   30,4   3,5    -     -     4,2   47,0 
FTE ultimo  8,6   35,6   3,9    -     -     4,8   52,9   

Exploitatieoverzicht totaal 2017 (model IV)
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Exploitatieoverzicht per cluster 2017 (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
              Neven-
Baten              activiteiten
Media-aanbod  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
Programmagebonden eigen bijdragen  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
Opbrengst programmabladen  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
Opbrengst overige nevenactiviteiten  -     -     -     9   -     -     -     -     -     -     -     -     -     9 
Opbrengst verenigingsactiviteiten  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
Overige bedrijfsopbrengsten  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
Bateringsbaten  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
Som der bedrijfsopbrengsten - - - 9 - - - - - - - - - 9

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 organisatiekosten  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
Barteringslasten  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
Som der bedrijfslasten - - - - - - - - - - - - - -

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

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

Exploitatieresultaat voor toerekening Eigen Bijdragen  -     -     -     9   -     -     -     -     -     -     -     -     -     9 
Toerekening resultaat niet-prog. Gebonden EB  -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening  -     -     -     9   -     -     -     -     -     -     -     -     -     9 

Over te dragen reserve voor media-aanbod - - - - - - - - - - - - - -
EXPLOITATIERESULTAAT na overdracht - - - 9 - - - - - - - - - 9

Cluster 1 verkopen vastlegging

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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Programmakosten per domein per platform 2017  
(model IX)

 DOMEIN 

x € 1.000

TELEVISIE NPO 1 NPO 2 NPO 3 Zapp(elin) Totaal
     boekjaar
Nieuws      -   
Opinie  3.898   1.195   90    5.183 
Sport      -   
Samenleving   158     158 
Kennis  416   31   141    588 
Expressie      -   
Amusement      -   
Bijzondere kosten      -   
Totaal  4.314   1.384   231   -     5.929 

RADIO NPO NPO NPO NPO NPO Totaal
 Radio 1 Radio 2 Radio 3 Radio 4 Radio 5 boekjaar
Nieuws       -   
Opinie  663       663 
Sport       -   
Samenleving   193      193 
Kennis       -   
Expressie   1      1 
Amusement       -   
Bijzondere kosten       -      
Totaal  663   194   -      -     857    

      
OVERIGE MEDIA-AANBOD     
Nieuws 
Opinie  401 
Sport 
Samenleving  215 
Kennis 
Expressie 
Amusement 
Bijzondere kosten      
Totaal  616  

Overige gegevens

Resultaatbestemming 2017 
Van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2017 (voor overdracht) ad € 325.965 negatief is het resultaat uit 
verenigingsactiviteiten ad € 155.318 positief toegevoegd aan de overige reserves en een bedrag van € 481.283
negatief onttrokken aan het reserve media-aanbod. Aangezien het grensbedragad € 750.000 van de overige reserves
met € 155.318 wordt overschreden is het surplus ad € 155.318 gedoteerd aan de reserve media-aanbod.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Omroepvereniging WNL

Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 
2017 van Omroepvereniging WNL te Amsterdam 
gecontroleerd. 

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

getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 
vermogen van Omroepvereniging WNL per 31 december 
2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming 
met de Regeling vaststelling Handboek Financiële 
Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 
en de NPO en de bepalingen bij en krachtens de Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT). 

•  zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten 
en balansmutaties over 2017 in alle van materieel 
belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand 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 en 
de NPO. 

De jaarrekening bestaat uit:
•  de balans per 31 december 2017;
•  de exploitatierekening over 2017;
•  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 en de NPO en de Regeling controleprotocol 
WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening’.

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

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

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, 
omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
•  het bestuursverslag
•  het verslag Raad van Toezicht 
•  de overige gegevens

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

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

vaststelling Handboek Financiële Verantwoording 
landelijke publieke media-instellingen en de NPO 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 
het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de 
Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording 
Landelijke Publieke Media-instellingen en de NPO en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden 
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerk-
zaam heden 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 en de NPO.

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 in 
overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-
instellingen en de NPO en de bepalingen bij en krachtens 
de WNT. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het 
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties 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 en de NPO. In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die 
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relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur af-
wegen of de instelling in staat is om haar werkzaam heden 
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de instelling 
te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur 
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de instelling haar bedrijfs-
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 

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

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

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate, maar 
geen absolute mate, van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten 
ontdekken. 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 en de NPO, de Regeling 
controleprotocol WNT 2017, 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 afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 
samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk 
nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de 
interne beheersing;

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

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

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

•  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van 
de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;

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

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

Wij 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, 30 april 2018
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. M. Bruggeman RA




