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Vooraf

beleidsplan 2010-2016 waarbij beleid op de terreinen

ders, en in het personeelsbestand van de omroepen

2009 is het eerste jaar waarin de NPO en NOS

televisie, radio en internet plaatsmaakt voor een meer

en de NPO te realiseren.

onafhankelijk van elkaar hun jaarverslagen publi-

integrale audio- en videostrategie. Ook initieerde de

ceren. De stichting NOS werd op 1 januari 2009

Raad van Bestuur een discussie over de kwaliteit en

Mediabeleid

gesplitst in NOS en NPO. In 2010 is de voorlopige

vormgeving van de nieuws- en actualiteitenvoorzie-

Op 1 januari 2009 is de nieuwe Mediawet in werking

splitsing omgezet in een definitieve verzelfstandiging

ning. Deze discussie leidde begin 2010 tot een

getreden, onder de naam Mediawet 2008. Daarin

en zijn de statuten van beide stichtingen vastgesteld.

gemeenschappelijk besluit dat onder andere voorziet

staat als belangrijke wijziging dat naast het aanbod

in een meer pluriforme inrichting van voornoemd

op televisie en radio ook het elektronisch aanbod

De functies van NOS en NPO blijven ongewijzigd. De

genre. De gesprekken over de verbetering van de

(onder andere websites, digitale kanalen, mobiel

NOS verzorgt nieuws- en sportprogramma’s en

kwaliteit van de nieuws- en actualiteitenvoorziening

aanbod) formeel tot de taakopdracht van de publieke

registreert nationale evenementen op radio, televisie

worden door partijen onverminderd voortgezet. Tot

omroep gaat horen. Tevens zijn in de nieuwe wet de

en internet en is tevens verantwoordelijk voor

slot zetten omroepen en NPO samen in 2009 eerste

programmavoorschriften verdwenen. In plaats

Teletekst. De Raad van Bestuur van de NPO voert

stappen naar een duidelijker gestroomlijnd merken-

daarvan is een vijfjarige prestatieafspraak over het

de taken uit die de Mediawet aan hem stelt: de

beleid, met respect voor elkaars positie en bijdrage

totale aanbod met de minister gekomen. Een andere

programmering en profilering van de landelijke

aan het geheel van de publieke omroep. De resul-

belangrijke wijziging is dat de nieuwe wet meer

televisienetten, radiozenders en websites.

taten van dit laatste zullen naar verwacht zichtbaar

ruimte biedt voor samenwerking tussen de publieke

worden in de tweede helft van 2010.

omroep en andere culturele en educatieve instel-

Bestuursverslag

lingen.

Accenten
Samenwerking

De bestuurlijke rust zorgde er tevens voor dat de

Nieuwe toetreders

2009 is het jaar geworden van een intensievere

NPO door kon gaan met het verder uitwerken en

Vooruitlopend op het eindigen van de huidige

samenwerking tussen NPO en de omroepen. Deze

vormgeven van de speerpunten diversiteit, kunst en

concessie van omroepen in 2010 diende de minister

samenwerking leidde tot gezamenlijke stappen in

cultuur, jongeren en in het verlengde van het laatste

in 2009 een besluit te nemen over de te verlenen

belangrijke dossiers.

speerpunt: ‘vernieuwing’. Zo organiseerde Nederland

erkenningen. De minister besloot PowNed en WNL

Zo verscheen in het najaar een open brief van de

3 het TV Lab. Een week lang werden op prime time

als aspirant-omroepen tot het publieke omroep-

NPO en omroepen waarin zij hun bereidheid

nieuwe formats uitgezonden, een kijkerspanel van

bestel toe te laten, en verleende aspirant MAX een

aangaven de programmagegevens onder condities

ruim 6000 mensen beoordeelde online mede de

definitieve erkenning. De minister oordeelde voorts

te willen vrijgeven en op die manier een verdere

programma’s. Dit Medialab zal vanwege het gebleken

dat LLiNK te weinig toegevoegde waarde voor het

samenwerking met de printmedia voor te staan.

succes terugkeren in 2010. Verder heeft de Raad van

bestel als geheel heeft en per 1 september 2010 het

Tevens werd er achter de schermen door partijen

Bestuur een stimuleringsprogramma ontwikkeld om

bestel moet verlaten. Dit besluit is door LLiNK

gewerkt aan de voorbereiding van het Concessie-

meer kleur achter en op het scherm, op de radiozen-

aangevochten, een zaak die doorloopt in 2010. Voor

Jaarverslag 2009 | Nederlandse Publieke Omroep

de overige bestaande omroepen continueert de
minister de erkenning. De nieuwe concessies hebben
een ingrijpende herverdeling van gelden en zendtijd
tot gevolg.

Visitatie
In het voorjaar van 2009 publiceerde de visitatiecommissie voor de landelijke publieke omroep haar
eindrapport ‘De publieke omroep: het spel, de spelers,
het doel’. De commissie onder leiding van Annie
Brouwer-Korf beoordeelde de publieke omroep in de
periode 2004-2008. Ze keek naar de prestaties van
de publieke omroep als geheel en naar die van de 23
omroepen die onderdeel vormen van het publieke
bestel. De commissie concludeerde dat de samenwerking binnen de publieke omroep in de afgelopen
jaren verbeterd is, en dat dit mede heeft gezorgd
voor een beter bereik onder het publiek. De
commissie oordeelde verder dat de tijd is gekomen
meer werk te maken van een overkoepelend beleid
voor kwaliteit, innovatie en diversiteit. De aanbevelingen van de commissie zijn voor verdere uitwerking
belegd in diverse werkgroepen.

Waardering publiek
Uiteindelijk waren in 2009 3,7 miljoen Nederlanders
lid van een publieke omroep, samen goed voor ruim
de helft van de Nederlandse huishoudens. In 2009
bereikte de publieke omroep gemiddeld per week
14 miljoen van de 16,5 miljoen Nederlanders.
Om te weten hoe het publiek de publieke omroep
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waardeert wordt jaarlijks in opdracht van de Raad

Vernieuwing

omroepen worden betaald. De regeling is ingegaan

van Bestuur het imago van de publieke omroep

2009 is het jaar van de ‘mobiele doorbraak’. Via

op 1 september 2009 en een eerste rapportage

onderzocht. Zoals in de jaren daarvoor wordt ook in

Uitzending Gemist op mobiel, zijn in 2009 2,5 miljoen

wordt door de Raad van Bestuur in april 2010 aan de

2009 de publieke omroep hoger gewaardeerd dan

video’s opgevraagd. Vooral de introductie in

minister gezonden.

de commerciële omroep. Voorts vindt ruim driekwart

Nederland van de iPhone en de ontwikkeling van

van de bevolking het belangrijk dat de publieke

mobiele websites droegen bij aan deze sterke groei.

omroep er is. De kwaliteit, het informatieve karakter,

Met initiatieven als het online zetten van een nieuwe

Samenwerking met regionale (ROOS) en
lokale omroepen (OLON)

het ruime aanbod en de betrouwbaarheid en

versie van de elektronische programmagids zoekt de

De bestuurlijke contacten met ROOS en OLON zijn

onafhankelijkheid worden gezien als sterke punten.

publieke omroep aansluiting bij de behoefte van de

verstevigd. Er is regulier overleg en lopende zaken

Men acht de publieke omroep minder innovatief dan

gebruiker tot meer personalisatie. Daarnaast tracht

worden afgestemd. De gezamenlijke intentie om de

de commerciële omroep.

de publieke omroep zijn aanbod via de introductie

journalistieke infrastructuur en kwaliteit te verbeteren

van een embedded player bij sociale netwerken als

heeft geleid tot het initiatief ‘Daar hou ik u aan…’, een

Hyves voor een jongere doelgroep te ontsluiten.

landelijk en lokaal programma rond de verkiezingen.

Taskforce Rechten
Om een omroepbrede rechtenverwerving en een

Verder wordt onderlinge samenwerking vooral

optimalisering van de werkwijze en administratie bij

Media Academie

gezocht in het digitale domein. Zo zullen de uitzen-

de acquisitie van rechten te realiseren, heeft de Raad

Ondanks intensieve inspanningen van alle betrok-

dingen van de regio worden opgenomen in de

van Bestuur begin 2009 een omroepbrede Taskforce

kenen is het niet gelukt de Media Academie voor de

landelijke publieke dienst Uitzending Gemist.

Rechten ingesteld. De bevindingen van deze

publieke omroep te behouden. In juli 2009 is het

Taskforce voorzien een wijziging van de organisatie

faillissement uitgesproken. Inmiddels heeft een

Toekomstparagraaf

van het rechtenbeheer, waarbij de rechten zoveel

doorstart plaatsgevonden.

De publieke omroep heeft zijn concessiebeleidsplan

ducten met een vrijwaring aan de volgende fase in

Beloningscode presentatoren

aan de minister van OCW. Verder heeft NPO samen

de waardeketen kunnen worden doorgegeven. Als

Op verzoek van de minister heeft de Raad van

met alle publieke omroeporganisaties zijn visie op de

de Collectieve Beheersorganisaties (CBO’s) ook

Bestuur in 2009 een beloningscode voor presen-

langere termijn ontwikkeling van het publieke bestel

bereid zijn de rechten te regelen via één loket

tatoren ontwikkeld. In de code wordt onder meer

gepresenteerd naar aanleiding van de betreffende

ontstaat de ‘one-stop-shop’ die ook door de politiek

geregeld dat presentatoren niet meer verdienen dan

consultatie van de minister. Kern van deze visie is dat

wordt bepleit. De activiteiten van de Taskforce zijn de

de zogenoemde Balkenendenorm. Op deze regel zijn

de publieke omroep zich ontwikkelt van een Bolwerk

voor de periode 2010-2016 inmiddels aangeboden

mogelijk aan de bron worden geregeld en AV-pro-

komende periode gericht op de verdere uitwerking

acht uitzonderingen mogelijk, vijf voor televisie- en

naar een Netwerk van en voor de burgers, waarbij

van deze richting in samenwerking met andere

drie voor radiopresentatoren. Het meerdere boven

interactie, samenwerking en participatie de sleutel-

partijen (distributeurs, omroepen en producenten)

de Balkenendenorm dat deze presentatoren

woorden zijn. De publieke omroep wil een belangrijke

uit de audiovisuele sector.

verdienen moet uit de verenigingsgelden van de

bijdrage leveren aan een moderne, goed functione-
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rende democratie in Nederland door met onafhanke-

kabinetscrisis zal over deze financiering in de

De Directie TV-programmering heeft samen met de

lijke programma’s te verbinden, te verrijken en te

komende concessieperiode naar verwachting pas

Raad van Bestuur en de omroepen in 2009 met

verrassen. Dat kan alleen met een brede program-

laat in het jaar door een volgend kabinet worden

bijzondere aandacht gekeken naar de bestaande

mering voor een breed publiek, waarin publieke

beslist.

nieuws- en actualiteitenvoorziening. In onderling

waarden in alle genres worden overgedragen. In het

Televisie 1

behoeft en dat er meer tijd en geld beschikbaar moet

omroep een betrouwbare gids zijn. De publieke

In 2009 is op alle netten ingezet op vernieuwing.

worden gesteld voor buitenlandverslaggeving,

omroep wil zich ontwikkelen tot een best practice

Eind augustus is dit op Nederland 3 het meest in het

onderzoeksjournalisitiek, financieel economisch

voor andere landen in Europa, met (onder andere via

oog springend met een week lang louter nieuwe

nieuws en een op jongeren toegesneden aanbod.

miljoenen leden) diepe wortels in de samenleving,

formats op prime time. Een kijkerspanel van ruim

Een en ander heeft geleid tot een door alle

een onafhankelijke positie ten opzichte van politiek en

6.000 mensen beoordeelt mede de programma’s.

omroepen gedragen voorstel waarvan in het najaar

commercie en een kosteneffectieve bedrijfsvoering.

Vanwege het succes keert het TV Lab volgend jaar

van 2010 de eerste resultaten zichtbaar zullen

terug op Nederland 3. Een andere vorm van

worden in de programmering.

In het concessiebeleidsplan zijn de ambities van de
publieke omroep vastgelegd:

1

overleg is besloten dat dit genre meer pluriformiteit

steeds toenemend media-aanbod wil de publieke

vernieuwing vindt zijn weg via de digitale kabelaanbieders. In 2009 wordt het mogelijk in navolging

Conform zijn missie is het aanbod van de publieke

•

aansluiten bij veranderend mediagebruik;

van de internetdienst ook via het televisietoestel de

omroep verdiepend, heel divers en bedient het een

•

evenwichtig en onderscheidend aanbod;

dienst Uitzending Gemist te ontvangen en tot tien

breed publiek. Bijzondere dramaseries zoals Juliana

•

verbeteren van ons bereik;

dagen na de uitzending programma’s terug te kijken.

en ’t Vrije Schaep werden zeer gewaardeerd. De

•

vergroten van onze impact.

Voorts wordt in 2009, onder andere met het

laatste serie werd ook artistiek bekroond met de

onderzoeksprogramma De Beagle, gestart met het

Nipkovschijf. De geschiedenisserie De Oorlog op

Hierbij zijn naast het verbeteren van representativi-

uitzenden van programma’s in High Definition. Ook

Nederland 2 trok wekelijks gemiddeld één miljoen

teit en het verbeteren van bereik onder jongeren en

zaken uit het verleden kunnen de moeite waard zijn

mensen, recht tegenover een zeer goed bekeken

allochtonen, journalistieke kwaliteit/pluriformiteit en

nog eens voor het voetlicht gebracht te worden. Zo

nieuwe reeks van Boer Zoekt Vrouw. Ook de Z@PP-

expressie kunst belangrijke speerpunten.

komt er in 2009 een canon van de Nederlandse

variant 13 in de Oorlog vond goed zijn weg naar een

kindertelevisie tot stand. Het Nederlandse publiek

jonger publiek. De kennisquiz Slag bij Nieuwpoort

Om deze ambities te kunnen realiseren en zich

bepaalt welke vijftig kinderprogramma’s uit de

wist op zaterdagavond 800.000 kijkers te bereiken,

adequaat voor te kunnen bereiden op het langere

afgelopen zestig jaar hun sporen hebben nagelaten

geprogrammeerd naast het amusementsprogramma

termijn perspectief heeft de publieke omroep een

en het verdienen in de canon van de kindtelevisie

Lieve Paul dat qua kijkcijfers eveneens hoge ogen

daarbij passende en stabiele financiering nodig. De

opgenomen te worden. De vijftig titels hebben onder

gooide.

publieke omroep zal daarbij zijn doelmatigheid

andere geleid tot de dvd-serie ‘Hoogtepunten uit

Bij grote nieuwsgebeurtenissen, zoals de aanslag op

verder blijven verbeteren. Vanwege de huidige

60 jaar kindertelevisie’.

Koninginnedag, vindt en waardeert het publiek de

Voor een uitvoerige inhoudelijke terugblik verwijzen wij naar de Terugblik 2009 die in het kader van de Prestatieovereenkomst in mei 2010 is verschenen.

13

Jaarverslag 2009 | Nederlandse Publieke Omroep

betrouwbare informatie die hij ontvangt via de

geleid; in 2009 nam deze over de hele breedte toe tot

publieke omroep.

gemiddeld drie uur en eenentwintig minuten per dag.
Het bereik van radio blijft onverminderd hoog:

3FM beleefde in 2009 in vele opzichten een mooi

Het publieke karakter van de drie zenders wordt

92% van alle Nederlanders luistert iedere week naar

jaar; het aantal nieuwe Nederlandse artiesten dat de

door de kijkers heel goed herkend. Voor de legiti-

de radio, en van de totale luistertijd vindt 12% via PC of

weg vond naar het Nederlandse publiek via het

matie is niet alleen de relevante informatieve

laptop plaats. Jongeren gaan steeds vaker naar

Serious Talent-platform van 3FM nam toe, de

programmering van belang, waar mogelijk zal ook in

radio luisteren via nieuwe platforms als MP3-speler,

festivalverslaglegging liet alle smaken van het pop/

jongere luisteraars op Radio 2 afstemden.

human interest of amusement gezocht worden naar

iPhone, mobiel of PC/Laptop. Alles wijst erop dat radio

alternative/dance-muziekspectrum horen, het Glazen

een tweede, verdiepende laag. Kijkers herkennen op

op weg is om tot een multimediaal platform uit te

Huis/Serious Request-project in Groningen was in

alle zenders duidelijk de onderscheidende publieke

groeien. Nadat in 2008 de groei van het gezamenlijk

alle opzichten tot nu toe de meest geslaagde editie.

waarden (met respect, zet me aan het denken,

luistertijdaandeel van de publieke zenders tot stilstand

De maatschappelijke betrokkenheid en nieuwsvoor-

diepgang, authentiek, kunst en cultuur). Nederland 1

gekomen leek te zijn, is deze in 2009 toch weer naar

ziening maakten een stap voorwaarts, en het

onderscheidt zich daarmee – evenals Nederland 2

31,2% gestegen; een toename van 1,3%.

luistertijdaandeel steeg van 7,6 naar 8,7%. Vooral in

en 3 – sterk van de commerciële zenders.

de doelgroep 15-34 jaar werd stevige vooruitgang
Op Radio 1 laat de nieuwe programmering die in

Hoewel 2009 een jaar zonder grote evenementen

geboekt.

augustus 2008 van start is gegaan een voorzichtige

was, zet de opwaartse trend in 2009 verder door. In

stijging van het luistertijdaandeel zien. Winst zit er

Radio 4 bevindt zich in een veranderingsproces

2009 is de doelstelling van 33% met een kijktijdaan-

vooral bij de luistertijd, en de doorbeluistering op

waarbij met een gedeeltelijk nieuwe dagprogram-

deel van 36,8% ruim gehaald. Ook Z@pp(elin)

doordeweekse dagen met Radio 1 Journaal, Goede-

mering geprobeerd wordt een nieuw publiek voor

presteert ondanks de toegenomen concurrentie met

morgen Nederland en Dit is de Dag is sterk verbeterd.

de zender enthousiast te maken. Met de bouw van

18% bijzonder goed. Alle drie de publieke netten

een virtueel muziekhuis en de ontsluiting van het rijke

staan in de top vijf qua voorkeur en ook bij een

Radio 2 wist het in 2008 opgelopen verlies te keren.

concertarchief op het internet wil Radio 4 haar

meerderheid van de bevolking in de voorkeursset.

De belangrijkste reden van het herstel van de

(bestaande) publiek nog beter bedienen. Radio 4

Vrijwel alle Nederlanders (ongeacht geslacht, leeftijd,

zender ligt bij het aanscherpen van het muziekprofiel.

produceert en registreert per jaar meer dan 450

leefstijl of opleiding) kennen de publieke omroep.

In het kader van het in het voorjaar gestarte 2Fresh

concerten. In 2009 zijn maatregelen genomen die

Up-traject kwam de focus meer te liggen op het

de zichtbaarheid van Radio 4 op dit gebied moet

jongste deel van de doelgroep, op 35-44 jaar. Naast

vergroten zodat de belangrijke initiërende en

Radio
De afgelopen jaren hebben de publieke radiozenders

de Top 2000 met een sterk verjongd presentatieteam

verrijkende rol die de zender in Nederlandse

duidelijker profielen gekregen. Naast een meer

zorgden ook het uitzenden van een evenement als

klassieke muziekwereld speelt beter wordt

uitgebalanceerd aanbod heeft dat ook tot een

Vrienden van Amstel en het starten van een nieuw

onderkend.

structurele stijging van de gemiddelde luistertijd

concept The Best Of... ervoor dat significant meer

15
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Het luistertijdaandeel van Radio 5 viel terug van 2,6

FunX was ook in 2009 nog steeds de belangrijkste

De publieke omroepen prolongeren in 2009 hun

naar 2,5%, hetgeen vooral veroorzaakt werd door

zender voor jongeren in de grote steden. De plannen

positie op internet. Met een gemiddeld maandbereik

een teruglopende beluistering in het weekend. De

om ook buiten de grote steden FM-frequenties te

van 57% hebben de omroepen opgeteld één van de

programmering op doordeweekse dagen overdag

krijgen hebben nog niet tot resultaat geleid.

best bezochte internetdomeinen. Interessant in de

(Radio 5 Nostalgia) liet wel een stijging zien: vooral in

ontwikkeling van het online bereik is dat alle door de

de leeftijdsgroep 55-64 jaar, waar in voorgaande

In 2009 werd er tevens hard gewerkt aan nieuwe

NPO geprioriteerde doelgroepen meer dan gemid-

jaren de aanwas met name kwam uit die van 65 plus.

applicaties voor het luisteren via digitale kanalen en

deld zijn gestegen (jongeren, lager opgeleiden en

Met het aanscherpen van de muziekprofielen is het

de mobiele telefoon, waaronder ook de iPhone.

vrouwen). De grootste toename in online activiteit

mogelijk gebleken om een goede aansluiting tussen

Inmiddels zijn de eerste applicaties ook voor het

heeft echter plaatsgevonden in de groep ouderen:

Radio 5 Nostalgia en Radio 2 te creëren. Daarmee

grote publiek beschikbaar.

55+ ers zijn steeds meer en langer online en weten

wordt de luisteraar van Radio 5 Nostalgia een

daarbij de publieke omroepen goed te vinden.

alternatief geboden voor het jonger wordende Radio

Internet

2. De Radio 5-themaweken van de jaren ‘50 en

De centrale portal Omroep.nl is na vijf jaar herzien en

Het uitgesteld kijken via Uitzending Gemist op

‘60 werden opnieuw goed beluisterd en de in

nu zowel op medium als thema ingericht. Ook is een

internet is in 2009 verder gegroeid. Het aantal

november uitgezonden Evergreen Top 1000 bleek

nieuwe versie van de elektronische programmagids

opgevraagde video’s steeg van 120 mln in 2008 naar

met 1,5 miljoen luisteraars een enorme aantrekkings-

online gebracht, waarbij meer personalisatie door de

bijna 150 mln in 2009. In november werd een nieuw

kracht te hebben.

gebruiker mogelijk is (zie: Gids.omroep.nl). De nieuwe

record behaald van maar liefst 18 mln opgevraagde

videoplayer van Uitzending Gemist maakt het

videostreams, onder meer van populaire titels als:

Radio 6 bleef qua beluistering in 2009 een

mogelijk dat het publiek uitzendingen kan

Boer Zoekt Vrouw, het Sinterklaasjournaal en de serie

bescheiden zender. Programmering en muziekfor-

‘embedden’ op een eigen website. Hierdoor kan het

Dexter.

maat werden gaande het jaar op sommige punten

aanbod van de publieke omroep sneller en gemakke-

Het was ook het jaar van de ‘Mobiele Doorbraak’.

aangepast. Het is nog te vroeg om hier al resultaten

lijker ontsloten worden op websites van derden. Met

Via Uitzending Gemist op mobiel zijn het afgelopen

van te kunnen verwachten. De samenwerking met

sociale netwerken als Hyves is samenwerking

jaar 2,5 mln video’s opgevraagd. Vooral de intro-

het North Sea Jazz festival heeft in juli tot een

gezocht om dit type gebruik te stimuleren en zo

ductie van de iPhone in Nederland en de ontwikke-

incidenteel hoger bezoekcijfer van de website geleid.

beter aan te sluiten bij de wereld van jongeren. De

ling van mobiele websites leidde tot sterke groei.

De laatste maanden van 2009 heeft de stijging van

verwachting is dat het on-demand videogebruik op

Verwacht wordt dat dit in 2010 in de volle breedte

dit site-bezoek structurele vorm aangenomen,

internet hierdoor de komende jaren verder zal

zal doorzetten.

alsmede het aantal streams dat is opgevraagd.

groeien en dat tegelijkertijd het debat over de

Iets dat belangrijk is aangezien Radio 6 geen

programma’s van de omroepen breder zal worden

De druk van al deze successen op de online

etherfrequentie kent en online beluistering

gevoerd.

budgetten neemt steeds verder toe. Dat leidt tot de

daardoor een centrale rol inneemt.
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noodzaak om meer focus in het aanbod te brengen.

Onder het motto ‘fewer, bigger, better’ is het aantal

traject van een jaar te ontwikkelen voor zes trainees.

ruimte waarin de nieuwe Multi Channel Playout

zelfstandige titels teruggebracht (van 800 plus-web-

De trainees hebben diverse projecten helpen op te

(MCP) is ondergebracht. Vanuit deze ruimte worden

sites in 2009 naar 250 in 2010) en zijn stappen gezet

zetten, waaronder Visual Radio voor Radio 2 en 3FM.

de drie TV-netten voor een groot deel geautomati-

in het verder clusteren van content op thema. Zo zijn

seerd uitgespeeld. Door het samenbrengen van de

in 2009 drie thematische on demand portals

Om content van de publieke omroep overal beschik-

eindregies is een flinke besparing gerealiseerd.

gestart: DoeMaarDuurzaam, Wetenschap 24 en

baar en vindbaar te maken, zijn opnames gedigitali-

De technische opzet voorziet in vijf identieke kanalen,

Gezond 24. In deze portals werken omroepen samen

seerd, van metadata voorzien en zijn de benodigde

waaronder een reservekanaal en de play-out van

met maatschappelijke organisaties. De onderlinge

rechten geregeld in het project Archief Online.

BVN TV (BVN is een samenwerking tussen de NPO,

samenwerking blijkt in de praktijk nog redelijk

Hiervoor zijn, in samenwerking met het Instituut voor

de VRT en Radio Nederland Wereldomroep).

gecompliceerd omdat werkwijzen en systemen

Beeld & Geluid, goede digitaliserings- en metadate-

divergeren. De komende jaren is een nadere

ringsprocessen in kaart gebracht. Tot slot is het van

De nieuwe MCP is volledig geschikt gemaakt voor

afstemming van techniek en processen noodzakelijk

belang gebleken om ook op nieuwe platforms voor

HDTV- en meerkanaals geluiduitzendingen. Vanaf de

en dit zal tot een verdere efficiëntie leiden. Een en

een goed bereik te zorgen. Ontwikkeling van nieuwe

ingebruikname van de nieuwe MCP worden de

ander veronderstelt wel de bereidheid van

diensten, bijvoorbeeld via de mobiele telefoon of

publieke TV-programma’s ook in HDTV aangeboden

omroepen om meer in de gezamenlijke

net-connected tv’s, speelt hierin een cruciale rol. Zij

en door de grote kabelbedrijven en de satelliet-pro-

infrastructuur te investeren.

leiden tot het bereiken van groepen die in mindere

vider gedistribueerd, tegelijk met de oorspronkelijke

mate van traditionele platforms gebruik maken.

Innovatie en nieuwe media

SDTV (Standaard Definitie TV ) programma’s. In 2009
zijn 112 programma’s in HDTV uitgezonden met een

Door middel van researchactiviteiten is inzicht

Distributie, techniek en uitzending

gezamenlijke lengte van 147 uur. Distributeurs van

verkregen in de ontwikkelingen rond mediacon-

Het jaar 2009 wordt voor wat de directie DTU betreft,

HDTV-programma’s dragen bij in de extra kosten van
de HDTV-producties.

sumptie. Het gaat hier om verkenningen naar en

gekenmerkt door een aantal belangrijke verande-

analyses van gebruikersbehoeften, trends in de markt,

ringen in het aanleveren, uitzenden en distribueren

en technische mogelijkheden. Evenementen in de

van radio-, internet- en televisieprogramma’s. Niet

In 2009 zijn de laatste omroepen aangesloten op De

vorm van NPOX (jaarlijks terugkerend festival voor

alleen is aantal kanalen toegenomen maar tevens is

Digitale Voorziening (DDV) en is de DDV tevens

makers bij de publieke omroep) en incidenteel georga-

door verdere digitalisering en concentratie van

HDTV-geschikt gemaakt. Met ingang van 1 januari

niseerde workshops zijn een essentieel instrument

activiteiten de efficiency van het uitzendproces

2010 wordt al het programmamateriaal als digitaal

gebleken om betrokkenen binnen en buiten de

verbeterd, met behoud van de kwaliteit van de

bestand aan de DDV aangeleverd.

publieke omroep kennis te laten maken met de

dienstverlening.

nieuwste inzichten en ontwikkelingen op het gebied

In 2009 is de aanbesteding voor de satellietdistri-

van media. Daarnaast is de instroom van jong en

De afzonderlijke eindregies voor het uitzenden van

butie van de publieke radio- en tv-kanalen afgerond.

divers talent met frisse inzichten gefaciliteerd door een

Nederland 1, 2 en 3 zijn in 2009 vervangen door één

Het distributiecontract is aan CanalDigitaal gegund.
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Ook zijn na een aanbestedingsprocedure de

tuur ontwikkeld. Hierdoor kan de NPO gericht

worden gezien als nuttige en noodzakelijke

contracten voor de radiodistributie via AM- en

investeren ten einde tot een platform te komen

bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van

FM-zenders gegund aan respectievelijk KPN

waarbij de content centraal staat en eenvoudig

de programmering.

Broadcast Services en Broadcast Partners. In 2009 is

beschikbaar gemaakt kan worden, op elk gewenst

een begin gemaakt met de aanbesteding van het

bestaand of toekomstig distributieplatform.

‘Themakanalenplatform’. Dit platform verzorgt de

De samenvoeging van de distributie-activiteiten van
RNW met NPO Sales is in het buitenland goed

play-out van de twaalf TV-themakanalen van de

Bedrijfsvoering

ontvangen. Dit heeft geleid tot een efficiëntere

publieke omroep.

De Directie Bedrijfsvoering bestaat uit de afdelingen:

organisatie met een breder pakket aan dienstverle-

Media Informatie Services, NPO/RNW Sales, Onderti-

ning. Ook de mogelijkheid van online screenen is

In 2009 is door TNO een onderzoek uitgevoerd naar

teling TT888, MediaOnderzoek & -Advies, Financieel

goed aangeslagen. In 2010 richt de aandacht zich

het gebruik van open source software (OSS) en open

Administratieve Zaken, Verantwoording & Control,

vooral op acquisitie van programma’s voor de

standaarden in de werkprocessen bij radio, televisie

Rechten- en Zendtijdverantwoording, Informatiecen-

salescatalogus met een focus op documentaire,

en internet. NPO wil daarmee een beter beeld krijgen

trum, ICT en Facilitaire Zaken.

drama en jeugdprogramma’s.

van het huidige gebruik van OSS en van de mogelijk-

Een verdere kwaliteitsverbetering en het nog beter

heden tot uitbreiding van OSS in de werkprocessen.
De landelijke publieke omroep biedt het luister-

inspelen op de behoeften van de klanten zijn in

Voor de afdeling Ondertiteling TT888 was 2009 een

2009 speerpunten geweest voor de directie

succesvol jaar. De wettelijke doelstelling van 85% is

Bedrijfsvoering.

ruimschoots gehaald en landde boven de 90%.

publiek vele tientallen webradiostations. In het
afgelopen jaar is een toenemend aantal separate

De afdeling MIS is geherstructureerd en de imple-

In 2009 zijn binnen de afdeling FAZ diverse verbete-

webradiotoestellen op de markt gekomen. NPO heeft

mentatie van een ander (toekomstgericht) automati-

ringstrajecten ingezet op het gebied van bezetting,
automatisering en procedures. Deze trajecten

de taak op zich genomen het publiek via de portal

seringssysteem is afgerond.

Omroep.nl voor te lichten over de wijze waarop men

In het licht van de discussie over het vrijgeven van de

hebben geleid tot een substantiële kwaliteitsverbete-

met behulp van de verschillende internetradio’s de

programmagegevens hebben de dagbladen eind

ring. In 2010 wordt deze lijn voortgezet.

webradiostations kan beluisteren. Tevens wordt in de

2009 de leveringscontracten opgezegd en zijn

publieke internetstreams meer informatie meege-

onderhandelingen gestart over vernieuwing van

geven om het vinden van deze stations te vergemak-

deze contracten.

kelijken.

Naast enige personele wijzigingen wordt er ten
behoeve van de afdeling RZV gewerkt aan een nieuw
rapportagesysteem voor Radio. In de loop van 2010

De aangekondigde omzetstijging bij MediaOnder-

zal dit systeem worden geïmplementeerd.

Ten aanzien van de Beheertaken is een inkoop-

zoek & -Advies heeft zich in 2009 inderdaad

visie ontwikkeld. Parallel aan dit proces is een visie op

gemanifesteerd. De verwachting voor 2010 is dat de

Ook de afdeling V&C kende in 2009 enige personele

de toekomstige technische- en informatiearchitec-

onderzoeksmogelijkheden bij MOA steeds meer

mutaties en heeft een nieuwe stap gezet naar een
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professionele organisatie. Procedures en verant-

De activiteiten van ICT op het gebied van streaming

zijn substantiële kostenbesparingen bereikt op het

woordingen zijn aangescherpt en ook de ondersteu-

van (sport)evenementen in 2008 hebben zich in

gebied van automatiseringskosten en mobiele telefonie.

ning bij aanbestedingen gaat zijn vruchten afwerpen.

2009 voortgezet met Tour de France, 3FM Serious
Request, Top 2000, Confederations Cup, Roland

Op het gebied van informatievoorziening neemt de

De afdeling Facilitaire Zaken heeft in 2009 een grote

Garros, Champions League, etc.

vraag naar dienstverlening door de afdeling

bijdrage geleverd aan het onderwerp security. De

Daarnaast neemt dienstverlening/samenwerking met

Informatiecentrum gestaag toe (bijvoorbeeld

implementatie van fysieke maatregelen is eind 2009/

omroepinstellingen steeds meer toe en zijn grote

knipselkranten). De verwachting is dat deze trend

begin 2010 afgerond.

stappen gezet in de samenwerking met RNW. Verder

zich in 2010 voortzet.
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1

Social Market Foundation: Public Service In The United Kingdom, A Longer Term View. November 2008.
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2 Exploitatiesaldo 2009
In 2009 heeft de NPO een positief resultaat behaald van € 3,7 mln. Dit resultaat is

Wanneer het resultaat van € 3,7 mln wordt gecorrigeerd met de inzet van de

mede tot stand gekomen door het inzetten van reserves ter financiering van de

hiervoor genoemde reserves is het door de NPO gerealiseerde resultaat 2009

kosten van de NPO, maar ook voor de omroepen.

€ 7,9 mln. Deze mutatie is terug te vinden in de balanspost exploitatiereserve. In
onderstaande tabel is een en ander weergegeven.

Onder meer zijn overgedragen reserves media-aanbod ingezet. Onder overgedragen reserves media-aanbod moet worden verstaan de reserves die in

Exploitatiesaldo

voorgaande jaren door individuele omroepen aan de NPO zijn overgedragen

Gefinancierd uit Bestemmingsreserves t.b.v. LPO

omdat deze omroepen meer reserves hadden dan het door de Raad van Bestuur

Gefinancierd uit Bestemmingsreserves t.b.v. NPO

vastgestelde maximum. Sinds ultimo 2005 geldt een maximum voor de door
omroepen aan te houden reserve media-aanbod. Dit maximum varieert van 5%
tot 12,5% van de jaarbijdragen van OCW/Raad van Betuur aan een omroep. In
totaal is in 2009 van deze overgedragen reserves die bij de NPO op de balans
staan ruim € 11,8 mln ingezet voor de programmering.
Ultimo 2009 waren er wederom enkele omroepen met meer reserves dan het
toegestane maximum. Oorzaak hiervan is bijvoorbeeld een hogere opbrengst uit
programmabladen, vermogen of vereniging dan begroot. Deze reserves zijn weer
overgedragen aan de NPO. In totaal is € 9,3 mln overgedragen welke zijn
toegevoegd aan het vermogen. Per saldo daalt de balanspost reserve mediaaanbod dus met € 2,6 mln.
Tot slot zijn kosten van de NPO en enkele omroepen gefinancierd met bestemmingsreserves. Dit zijn reserves die onder bepaalde voorwaarden in het verleden
zijn opgebouwd en geoormerkt voor specifieke uitgaven in de toekomst. In totaal
is uit de bestemmingsreserve een kleine € 1,7 mln ingezet in 2009. Ook deze
mutatie is terug te vinden in de balanspost onder het vermogen.

€ 3.677
458
€ 1.196

Inzet uit overgedragen Reserve media-aanbod

€ 11.881

Overdracht Reserve media-aanbod omroepen

€ -9.325

Subtotaal (mutatie exploitatiereserve)

€ 7.887
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3 Financiële besturing,
beheersing en rechtmatigheid
Voor de financiële besturing en beheersing wordt
gewerkt volgens de managementcontrolcyclus.
Jaarlijks worden bedrijfsplannen en -budgetten
vastgesteld. Voor de verantwoording wordt periodiek
managementinformatie opgesteld waarbij de
realisatie van de financiële doelstellingen wordt
geanalyseerd. De NPO wordt gefinancierd uit
publieke middelen, daarom is het beleid binnen het
financiële beheer om tijdelijke overtollige middelen
risicoloos te laten renderen via kortetermijndeposito’s.
Bij financiële transacties en beheerhandelingen

22

worden rechtmatigheidcontroles uitgevoerd, waarbij
wordt getoetst of deze hebben plaatsgevonden
binnen de hiervoor geldende wettelijke bepalingen
en interne regelgeving. Bij de financiële cyclus wordt
rekening gehouden met bepalingen uit de Mediawet,
het Handboek Financiële Verantwoording, fiscale en
sociale regelgeving, Richtlijnen en Regelingen Goed
Bestuur en Integriteit, Europese wetgeving, subsidievoorwaarden en voorwaarden van het Commissariaat voor de Media.
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4 Nevenfuncties Raad van Bestuur
Henk Hagoort

Ruurd Bierman

Drs. H.N. Hagoort (Rhoon, 1965) is per 1 juni 2008 voorzitter van de Raad van

R. Bierman (Ede, 1952) neemt sinds 1 juni 2003 in de Raad van Bestuur de

Bestuur en is onder andere verantwoordelijk voor de portefeuilles Strategie en

portefeuilles Televisie, Radio en Nieuwe Media voor zijn rekening.

Corporate Communicatie.

Loopbaan
Loopbaan

Ruurd Bierman studeerde planologie en was tot zijn aantreden als Lid van de

Henk Hagoort studeerde geschiedenis en was van 2000 tot 2008 directeur van

Raad van Bestuur acht jaar lang directeur van NOS Radio en Televisie. Bierman

de Evangelische Omroep. Binnen deze omroep werkte hij van 1992 tot 2000 als

vervulde van 1979 tot 1982 functies bij de Gemeente Amsterdam voor lokale radio

medewerker documentaires TV, als afdelingshoofd informatieve programma’s en

en televisie en was daarna onder meer projectleider bij de introductie van

als lid van het managementteam. Voordat hij bij de EO in dienst kwam, werkte hij

Nederland 3 en van 1990 tot 1994 adjunct-directeur televisie bij de NOS.

onder andere als toegevoegd docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de
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Universiteit Utrecht.

Nevenfuncties

Nevenfuncties

Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
Concertzender
EBU Television Committee
Muziekcentrum van de Omroep (MCO)
NOS
Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep
(CoBO)

Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
Het Beste van Vlaanderen en Nederland (BVN)
Media Academie
Muziekcentrum van de Omroep (MCO)
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
NOS,
STER

lid bestuur
Voorzitter
voorzitter Raad van Toezicht
lid Raad van Toezicht
Voorzitter Raad van Toezicht
lid Bestuur

De nevenfuncties uit hoofde van de functie zijn onbezoldigd, met uitzondering van
de STER. De inkomsten komen ten goede aan de NPO.
Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
Boekencentrum BV
voorzitter Raad van
Commisarissen
Rijksmuseum Muiderslot
lid Raad van Toezicht
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bezoldigd

voorzitter Bestuur
voorzitter
lid Raad van Toezicht
lid Raad van Toezicht
secretaris

De nevenfuncties uit hoofde van de functie zijn onbezoldigd.
Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
Paradiso Amsterdam
voorzitter Raad van
Toezicht
Stichting Julius Leeft
vice-voorzitter Bestuur

onbezoldigd
onbezoldigd

Cees Vis

Ton Tekstra

Drs. C.A. Vis (1950) is in dienst sinds 1 september 2003. Momenteel beheert hij de

A.N.T. Tekstra (1950) is tot uiterlijk 1 september 2013 gevolmachtigd vertegenwoor-

portefeuille Financiën & Control.

diger van de Raad van Bestuur. Dat betekent dat hij formeel geen lid is van de
Raad van Bestuur, maar wel dezelfde bevoegdheden heeft waar het om zijn

Loopbaan

takenpakket gaat. Tekstra neemt deel aan de vergaderingen en andere activi-

Cees Vis studeerde bedrijfseconomie en voltooide een postdoctorale opleiding tot

teiten van de Raad van Bestuur. Hij vervult de functie parttime (60%) en neemt

registeraccountant. Hij was tot 2003 lid van de Raad van Bestuur van PCM

voor de duur van zijn functie de portefeuilles Organisatie, Bedrijfsvoering en

Uitgevers N.V. en directievoorzitter van PCM Landelijke Dagbladen. Daarvoor was

Technologie en Distributie over van Cees Vis.

hij accountmanager bij Price Waterhouse (1980-1986), vervulde diverse functies
bij het Ministerie van OCW (1986-1997) en was van 1998 tot 2000 algemeen direc-

Loopbaan

teur van de STER.

Ton Tekstra studeerde procestechnologie en bedrijfskunde en werkte als proces-

Nevenfuncties

van het toenmalige Nederlandse Omroepproductie Bedrijf. Tussen 2000 en 2006

technoloog en organisatieadviseur. Hij was in 1980 betrokken bij de oprichting
was Tekstra algemeen directeur van NOB Holding NV. Daarnaast was hij van 2002
Nevenfuncties uit hoofde van de functie:
Muziekcentrum van de Omroep (MCO)
NOS
STER

lid Raad van Toezicht
lid Raad van Toezicht
lid bestuur

De nevenfunctie bij de STER is bezoldigd. De inkomsten komen ten goede aan

tot 2007 ook statutair directeur van NOB NV, crossmedia uitzendbedrijf. Na de
integratie van het NOB in Technicolor, eind 2007, nam hij afscheid van het bedrijf.
Sindsdien is hij werkzaam als adviseur en toezichthouder.
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Nevenfuncties

de NPO.
Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
Adviesraad MKB van ING Bank
lid
Multiculturele Televisie Nederland
lid Bestuur
Stichting ter bevordering van de Uitgave lid Bestuur
van de Volledige Correspondentie van
Erasmus
United Fish Auctions N.V. (UFA)
lid Raad van
Commissarissen

bezoldigd
bezoldigd
onbezoldigd
bezoldigd

Nevenfuncties niet uit hoofde van de functie:
NOVEC BV
commissaris
Media Academie
penningmeester
PNO Media
voorzitter Bestuur
PNO Ziektekosten

vice-voorzitter Bestuur

Stichting Werk en Bemiddeling NOB
Werkgeversvereniging voor de Media

voorzitter
voorzitter

bezoldigd
onbezoldigd
onkostenvergoeding
onkostenvergoeding
onbezoldigd
onbezoldigd

5 Verslag Raad van Toezicht
Het jaar 2009 stond voor de Raad van Toezicht naast

gekozen oplossing Ton Tekstra als plaatsvervangend

bestuurlijke model dat OCW voorstond. In dit model

zijn reguliere toezichthoudende taken, vooral in het

vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur aan te

zou de Raad van Bestuur van de publieke omroep als

teken van het gesprek over de nabije en verdere

stellen, voor alle partijen goed blijkt te hebben

Raad van Toezicht van de NOS functioneren,

toekomst van de publieke omroep. De gesprekken

gewerkt. Deze constructie maakte het mogelijk dat

waardoor de belangen van de publieke omroep als

die de Raad van Bestuur reeds in 2007 in het kader

Cees Vis ondanks zijn ziekte leiding kon blijven geven

geheel op gebied van nieuws en sport goed

van het Kompastraject met de omroepen was gestart,

aan strategische dossiers op gebied van financiën.

behartigd zouden zijn.

kregen in 2009 ter voorbereiding van het Concessie-

De Raad van Toezicht volgt voorts met belangstelling

De politieke werkelijkheid zorgde er echter in 2009

beleidsplan 2010-2016 ook voor de Raad van

de geïntensiveerde samenwerking tussen de

voor dat dit model op basis van overwegingen inzake

Toezicht meer contouren. Met genoegen heeft de

omroepen en de Raad van Bestuur, die bij de start

governance niet ideaal werd geacht, waardoor per

Raad kennis genomen van de richting die de Raad

van 2010 onder meer resulteerde in een gezamenlijk

1 juli 2011 een onafhankelijke Raad van Toezicht wordt

van Bestuur in samenspraak met de omroepen kiest,

naar buiten gebrachte aanpak van nieuws, opinie en

benoemd. De selectie en benoeming van de leden

en die is voorop lopen als het gaat om digitale

actualiteiten.

zal gebeuren door het ministerie van OCW.

innovaties, maar vooralsnog de lineaire mediaplatformen volledig in hun waarde te laten.

Verzelfstandiging NOS

deze nieuwe werkelijkheid onder andere bezonnen

Tevens onderschrijft de Raad van Toezicht de

Evenals in 2008 heeft de verzelfstandiging van de

op de vraag waar het beeld- en geluidsarchief zou

beweging die wordt ingezet tot het maken van

NOS in 2009 meermalen op de agenda van de Raad

moeten worden ondergebracht, aangezien deze

scherpere keuzes, die onder meer leiden tot een

van Toezicht gestaan. Het belang en de gevolgen van

uiterst waardevolle verzameling zonder dat enig

indeling in Audio en Video, en het rubriceren van

deze verzelfstandiging hebben de meer dan

risico wordt gelopen zodanig moet worden beheerd

thema’s en domeinen, zodat het publiek blijvend de

gemiddelde aandacht van de Raad van Toezicht

dat gebruik en exploitatie blijvend ten dienste staat

weg kan vinden in het rijke aanbod van de publieke

vanwege de unieke positie die de NOS op het gebied

van de gehele publieke omroep. Dit vraagstuk is nog

van nieuws en sport vervult. Met zijn activiteiten op

niet volledig opgelost en de bespreking ervan staat

deze terreinen staat de NOS ten dienste aan het

ook in 2010 op de agenda.

omroep.
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De Raad van Toezicht heeft zich naar aanleiding van

Raad van Bestuur

geheel van de publieke omroep, en de Raad van

Dit was het eerste jaar dat de Raad van Bestuur een

Toezicht acht het dan ook van grote waarde dat deze

Vergaderingen Raad van Toezicht

vol jaar onder leiding van de per 1 juni 2008

functies van de NOS na de verzelfstandiging

De Raad vergaderde in 2009 zeven keer met de

aangetreden voorzitter Henk Hagoort functioneerde.

ongewijzigd voor het geheel gehandhaafd blijven.

Raad van Bestuur, een keer onderling en organiseerde samen met de Raad van Bestuur een Bosdag.

De zichtbaarheid van de publieke omroep is vergroot
en tevens heeft de Raad van Bestuur overtuigend

De Raad van Toezicht heeft zich in 2008 uiteindelijk

Tijdens deze Bosdag werd gesproken over vraag-

over het voetlicht gebracht welke waarde het

achter het besluit van het ministerie van OCW tot

stukken op het gebied van distributie (positie

huidige omroepbestel vertegenwoordigt, aldus de

verzelfstandiging van de NOS (per 1 januari 2010)

kabelaars, relatie met kijker/luisteraar, eventuele

Raad van Toezicht. Ook is de Raad verheugd dat de

geschaard omdat de Raad zich kon vinden in het

verdienmodellen), de samenwerking met de

Jaarverslag 2009 | Nederlandse Publieke Omroep

printmedia, en werd verder ingegaan op een

van Toezicht de bevindingen uit deze evaluaties

worden. De conferentie krijgt een vervolg in 2010. De

toekomstanalyse van de publieke omroep.

besproken met de Raad van Bestuur.

Raad van Toezicht acht het gesprek over governance,

Werkbezoeken

de omroepen van groot belang.
De Raad van Toezicht waardeert het zeer dat de

In zijn vergaderingen van mei en september stelde
de Raad van Toezicht achtereenvolgens de

integriteit en gedragscodes zowel bij de NPO als bij

jaarrekening 2008 en de Meerjarenbegroting

Evenals voorgaande jaren bezocht de Raad van

2010-2015 vast.

Toezicht een aantal omroepen om zich nader op de

Raad van Bestuur samen met de omroepen de

De Raad heeft in zijn vergaderingen tevens de

hoogte te stellen van de dagelijkse omroeppraktijk.

nieuws- en actualiteitendiscussie op de agenda heeft

beloningscode presentatoren (BPPO), reglementen

Deze werkbezoeken en de inzet die de omroepen

gezet en tot een gezamenlijke aanpak is gekomen.

voor de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, de

hiervoor plegen worden door de Raad elke keer weer

De Raad zal met belangstelling volgen in hoeverre de

auditcommissie en de remuneratiecommisie, en de

bijzonder gewaardeerd. De informatie opgedaan

bedoelde effecten als kwaliteitsverbetering, meer

statuten NPO vastgesteld. Onderwerpen die verder

tijdens deze bezoeken zijn van buitengewoon

buitenland- en onderzoeksjournalistiek, en meer

in 2009 besproken dan wel gepresenteerd zijn, zijn

toegevoegde waarde. Dit jaar bezocht de Raad naast

aandacht voor financieel-economisch nieuws

onder andere: merkenbeleid, Europese regelgeving,

een aantal omroepen ook het facilitair bedrijf

verwezenlijkt zullen worden.

ontwikkelingen op gebied van mobiele media,

DutchView.

programmavernieuwing, het rechtendossier. Tevens
heeft de Raad van Toezicht op afstand de liquiditeits-

En verder

problemen van de Media Academie gevolgd, die

Op 22 april 2009 nam de Raad van Toezicht het

uiteindelijk hebben geleid tot de opheffing van deze

rapport van de visitatiecommissie ‘De publieke

academie. De Media Academie is eind 2009

omroep: het spel, de spelers, het doel’ in ontvangst.

overgenomen door een commercieel opleidings-

De Raad van Toezicht heeft vanzelfsprekend kennis

instituut.

genomen van de aanbevelingen die in het rapport
worden gedaan en die ondertussen in diverse

De Raad van Toezicht kent een audit- en een

gremia een vervolg kennen.

remuneratiecommissie. De auditcommissie heeft

Verder bezocht de Raad van Toezicht een werkconfe-

onder andere de jaarrekening en de Meerjaren-

rentie van het CIPO voor de leden van raden van

begroting ten behoeve van besluitvorming voor de

toezicht van de omroepen. Deze conferentie werd

Raad van Toezicht voorbereid. De commissie heeft

onder andere georganiseerd naar aanleiding van

tevens aandacht besteed aan de activiteiten op het

berichten in de pers over vermeende misstanden bij

gebied van risicomanagement en compliance.

enkele omroepen en was bedoeld om met elkaar van

De remuneratiecommissie heeft naar aanleiding van

gedachten te wisselen over eisen die hedendaags

de zelfevaluatie van de Raad van Bestuur en Raad

toezicht vereist en knelpunten die daarbij ervaren
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6 Nevenfuncties Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de

Ir. B.F. Dessing (1948)

organisatie, de kwaliteit van de besturing door de Raad van Bestuur, het (finan-

Voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van VGZ-IZA-TRIAS-UNIVE Groep.

ciële) beleid en de samenwerking en coördinatie binnen de landelijke publieke
omroep. De Raad van Toezicht benoemt leden van de Raad van Bestuur en

Nevenfuncties:

fungeert als klankbord. De huidige Raad van Toezicht is op 1 januari 2006
Akkermans & Partners
Mentaal Beter
Nationaal Register Commissarissen en
Toezichthouders
Nederlandse Vereniging voor
Cardiologie
Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)
Pensioenfonds van de Nederlandse Bank
Prof. dr. Jaap Swierenga Stichting
Revalidatiecentrum De Hoogstraat
Royal Haskoning
St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Stichting Spoorwegpensioenfonds en
Stichting Pensioenfonds Openbaar
Vervoer
Walter Maas Huis
Waterland Private Equity Investments
Zorgcoöperatie Nederland

aangetreden.

Leden Raad van Toezicht
Mr. C. Smaling (voorzitter)
Ir. B.F. Dessing
Dr. A.A. Dijkhuizen
Prof. dr. N.A.N.M. van Eijk
Mevr. prof. dr. V. Frissen
D. Terpstra
Mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeer

Mr. C. Smaling (1945), voorzitter
Voormalig voorzitter Raad van Bestuur PCM Uitgevers Amsterdam

Lid Raad van Advies
Lid Raad van Advies
Adviseur

Bezoldigd
Bezoldigd
Bezoldigd

Lid Raad van Toezicht

Bezoldigd

Lid Raad van Advies
Lid Raad van Toezicht
Lid Bestuur
Lid Raad van Toezicht
Lid Raad van Advies
Lid Raad van Toezicht
Lid Visitatiecommissie

Onbezoldigd
Bezoldigd
Onbezoldigd
Bezoldigd
Bezoldigd
Bezoldigd
Bezoldigd

Lid Bestuur
Industry Expert
Lid Raad van
Commissarissen

Onbezoldigd
Bezoldigd
Bezoldigd

Nevenfuncties:
Stichting Aandelen Metz
Zorgcoöperatie Nederland

Lid Bestuur
Voorzitter Raad van
Commissarissen

Bezoldigd
Bezoldigd
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Dr. A.A. Dijkhuizen (1953)

prof. dr. N.A.N.M. van Eijk (1961)

Voorzitter Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit & Researchcentrum.

Bijzonder hoogleraar Media- en Telecommunicatierecht, Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van Amsterdam

Nevenfuncties:
Nevenfuncties:
Corpus
European Food & Agribusiness Seminar
(EFAS) (uitgevoerd samen met Harvard
Business School)
Fuzhou University, Fujian Province, China
Gouverneur van de provincie Fujian in
China
Hendrix Genetics
Incotec
InnovatieNetwerk
Limburgforum
Massey University, Palmerston North,
Nieuw Zeeland
Netherlands Academy of Technology and
Innovation
Pictet Agri Investeringsfonds
Raad voor Deltaonderzoek
Refresco
SNS Asset Management
Stichting Food Valley
Stichting TrusQ
Struik Foods Europe
VSNU

Lid Raad van Advies
Programmadirecteur

Onbezoldigd
Onbezoldigd

Visiting Professor
Lid Innovatiecommissie
en Persoonlijk Adviseur
Lid Raad van Advies
Lid Raad van
Commissarissen
Lid Bestuur
Lid
Honorary Professor

Onbezoldigd
Onbezoldigd

Lid

Onbezoldigd

Lid Raad van Advies
Lid
Lid Raad van
Commissarissen
Lid Raad van Advies
Lid Bestuur
Adviseur
Lid Raad van Advies
Lid Algemeen Bestuur

Bezoldigd
Onbezoldigd
Bezoldigd
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Bezoldigd
Bezoldigd
Bezoldigd
Bezoldigd
Onbezoldigd

Bezoldigd
Onbezoldigd
Bezoldigd
Bezoldigd
Onbezoldigd

Computerrecht
European Audiovisual Observatory
Internetscriptieprijs
NautaDutilh
NLkabel - Lid Beroepscommissie
Pictoright
Rabobank
Tijdschrift voor Consumentenrecht
Vereniging voor Media en
Communicatierecht (VMC)

Redactielid
Member Advisory
Committee
Juryvoorzitter
Adviseur
Lid
Voorzitter Commissie
van Beroep
Adviseur
Medewerker
Voorzitter

Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Bezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Bezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd

Mevr. prof. dr. V. Frissen (1960)

D. Terpstra (1956)

Senior strateeg bij TNO ICT, tevens namens TNO als hoogleraar verbonden aan

Voorzitter HBO-raad.

de Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Wijsbegeerte, leerstoel ICT en
Sociale Verandering.

Nevenfuncties:

Nevenfuncties:

Aegon

Evaluatie ICT Regie Orgaan
Het Expertise Centrum
Humanistisch Instituut voor
Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS)
Kennissenaat Ministerie BZK
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Sociologie
Strategisch ICT-overleg Ministerie EZ
Taskforce Zeeland
Twaweza

Lid Begeleidingscommissie
Lid Bestuur
Lid College van
Adviseurs
Lid
Lid Algemeen Bestuur
Lid Redactieraad
Lid
Lid
Lid Supervisory Board

Bezoldigd

Grontmij

Bezoldigd
Onbezoldigd

Interkerkelijke Organisatie voor
Ontwikkelingssamenwerking (ICCO)
Kamer van Koophandel Nederland

Bezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Bezoldigd
Onbezoldigd

Koninklijke Nederlandse Schaatsbond
NETH-ER
Onderwijsnetwerk Belvedere
Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs
Unilever
Worldconnectors

Lid Raad van
Commissarissen
Lid Raad van
Commissarissen
Voorzitter Bestuur
Lid Raad van
Commissarissen
Voorzitter
Lid Raad van Bestuur
Lid Raad van Advies
Lid Bestuur
Lid Raad van
Commissarissen
Lid

Bezoldigd
Bezoldigd
Onbezoldigd
Bezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Onbezoldigd
Bezoldigd
Onbezoldigd

Mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeer (1959)
Onafhankelijk bestuursadviseur voor strategie en corporate governance en
voormalig CEO Currence Holding.

Nevenfuncties:
Alliander N.V.
Fortis Bank Nederland
Maag Lever Darm Stichting
Nationaal Register Commissarissen en
Toezichthouders

Lid Raad van
Commissarissen
Lid Raad van
Commissarissen
Lid Raad van Toezicht
Adviseur

Bezoldigd
Bezoldigd
Onbezoldigd
Bezoldigd
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7 Risicoparagraaf NPO 2009
Inleiding

32

Strategische risico’s

Deze paragraaf bevat een beschrijving van de

van nieuwe initiatieven;
•

Omroepen kunnen niet langer zelf kanalen

voornaamste risico’s die door de NPO zijn geïdentifi-

Politiek en economisch

beginnen, want alleen de NPO mag die

ceerd alsmede een beschrijving van de interne

De publieke omroepen in Europa staan in toene-

aanvragen. Het risico bestaat dat omroepen veel
langer moeten wachten voordat ze een dienst

risicomanagement- en controlesystemen waarmee

mende mate onder druk. In Nederland is sinds de

de ondernemingsbrede risico’s worden beheerst. In

fiscalisering van de omroepbijdrage de afstand

het kader van het jaarverslag 2009 zijn de inzichten

tussen politiek en publieke omroep zeer klein. Deze

in de risico’s geactualiseerd naar ultimo 2009.

kunnen starten;
•

Tenslotte bestaat het risico dat individuele

kleine afstand vergroot het risico van te grote invloed

omroepinstellingen zich onvoldoende bewust zijn

van de politiek op de publieke omroep. Europese

van de aangescherpte ex ante toets, met mogelijk

Gedurende het verslagjaar zijn de interne risico-

regelgeving beperkt de mogelijkheden van publieke

reputatieschade voor de gezamenlijke publieke

management- en beheersingsystemen (her)

omroepen om zich te presenteren op andere dan de

omroepen en/of (juridisch gegronde) bezwaren

beoordeeld en geactualiseerd. Deze zijn gericht op

hoofddistributiekanalen uit mededingoverwegingen.

van marktpartijen als gevolg.

een adequate en effectieve beheersing van risico’s.
Hierdoor wordt het integrale controlebewustzijn van

In juli 2009 heeft de Europese Commissie de

De Raad van Bestuur van de NPO (hierna: RvB) zal

de organisatie en haar medewerkers bevorderd. De

omroepmededeling uit 2001 herzien. Hierin staan de

door middel van frequente en duidelijke communi-

Raad van Bestuur is van mening dat de risicoma-

uitgangspunten voor staatsteun aan publieke

catie aan omroepen over de te volgen procedure bij

nagement- en controlesystemen in 2009 adequaat

media-instellingen. De commissie heeft hierin een

de lancering van nieuwe diensten, pogen de

hebben gewerkt.

balans proberen te vinden tussen belangen van

laatstgenoemde risico’s tot een minimum te

zowel publieke als private mediabedrijven. Een

beperken.

Voor zover de NPO belangrijke risico’s loopt inzake

ingrijpende wijziging in de nieuwe omroepmede-

voorwaardelijke en onzekere rechten en verplich-

deling betreft het vóóraf toetsen van publiek

De financiering voor 2010 is inmiddels zeker gesteld.

tingen zijn deze in de jaarrekening toegelicht.

gefinancierde nieuwe media-initiatieven, wat

Voor 2011 was een structurele budgetcompensatie

Wanneer het duidelijk is dat deze risico’s en/of

voorheen een toetsing áchteraf was. Een ‘markt-

aangekondigd van € 50 mln. Onder invloed van de

verplichtingen daadwerkelijk worden geëffectueerd,

verstoringstoets’ maakt onderdeel uit deze ex ante

wereldwijde economische teruggang is deze

is daarvoor een voorziening in de jaarrekening

toets. De uitvoering van de toets vindt op nationaal

toezegging inmiddels verlaagd naar € 25 mln. Het

opgenomen. Onderstaand worden de in 2009

niveau plaats door middel van de methoden die

huidige kabinet had hierbij het uitgangspunt

geïdentificeerde belangrijkste risico’s toegelicht

nationaal geschikt worden geacht. Vanuit deze

ingenomen in de komende concessieperiode geen

waarvoor geen voorzieningen in de jaarrekening zijn

ontwikkelingen ontstaat een aantal potentiële risico’s:

grote veranderingen te gaan doorvoeren.

gevormd.

•
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Het risico bestaat dat deze ex ante toets de
komende jaren in de uitvoering strenger wordt

Gedeeltelijk in 2010 maar volledig in 2011 zal de

en de publieke omroep belemmert in het starten

publieke omroep met nieuwe verhoudingen in het

bestel worden geconfronteerd. Twee nieuwe

Daarnaast is er een aantal zaken in de media geweest

Reputatie publieke omroep

waarbij de onafhankelijkheid van commerciële

en MAX en wijzigende vaste (gegarandeerde)

De publieke opinie over de kwaliteit en efficiëntie van

invloeden bij de totstandkoming van programma’s in

budgetten voor de overige omroepverenigingen en

de publieke omroep vormt een strategisch risico voor

twijfel werd getrokken. Een voorbeeld hiervan is de

toetreders, een dominantere positie voor vooral BNN

taakorganisaties. Dit plaatst enkele individuele

de reputatie van de publieke omroep. De publieke

Bibaboerderij. Het sponsorbeleid heeft op dit

omroepinstellingen zowel inhoudelijk als financieel

omroep is immers een in het oog springende

moment de aandacht van de Raad van Bestuur en de

voor uitdagingen en risico’s.

organisatie in Nederland. De publieke omroep is zich

politiek.

Tot slot staan inkomstenstromen onder druk en kent

Bestuur voelt zich daar (mede) verantwoordelijk voor.

de fundamentele kostenontwikkeling een opwaartse

Goed inzicht geven in de (kwaliteit van de) output is

De Raad van Bestuur heeft (conform de Mediawet

trend. De kosten van de publieke omroep (bij

van groot belang. De belangrijkste middelen hierbij

artikel 2.2) de bevoegdheid om de doelmatigheid

gelijkblijvende programmering) kennen een

zijn communicatiebeleid, monitoring/evaluatie en

(efficiënt en doeltreffend) te bevorderen, maar de

opwaartse trend door onder andere het verschil in

verantwoording. Monitoring van en verantwoording

doelmatigheid zelf is een verantwoordelijkheid van

toegekend accres op basis van prijsinflatie tegenover

over de prestaties van de publieke omroep en de

de omroepen. De verantwoordelijkheid voor het

bewust van de betekenis van zijn imago. De Raad van

Doelmatigheid

toenemende arbeidskosten op basis van looninflatie,

inzet van middelen vindt frequent plaats (onder

houden van toezicht op de rechtmatigheid en de

de toenemende kosten voor verwerving van

andere in de rapportage Prestatieovereenkomst,

doelmatigheid ligt bij de Raad van Toezicht van de
afzonderlijke omroeporganisaties.

(multimedia) rechten en door kostenstijgingen als

rapportage Terugblik Meerjarenbegroting, jaarreke-

gevolg van nieuwe toetreders tot het bestel. Dit

ningen omroepen en Meerjarenbegroting). Alles met

brengt het risico met zich mee dat programmering

als doel om voldoende openheid te geven aan

De Raad van Bestuur probeert de doelmatigheid van

langzaam maar zeker verschraalt en de positie van

derden en reputatieschade of de aantijging van

bestedingen bij de omroepen zoveel mogelijk te

de publieke omroep wordt aangetast. Dalende

ondoorzichtigheid te voorkomen.

bevorderen door middel van:
•

inkomsten worden veroorzaakt door onder andere

Het organiseren van een creatieve competitie bij

striktere sponsorregels, dreigende terugloop van

In 2009 is er een beperkt aantal incidenten geweest

intekening, die – binnen de grenzen van de

inkomsten van omroepbladen en strengere eisen

die mogelijke imagoschade voor de publieke omroep

Mediawet – moet leiden tot een optimale

aan nevenactiviteiten. Al langere tijd wordt door

hebben opgeleverd. Het afgelopen jaar is de hoogte

prijs-kwaliteitverhouding met behoud van de

commerciële marktpartijen druk uitgeoefend op de

van de salarissen van de presentatoren nadrukkelijk

autonomie van de omroeporganisaties in de

overheid om de Ster af te schaffen. Het verdwijnen

in de media onder de aandacht geweest. Als reactie

besteding van middelen. Daarnaast sturen de

van advertentie-inkomsten als baten voor de

hierop heeft de NPO de regeling ‘Beloningskader

NPO-platforms bij specifieke programmapro-

rijksbegroting heeft naar verwachting een fors

Presentatoren in de publieke omroep’ (BPPO)

jecten aan op samenwerking tussen omroepen,

indirect effect voor het budget van de publieke

opgesteld die honoreringsnormen bevat waaraan de

kennisdeling en (bij internet) gezamenlijke

omroep.

landelijke publieke media-instellingen zijn gebonden.

systemen en software;
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•
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schema kan worden terugbetaald; voor nieuwe

competitie plaatsvindt vanwege de wettelijke

toetreders is een overeenkomst voor bevoor-

taakopdracht (NOS inzake nieuws – niet zijnde

schotting opgesteld met maandelijkse

Technische continuïteit

actualiteiten – en sport) zal periodiek een

liquiditeitsrapportages;

Het uitzendproces dient te allen tijde gewaarborgd

De NPO bevordert adequaat bestuur en

te zijn. De risico’s inzake uitzending en distributie van

externe partij;

adequaat toezicht door het geven van voorlich-

de radio- en televisieprogramma’s liggen met name

Voor het reguleren van de overheadkosten is

ting, bijscholing en het uitwisselen van erva-

op het gebied van de ICT. Voor de uitzending van de

doelmatigheidsonderzoek plaatsvinden door een
•

•

•

•

Operationele risico’s

Waar geen intekening op basis van creatieve

•

zowel voor de aan producties verbonden

ringen aan de raden van toezicht van de

programma’s is de werking van de geautomatiseerde

overhead als voor de algemene indirecte kosten

omroeporganisaties. De NPO actualiseert de

systemen van essentieel belang en voor de distri-

van omroeporganisaties een normpercentage

omroepbrede Gedragscode die gebaseerd is op

butie is de afhankelijkheid van een goede doorgifte

vastgesteld;

zelfregulering van de NPO via bindende rege-

via vooral de (digitale) kabel, de satelliet en de digitale

lingen voor de individuele omroeporganisaties.

ether groot.

De NPO actualiseert jaarlijks in samenwerking
met het CvdM en OCW de richtlijnen in het

Naast de NPO besteedt ook de Commissie Integriteit

handboek Financiële Verantwoording landelijke

publieke omroep (CIPO) aandacht aan risicobeheer-

De uitzendketen Radio en de uitzendketen TV zijn in

publieke media-instellingen, Wereldomroep en

sing door de naleving van de Gedragscode publieke

2008 uitgebreid onder de loep genomen. Hierbij

Ster zodat er meer uniformiteit in financiële

omroep en andere regels te controleren, evalueren

is voor alle delen van de storage, play-out en

rapportages komt en er op de juiste onder-

en aan de Raad van Bestuur terug te koppelen c.q.

distributieketen geactualiseerd in hoeverre redun-

werpen wordt gerapporteerd (onder andere

te adviseren.

dantie aanwezig is en welke risico’s gelopen worden

liquiditeit);

bij uitval van onderdelen hierin. De gevolgen hiervan

De NPO voert een verscherpt liquiditeitsbeheer in

zijn in kaart gebracht. Dit alles heeft in 2009 geleid

binnen de eigen organisatie en voor beheer

tot de implementatie van diverse aanvullende

omroepmiddelen;

maatregelen met als doel de risico’s van algehele

De NPO voert een verdere scheiding door

uitval van de uitzendingen te voorkomen.

van de registratie van platformkosten en interne
bedrijfsvoering, en scherpt de procedure voor

•

Binnen het uitzendproces radio heeft de NPO de

beschikbaarstelling en afrekening van program-

beschikking over een aantal redundante eindregies.

magelden verder aan;

Hier kan in geval van calamiteiten naar worden

De NPO past de bevoorschotting aan omroepen

uitgeweken. Bij televisie is in juli 2009 de nieuwe

alleen aan als een deugdelijke liquiditeitsprog-

digitale eindregie Multi Channel Playout in gebruik

nose wordt overgelegd waaruit blijkt dat het

genomen. De nieuwe eindregie heeft meer redun-

voorschot in de loop van het jaar via geld op

dante onderdelen in de play-out-omgeving dan de
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huidige eindregie waardoor het risico van storingen

waar de gebouwen van NPO zijn gevestigd, is

Ter borging van ‘good corporate governance’ heeft

tot een minimum wordt beperkt.

toegespitst op het waarborgen van de inzet van de

de NPO diverse maatregelen getroffen. De uitgangs-

mediaorganisaties en in het bijzonder de infrastruc-

punten hiervan zijn vastgelegd in de gedragscode

turele voorzieningen in “buitengewone omstandig-

voor goed bestuur en integriteit voor de publieke

meerdere locaties waardoor het uitvallen van een

heden”, zoals die in de Mediawet worden genoemd.

omroep (zie voor de afzonderlijke verantwoording

heel datacentrum geen grote gevolgen zal hebben

Hieronder valt de beveiliging van het uitzendproces,

hierover de paragraaf Naleving Richtlijnen en

voor de totale omgeving. Daarnaast verplicht de NPO

maar ook de beveiliging van de medewerkers en

Regelingen Goed Bestuur en Integriteit). Daarnaast

zich tot periodieke ICT-audits op één of meerdere

gasten.

De NPO maakt voor ICT-voorzieningen gebruik van

onderdelen van haar publieke omroep dienstverle-

wordt binnen de NPO gewerkt met een intern
controleplan waarbinnen diverse audits op de

ning en participeert tevens in audits ten behoeve van

Het Media Park is één van de locaties in Nederland

bedrijfsregelingen en interne procedures zijn

de dienstverlening van derden.

die een verhoogde veiligheidsstatus heeft. Er worden

opgenomen. Tijdens de interne audits wordt

diverse beveiligingsmaatregelen toegepast welke zijn

vastgesteld in hoeverre de huidige regelingen

Voor het Filmcentrum, Peperbus en Videocentrum is

vastgelegd in het Security Beleidsplan. Dit plan

worden nageleefd en wordt beoordeeld in hoeverre

de noodstroom inmiddels geregeld en lopen de

voorziet in overkoepelend beleid dat de onderbou-

de procedures nog toereikend zijn. Als gevolg

relevante systemen via een zogenoemde UPS

wing biedt voor de uitwerking van verschillende,

hiervan zijn in 2009 diverse interne procedures

(uninterrupted powersupply). In 2010 zullen de

integraal te benaderen, security-activiteiten op

geactualiseerd en verder aangescherpt.

bestaande UPS’en worden vervangen door grotere.

diverse plaatsen binnen de organisatie. Deze

Ook heeft TCN de noodvoorzieningen voor elektra

overkoepeling omvat fysieke, personele en IT-gerela-

Het interne risicobeheersings- en controlesysteem

extra uitgereid met gasturbines (voor onbeperkte

teerde security-aspecten, alsmede safety- en

van de NPO is erop gericht om de risico’s verbonden

levering van elektra). Indien deze ook uitvallen

business continuity aspecten.

aan de realisatie van de strategische, operationele,

kunnen grote dieselaggregaten de stroomlevering

financiële en compliance-doelstellingen zo veel
mogelijk te minimaliseren. Echter deze risico’s kunnen

plaatst voor koudwater(koeling). De capaciteit is

Administratieve Organisatie en Interne
Controle

hiermee verdubbeld, echter is nog niet voldoende. Er

Voor de financiële besturing en beheersing wordt

derhalve geen absolute garantie dat schending van

bestaan derhalve nog steeds zorgen met betrekking

binnen de NPO gewerkt volgens de planning- en

wet- en regelgeving of fraude wordt voorkomen.

tot de koelvoorziening op het Media Park. Het

controlcyclus. In 2009 is de planning- en control-

overleg met eigenaar TCN over verdere verbetering

cyclus geactualiseerd en verder geoptimaliseerd.

overnemen. Daarnaast heeft TCN een extra koeltoren

van deze situatie wordt voortgezet.

In de planning- en controlcyclus worden de diverse
instrumenten van interne beheersing geïntegreerd,

Safety en security

waarmee het risico op het ‘niet in control’ zijn van het

De aandacht voor de beveiliging van het Media Park,

bestuurlijk proces wordt beperkt.
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niet geheel worden uitgesloten. Het systeem biedt

Financiële risico’s

publieke mediadienst. Ook kunnen geschillen zich

deld door het Europese Hof van Justitie. Nog

voordoen naar aanleiding van door het Commissa-

onduidelijk is wanneer het Hof hierover uitspraak

Geldstromen en liquiditeiten

riaat voor de Media op te leggen of opgelegde

zal doen.

De NPO wordt voornamelijk met overheidsgelden

(voorgenomen) sancties, zoals een boete of naar

gefinancierd waardoor er binnen een verantwoor-

aanleiding van handhavingsverzoeken van derden of

dingsjaar nagenoeg geen financieringsrisico’s

naar aanleiding van besluiten van het Commissariaat

bestaan. Op dit moment zien wij geen aanleiding om

voor de Media waarbij de NPO als derde-belangheb-

nieuwe leningen aan te trekken. Op de destijds

bende bij betrokken is. In 2009 is aan de NPO door

aangetrokken lening voor huisvesting wordt jaarlijks

het Commissariaat geen enkele keer een boete

afgelost. Hierover loopt de NPO geen renterisico

opgelegd.

omdat de NPO een vast rentepercentage over de
resterende looptijd heeft afgesloten. Gezien de

De publieke media-instellingen kunnen bezwaar

geringe transacties in vreemde valuta loopt de NPO

aantekenen tegen besluiten van de NPO, alsmede

ook vrijwel geen valutarisico’s.

naar aanleiding van de beslissing op bezwaar en
eventueel (hoger) beroep. Het betreft vooral

Tijdelijke overtollige liquide middelen worden

bezwaarschriften tegen besluiten over uurbedragen,

uitsluitend belegd via deposito’s bij financiële

urenindelingen en toekenningen van gelden. Voor

instellingen met een A-rating. Het rekening-cou-

de lopende zaken kan geen precieze indicatie

rantsaldo wordt dusdanig afgestemd op de inkom-

worden gegeven van eventuele financiële gevolgen.

sten en de uitgaven dat er op korte termijn
voldoende middelen beschikbaar zijn. Adequaat

Europese Commissie

liquiditeitenbeheer en planning is en blijft echter een

De zaak tussen de Europese Commissie en de

belangrijk aandachtspunt van de NPO.

Nederlandse overheid over de ad hoc-financiering

Aansprakelijkheid en juridische claims

risico hier is dat bepaald wordt dat de terugvorde-

van de publieke omroep is nog steeds gaande. Het
Gelet op de complexe omgeving waarin de NPO

ring van de door de Europese Commissie gestelde

opereert, is het onontkoombaar dat geschillen zich

overcompensatie niet goed is uitgevoerd. Ook kan

voordoen. Dit kunnen geschillen zijn tussen de NPO

de Europese Commissie altijd opnieuw onderzoek

en de publieke media-instellingen als gevolg van de

doen naar de reserves bij de publieke omroep. In

te nemen besluiten inzake de landelijke publieke

maart 2010 is het door de Nederlandse Staat en het

mediaopdracht dan wel met derden buiten de

eveneens door de NPO ingestelde beroep behan-
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8 Gedragscode en Compliance
Naleving Richtlijnen en Regelingen
Goed Bestuur en Integriteit

omroep. Naast toezicht hebben zij eveneens een

Artikel 4.2 stelt dat een gegeven geschenk niet meer

adviserende rol. Zij leggen jaarlijks verantwoording

dan € 50,00 bedraagt en dat alle geschenken aan

af via een afzonderlijk jaarverslag, zie hiervoor

derden moeten worden opgenomen in een open-

Integriteitomroep.nl.

baar register.

de naam ‘Richtlijnen en Regelingen Goed Bestuur en

De NPO heeft een compliance officer aangesteld die

geschenken worden gegeven aan derden van meer

Integriteit’. Deze richtlijnen en regelingen hebben

verantwoordelijk is voor de toetsing op het correct

dan € 50,00, maar hiervan kan wel worden afge-

De landelijke publieke mediadienst heeft een gedragscode voor goed bestuur en integriteit, bekend onder
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Wij hebben ervoor gekozen dat in principe geen

betrekking op: goed bestuur (waaronder begrepen

naleven van de voorschriften uit de Richtlijnen en

weken, indien dit gerechtvaardigd is. Alleen deze

aspecten als beloning en bestuurlijk toezicht), integer

Regelingen Goed Bestuur en Integriteit.

geschenken worden opgenomen in het openbare

handelen, verslaglegging, ideële sponsoring, inter-

Tot en met 2008 werden de verantwoordingen van

register. Hierdoor ontstaat naar onze mening geen

actieve telefoondiensten/sms- en e-mailmarketing,

de bedrijfsonderdelen NPO en NOS RTV van de

lang, onoverzichtelijk register van geschenken die er

procedures voor de behandeling van meldingen en

Nederlandse Omroep Stichting samengevoegd. Per

eigenlijk niet toe doen. Wij waarborgen zo dat een

vermoedens over mogelijke misstanden (klokken-

31 december 2008 is het bedrijfsonderdeel NOS RTV,

goed inzicht bestaat in gegeven geschenken die

luidersregeling) en toezicht en naleving van de

vooruitlopend op wetswijziging per 1 januari 2010,

afwijken van het gebruikelijke, teneinde te kunnen

gedragscodes. In 2009 is deze gedragscode

van de Nederlandse Omroep Stichting afgesplitst en

beoordelen of ongewenste belangenverstrengeling

uitgebreid met een door de Minister van OCW

als de zelfstandige Stichting Nederlandse Omroep

tegen is gegaan en de integriteit gewaarborgd is.

goedgekeurd beloningskader, dat op 1 september

Stichting verder gegaan. Vanaf 1 januari 2010 gaan

2009 in werking is getreden.

beide stichtingen in overeenstemming met de

Daarnaast wijken wij af van artikel 4.3 van Richtlijn 2.

De richtlijn over goed bestuur heeft het karakter

Mediawet door het leven als Stichting Nederlandse

Hierin staat dat ontvangen geschenken, diensten en

van een aanbeveling. De richtlijnen 2 tot en met 6 zijn

publieke omroep en Nederlandse Omroep Stichting.

giften, boven een bedrag van € 50,00, eigendom

bindend vastgesteld, waarbij de ‘pas toe of leg

De NPO legt over 2009 voor het eerst alleen over

worden van de organisatie. Wij hebben hieraan

uit’-regel geldt. Per 1 januari 2010 bepaalt artikel 2.142a

haar eigen activiteiten verantwoording af.

toegevoegd dat het geschenk eigendom is van de

Mediawet 2008, dat de NPO en de landelijke publieke

organisatie, maar dat bepaald kan worden dat de

media-instellingen de aanbevelingen “zoveel als

Afwijkingen van de Richtlijnen

mogelijk” dienen te volgen. De richtlijn Cofinanciering

De Richtlijnen en Regelingen Goed Bestuur en

(ideële sponsoring) is niet van toepassing op de NPO.

ontvanger dit geschenk mag behouden.

Integriteit schrijven voor dat openbaar verantwoor-

Verantwoording

ding wordt afgelegd indien wordt afgeweken van

Op basis van onderzoek kan worden gesteld dat de

Een onafhankelijk toezichtorgaan, de Commissie

onderdelen van de Richtlijnen. Dit doen wij via dit

Richtlijnen en Regelingen Goed Bestuur en Integriteit

Integriteit publieke omroep (CIPO), ziet toe op de

jaarverslag. De afwijkingen hebben betrekking op de

zijn geïmplementeerd en worden nageleefd. Er zijn

handhaving en naleving van de Richtlijnen en

artikelen 4.2 en 4.3 van Richtlijn 2 Integriteit inzake het

eveneens voorschriften opgenomen over de

Regelingen Goed Bestuur en Integriteit bij de publieke

aannemen en geven van geschenken.

bedrijfsvoering, onder andere inzake uitgaven,
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kostendeclaraties, gebruik van creditcards, aanbe-

de) Raad van Bestuur en de (leden van de) Raad van

te raadplegen via onze website Publiekeomroep.nl.

steden en reizen buitenland. Ook dient een bedrijfs-

Toezicht zijn uiteengezet in de Mediawet en de

Aan iedere medewerker is gevraagd zich te verant-

voeringverklaring opgesteld te worden. Hiermee

statuten van de Stichting NPO.

woorden over integer handelen. Financiële belangen

verklaart het besturend orgaan dat niet is gebleken

De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd bij

van medewerkers en/of hun partners in onderne-

dat de bedrijfsvoering te kort is geschoten. Eventuele

Koninklijk Besluit. De taakverdeling van de leden van

mingen die een (in)directe relatie met de NPO

tekortkomingen worden toegelicht, inclusief de

de Raad van Toezicht, evenals zijn werkwijze, zijn

hebben en gegeven geschenken van meer dan

maatregelen om de tekortkomingen te verhelpen en

conform richtlijn 1 neergelegd in een reglement.

€ 50,00 zijn opgenomen in de desbetreffende

het bijbehorende tijdpad.
In navolging van een advies van CIPO wordt alleen

registers. Dit geldt ook voor de nevenfuncties van en
De jaarinkomens van de leden van de Raad van

meldingen beleggingen in sectorgerelateerde

verklaard dat een bedrijfsvoeringverklaring is

Bestuur en de Raad van Toezicht worden openbaar

ondernemingen door topfunctionarissen.

opgesteld en ondertekend. De verklaring zelf wordt

gemaakt. De hoogte van de ontslagvergoedingen

Overigens heeft slechts één medewerker via haar

voor Topfunctionarissen dient volgens de richtlijn

partner een financieel belang. Er zijn goede

goed bestuur en toezicht op dezelfde wijze vastge-

afspraken gemaakt met de betreffende leiding-

De richtlijnen over telefoondiensten en e-mailmarke-

steld te worden als is geregeld in de CAO voor het

gevende over het betrokken zijn van deze mede-

niet meer afgedrukt in het jaarverslag.

ting worden nageleefd. De inkomsten uit eventuele

Omroeppersonneel. De rechtspositie van de leden

werker bij het aangaan van (contractuele)

interactieve telefoondiensten, sms, 0900-lijnen en

van de Raad van Bestuur wordt echter niet bepaald

verplichtingen.

mobiel internet zijn nagenoeg nihil omdat kosten-

door deze CAO. maar krachtens de Mediawet

Er zijn geen meldingen geweest van beleggingen en

georiënteerde tarieven worden gehanteerd.

vastgesteld door de Raad van Toezicht.

er zijn geen meldingen geweest dat er faciliteiten of

Ook is voldaan aan Richtlijn 6, e-mailmarketing en

Gezien de benoeming van leden van de Raad van

diensten zijn aangenomen die de onafhankelijke

de Europese regelgeving hieromtrent.

Bestuur voor de bepaalde tijd van vijf jaar, maakt een

positie van de medewerkers van de stichting NPO
ten opzichte van de aanbieders hebben beïnvloed.

Het per 1 oktober 2009 door wijziging van de Wet

wachtgeldregeling deel uit van de rechtspositierege-

op de Telecommunicatie in werking getreden

ling.

spam-verbod heeft geen effect gehad op de interne

Er zijn geen leningen, garanties en dergelijke aan de

Bij opgaven van de nevenfuncties van de medewer-

werkwijze, omdat daar in het licht van het al

leden van de Raad van Bestuur en de Raad van

kers is niet gebleken dat er strijdigheid bestaat met

gevoerde beleid op dit punt geen aanleiding toe was.

Toezicht verstrekt.

het belang van de stichting NPO. Topfunctionarissen

Goed Bestuur en Toezicht

Integriteit

en enkele medewerkers vervullen daarnaast ook
De werkwijze van de Raad van Bestuur en de Raad

De Richtlijnen en Regelingen Goed Bestuur en

van Toezicht zijn in het verslagjaar ongewijzigd

Integriteit zelf en de openbare registers, de neven-

gebleven. De werkwijze, taken, bevoegdheden,

functies van topfunctionarissen, gegeven

benoemen, schorsen en ontslaan van de (leden van

geschenken, financiële belangen en beleggingen zijn

enkele nevenfuncties uit hoofde van hun functie.
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9 Bedrijfsvoeringverklaring
De NPO streeft naar een open, transparante

minimaliseren. Ten aanzien van de administratieve

verantwoordingscultuur over het gevoerde beleid en

organisatie zijn er in 2009 diverse interne proce-

het uitgeoefende toezicht. Binnen de publieke

dures geactualiseerd en verder aangescherpt.

omroep wordt een omroepbrede gedragscode te

Daarnaast is de planning- en controlcyclus geopti-

weten “Richtlijnen en Regelingen Goed Bestuur en

maliseerd en de managementinformatie verder

Integriteit” gehanteerd, welke ook op de NPO van

verbeterd.

toepassing is. Onderdeel van deze gedragscode is
dat er ieder jaar een bedrijfsvoering-verklaring wordt

Het interne risicobeheersings- en controlesysteem

afgegeven.

van de NPO is erop gericht om de risico’s verbonden
aan de realisatie van de strategische, operationele,

Onder bedrijfsvoering wordt verstaan “De sturing en
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financiële en compliancedoelstellingen te minimali-

beheersing van bedrijfsprocessen binnen de

seren, maar deze risico’s kunnen niet geheel worden

organisatie om de gestelde (beleids)doelstellingen te

uitgesloten. Het systeem biedt derhalve een redelijke

kunnen realiseren. Het betreft sturing en beheersing

maar geen absolute garantie dat schending van

van zowel de primaire processen als van de

wet- en regelgeving of fraude wordt voorkomen.

processen die hiervoor faciliterend zijn”. De besturing
van de bedrijfsvoering vindt in belangrijke plaats via

Op basis van de huidige inzichten en onderkende

de beleidscycli. Deze cycli omvatten onder andere

risico’s heeft de Raad van Bestuur een bedrijfsvoe-

het concessiebeleidsplan, de (meerjaren)begroting,

ringsverklaring opgesteld en ondertekend. De Raad

de afdelingsjaarplannen en de managementcon-

van Bestuur verklaart hierin dat hen niet is gebleken

tracten. Via deze instrumenten wordt het (financiële)

dat de bedrijfsvoering van de NPO in ernstige mate

beleid geïntegreerd in de operationele uitvoering.

tekort is geschoten.

De bedrijfsvoering van de NPO richt zich niet alleen
op een rechtmatige uitvoering van het geheel van de
opgedragen taken, maar richt zich ook en in het
bijzonder op de daarin onderkende risico’s. Gedurende het verslagjaar is dan ook bijzondere aandacht
geweest voor de verdere implementatie en afronding
van het project BRIC (“Broadcasting in Control”) met
als om de risico’s op uitval van de uitzendingen te
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10 Organigram
NPO
Directies
Bedrijfsvoering
Distributie, Technologie & Uitzending
Innovatie & Nieuwe Media
Internetcoördinatie
Radioprogrammering
TV Programmering

Raad van Bestuur
Beleidsstaf
Bestuurscontrol & Informatiemanagement
Corporate Communicatie
Juridische Zaken

Bestuurssecretariaat
CoBO-fonds
Compliance Officer

KLO
Media- & Financieel Beleid
Personeel, Organisatie en Arbeidsvoorwaarden
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rrekening
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Jaarrekening 2009
Balans per 31 december 2009
(x 1.000 euro, na resultaatbestemming)
2009

Pro forma
2008

Vaste activa

27.944

27.435

Materiële vaste activa

27.944

27.435

Financiële vaste activa

-

-

Vlottende activa

73.670

75.592

Vorderingen

39.948

55.026

Liquide middelen

33.722

20.566

101.614

103.027

60.196

56.520

Voorzieningen

4.130

4.264

Langlopende schulden

6.878

7.283

Kortlopende schulden

30.410

34.960

101.614

103.027

Activa

Passiva
Eigen vermogen
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Exploitatierekening
(x 1.000 euro)
2009

Pro forma
2008

760.389

738.533

Baten
Omroepmiddelen
Opbrengst nevenactiviteiten

2.359

2.011

Overige bedrijfsopbrengsten

17.930

10.700

780.678

751.244

639.282

656.852

21.043

19.805

5.090

5.048

Som der bedrijfsopbrengsten
Lasten
Verstrekkingen landelijke publieke omroepen
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Directe productiekosten
Overige bedrijfslasten

1.645
84.292

23.095

19.200

777.029

786.842

-

17

Rentebaten

401

1.818

Rentelasten en soortgelijke kosten

-373

-388

3.677

-34.151

Som der bedrijfslasten
Resultaat deelnemingen
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2.365
86.154

Exploitatiesaldo

Jaarverslag 2009 | Nederlandse Publieke Omroep

Kasstroomoverzicht
(x 1.000 euro)
2009

Pro forma
2008

3.677

-34.152

2.364

1.645

1. Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat media-aanbod
Aanpassen voor:
- Afschrijvingen vaste activa

-134

-511

5.907

-33.018

Mutatie in vorderingen

15.078

27.846

Mutatie in kortopende schulden

-4.550

4.813

16.435

-359

-2.874

-2.851

- Mutatie voorzieningen
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

Netto kasstroom uit operationele activiteiten
2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen financiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

0

-32

-2.874

-2.883

3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten
0

0

Aflossing uit langlopende schulden

Ontvangsten uit langlopende schulden

-405

-405

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-405

-405

13.156

-3.647

Mutatie liquide middelen
Liquide middelen einde boekjaar

33.722

20.566

Liquide middelen begin boekjaar

20.566

24.213

Mutatie liquide middelen

13.156

-3.647
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Grondslagen voor de balans en de
exploitatierekening

Juridische structuur
Op 29 mei 1969 is de Nederlandse Omroep Stichting opgericht welke werd
verdeeld in de bestuurlijke organisatie NPO en het onderdeel NOS, verantwoorde-

Algemeen

lijk voor de verzorging van nieuws-, sport- en evenementenprogramma’s op radio,

Bij de opstelling van de jaarrekening is uitgegaan van de regelgeving die is

televisie en internet. Per 1 januari 2009 is de Nederlandse Omroep Stichting

verwoord in het Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke

juridisch gesplitst in twee aparte onderdelen: de Stichting NOS (handelende

media-instellingen, Wereldomroep en Ster 2009. Het Handboek maakt deel uit

onder de naam NOS) en de Nederlandse Omroep Stichting (handelende onder de

van de regeling die op grond van het bepaalde in artikel 2.172, derde lid, van de

naam NPO). De functies van beide onderdelen zijn ongewijzigd gebleven. Een

Mediawet 2008 van het Mediabesluit is getroffen. Daar waar het inzicht dit vereist,

gevolg van de juridische splitsing is dat beide onderdelen vanaf 2009 een

is afgeweken van deze regelgeving en indien nodig toegelicht.

separate jaarrekening opstellen. Per 1 januari 2010 is de juridische naam van de
Nederlandse Omroep Stichting (handelende onder de naam NPO) gewijzigd in:

De Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is verantwoordelijk voor het

Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

beheer van omroepmiddelen die zijn toegewezen aan de landelijke publieke
omroepen. In de praktijk betekent dit dat de NPO de verstrekking van omroep-

Gewijzigde openingsbalans

middelen voor de landelijke publieke omroepen verzorgt. De door het Ministerie

In organisatorische en administratieve zin was voor de splitsing al sprake van

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) beschikbaar gestelde gelden

twee separate bedrijfsonderdelen. Bij de splitsing van de NPO en de NOS is

worden als baten verantwoord in de exploitatierekening. De verstrekkingen aan

overeengekomen dat het eigendom van het gebouw Heideheuvel (gelokaliseerd

de landelijke publieke omroepen worden verantwoord als last onder de post

aan de Wittekruislaan) wordt overgedragen van de NPO aan de NOS. Per

‘Verstrekkingen landelijke publieke omroepen’.

31 december 2008 bedroeg de boekwaarde van dit gebouw € 0,03 mln.

Sinds 2005 heeft de Raad van Bestuur de hoogte van de Reserve voor media-

Vergelijkende cijfers

aanbod gemaximaliseerd; de reserves boven dit maximum worden overgedragen

Met uitzondering van de Materiële vaste activa (€ 0,03 mln), de Exploitatiereserve

aan de NPO. Het maximum wordt berekend aan de hand van een staffel afhankelijk

(€ 0,03 mln) en de onderlinge vorderingen en schulden tussen de NPO en

van het 100% jaarbudget OCW Radio en Televisie aangevuld met de werkelijke

de NOS (€ 5,3 mln) zijn de cijfers per 31 december 2008 gelijk aan de intern

OCW-bijdrage voor internet en themakanalen. In 2009 zijn de verstrekkingen aan

opgestelde jaarrekening van het voormalig bedrijfsonderdeel NPO van de

de landelijke publieke omroepen enerzijds ten behoeve van de programmering

Nederlandse Omroep Stichting per 31 december 2008.

verhoogd met de inzet van de overgedragen Reserve voor media-aanbod en

Bij de balans, exploitatierekening, het kasstroomoverzicht en de toelichting zijn

anderzijds verlaagd met de overgedragen reserves 2009 door toepassing van de

voor vergelijkingsdoeleinden pro forma cijfers opgenomen uit de intern opge-

maximalisering. Via de bestemming exploitatiesaldo worden deze middelen

stelde jaarrekening van het voormalig bedrijfsonderdeel NPO van de Nederlandse

onttrokken respectievelijk toegevoegd aan de Reserve voor media-aanbod.

Omroep Stichting over 2008.
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Rechtmatigheid

Afschrijvingen van inventaris, inrichting en facilitaire

Schulden

Alle financiële transacties voortvloeiend uit de

apparatuur vinden lineair plaats in vijf jaar. De

Langlopende schulden betreffen opgenomen gelden

bedrijfsactiviteiten en de daarbij behorende financiële

afschrijvingen van hard- en software vinden lineair

uit het hypothecair krediet. Kortlopende schulden

beheersmiddelen worden getoetst op basis van

plaats in vier jaar.

bestaan uit leverancierskredieten en schulden uit

richtlijnen, zoals opgenomen in de Mediawet,

belastingen, sociale verzekeringen en pensioenen,

Handboek Financiële Verantwoording landelijke

Financiële vaste activa

alsmede de kortlopende aflossingsverplichting van

publieke media-instellingen, Wereldomroep en STER

De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de

het hypothecair krediet.

2009 en andere relevante wet- en regelgeving.

verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Tenzij anders vermeld, worden de overige activa en
passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Activiteiten

Vorderingen

De NPO is het samenwerkings- en coördinatieorgaan

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale

van de instellingen die zendtijd hebben verkregen

waarde onder aftrek van een noodzakelijk geachte

voor de landelijke omroep. Daarnaast voert de

voorziening voor oninbaarheid.

Grondslagen voor de bepaling van
het exploitatiesaldo

Liquide middelen

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar

Hieronder zijn opgenomen de banktegoeden die vrij

waarop zij betrekking hebben, met uitzondering van

beschikbaar zijn of binnen een periode van één jaar

afrekeningen met diverse organisaties (rechten en

vrijkomen. De buitenlandse valuta zijn gewaardeerd

dergelijke) waar geen reële schatting mogelijk is.

tegen de koers per balansdatum.

Deze worden op basis van het kasstelsel verant-

stichting taken uit voortvloeiend uit artikel 2.2 en 2.3
van de Mediawet 2008.

Waarderingsgrondslagen balans
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op
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woord.

basis van de verkrijgingsprijs, dan wel de lagere

Voorzieningen

opbrengstwaarde verminderd met de afschrijvingen.

De voorzieningen inzake afvloeiingsregeling,
herstructurering (organisatievernieuwing), jubilea,

Kasstroomoverzicht

De afschrijving van de gebouwen vindt conform

infrastructuur, groot onderhoud en loopbaanadvies

Handboek Financiële Verantwoording plaats in 40

zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld aan de

jaar. In 2009 is de afschrijvingsmethodiek van de

De voorzieningen Artikel 44 pensioenregeling en de

hand van de indirecte methode.

gebouwen aangepast van annuïteiten naar lineaire

Wachtgeldregeling zijn gewaardeerd op basis van

afschrijving. Als gevolg hiervan zijn de afschrijvings-

contante waarde. Hierbij is rekening gehouden met

kosten van de gebouwen gestegen met € 0,3 mln.

de in de toelichting genoemde parameters.
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Toelichting op de balans
Debet
Materiële vaste activa
(x 1.000 euro)
Boekwaarde
31.12.2008
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris en inrichting

Investeringen
2009

Afschrijvingen
2009

Boekwaarde
31.12.2009

23.449

65

-585

22.929

2.907

951

-1.246

2.612

Andere vaste bedrijfsmiddelen

973

159

-534

598

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering

106

1.699

0

1.805

27.435

2.874

-2.365

27.944

De investering onder Bedrijfsgebouwen en -terreinen

de fysieke beveiligingsmaatregelen van de NPO

betreft aanpassingen in de parkeergelegenheid bij

gebouwen te verbeteren.

de NPO gebouwen.

Financiële vaste activa
De investeringen onder Inventaris en inrichting

De NPO heeft geen direct belang in de stichtingen

bestaan voor € 0,82 mln uit (vervangings-) investe-

Pensioenfonds PNO Media en Nederlands Instituut

ringen van hardware.

Beeld en Geluid. De waardering van deze stichtingen
is dan ook gesteld op nihil (2008 beide € 45,-).

Onder de Andere vaste bedrijfsmiddelen is € 0,13 mln
geïnvesteerd in de overname van het productiesys-

Stichting Beste van Vlaanderen en Nederland

teem Dalet voor Radio 6.

Gezien de afspraken over de omvang van het
eigen vermogen van de Stichting Beste van Vlaan-

De investeringen onder de Vaste bedrijfsmiddelen in

deren en Nederland is besloten het belang op nihil

uitvoering omvatten grotendeels investeringen om

te waarderen.
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Vorderingen

De post Overlopende activa betreft per balansdatum vooruitbetaalde bedragen

(x 1.000 euro)

die betrekking hebben op het volgende boekjaar (2010), waaronder vooruitbe-

Landelijke publieke omroepen
Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

31.12.2009
16.503
18.320
4.044
1.081
39.948

31.12.2008
18.628
28.657
6.203
1.538
55.026

taalde bedragen voor satellietdistributie, kijkonderzoek en FunX.

Liquide middelen
Van de liquide middelen is een bedrag van € 0,65 mln vastgelegd in kortlopende
deposito’s. De overige middelen zijn te verdelen in de rekening-courant Beheer
Omroepmiddelen (€ 15,6 mln) en de rekeningen-courant NPO (€ 17,4 mln) met
financiële instellingen.

De vorderingen op Landelijke publieke omroepen komen voort uit de overdracht
van de reserve media-aanbod boven het maximum van de omroepen aan de
NPO. Sinds 2005 heeft de Raad van Bestuur de hoogte van de Reserve voor

Credit

Programmadoeleinden gemaximeerd; de reserves boven dit maximum worden
overgedragen aan de NPO. Het maximum wordt berekend aan de hand van een

Eigen vermogen

vastgestelde staffel afhankelijk van de hoogte van het 100% Radio en Televisie

(x 1.000 euro)

jaarbudget van OCW aangevuld met de werkelijke OCW-bijdrage voor internet en
themakanalen. De vorderingen uit overdracht van de reserve media-aanbod

Resultaat
bestemming
2009

31-12-2009

32.109

7.886

39.995

3.868

-1.654

2.214

20.543

-2.555

17.987

56.520

3.677

60.196

31.12.2008

worden eventueel verminderd met de inzet van de Reserve voor media-aanbod
ten behoeve van de programmering. Daarnaast wordt de vordering eventueel
verminderd met nog te ontvangen programmabudgetten of vermeerderd met
terug te betalen programmabudgetten.
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Exploitatiereserve
Bestemmingsreserves
Reserve voor media-aanbod

De post Debiteuren bestaat met name uit doorberekeningen aan de publieke
omroepinstellingen. Op het openstaand saldo debiteuren is een voorziening voor

De Bestemmingsreserves zijn met name bedoeld voor de financiering van

oninbaarheid ad € 0,3 mln in mindering gebracht (voorziening ultimo 2008

projecten ten behoeve van Innovatie & Nieuwe Media en de ontwikkeling van

bedroeg € 0,3 mln).

nieuwe toepassingen op het gebied van distributie en content verkrijging.

De Overige vorderingen bestaan voornamelijk uit terug te vorderen omzetbelasting, nog te ontvangen bedragen voor opbrengsten van Uitzending Gemist en te
ontvangen eindafrekening Beheertaken.
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De post Bestemmingsreserve is als volgt opgebouwd:

Eigen vermogen

(x 1.000 euro)

(x 1.000 euro)
31-12-2008

Resultaat
bestemming
2009

31-12-2009

Terrestrial Digital Audio Broadcasting

628

-341

287

Digitaal Platform (Digitale Voorziening)

912

-587

325

1.186

-89

1.097

Kabelmultiplex

200

-59

141

Doorlooptijd streaming on demand

452

-328

124

Technische kosten ISM

250

-10

240

Live Ingest

240

-240

-

3.868

-1.654

2.214

HDTV-uitzendingen

31-12-2008

Onttrekking

Dotatie/
vrijval

31-12-2009

Art. 44 pensioenregeling

1.104

-484

208

828

Afvloeiings-/wachtgeldregeling

1.466

-466

153

1.153

Jubilea

442

-27

69

484

Groot onderhoud

378

-120

500

758

Infrastructuur

750

-

-

750

Herstructurering

124

-39

-9

76

Loopbaanadvies

-

-

81

81

4.264

-1.136

1.002

4.130

De voorziening Artikel 44 pensioenregeling is het gevolg van een overgangsDe Reserve voor media-aanbod is sinds 2005 gemaximeerd; de reserves boven

bepaling van de per 1 januari 2006 in werking getreden pensioenregeling.

dit maximum worden overgedragen aan de NPO. Het maximum wordt berekend

Voor de medewerkers, in dienst van de publieke omroep vóór 1 januari 1997,

aan de hand van een vastgestelde staffel afhankelijk van het 100% Radio en

is een indicatieve koopsom berekend als compensatie voor de zogenaamde

Televisie jaarbudget van OCW aangevuld met de werkelijke OCW-bijdrage voor

artikel 44-jaren. De voorziening is gebaseerd op de contante waarde van de

internet en themakanalen. Op basis van de jaarrekeningen 2009 van de

indicatieve koopsommen bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd van de

omroepen is een bedrag van € 9,3 mln vastgesteld als bovenmatig en overge-

medewerkers op basis van de ultimo 2009 bekende gegevens. Bij het tot stand

dragen aan de NPO. Van de overgedragen programmareserves is een bedrag van

komen van de berekende waarde is rekening gehouden met een rekenrente van

€ 11,8 mln ingezet voor het op peil houden van de programmatische ambities van

5%, de sterftekans voor man en vrouw alsmede de blijfkans.

de publieke omroep.
De Afvloeiings-/wachtgeldregeling betreft een voorziening voor verplichtingen op
grond van hoofdstuk VII van de Omroep CAO en de wachtgeldregeling voor
bestuursleden. Bij het totstandkomen van de berekende waarde van de voorziening wachtgeld is rekening gehouden met een rekenrente van 5%, de sterftekans
voor man en vrouw alsmede de blijfkans. De voorziening wachtgeld is inclusief
verplichtingen uit toekomstige pensioenvoorzieningen. Bij de wachtgeldregeling
is aanvullend inkomen tot 100% van het laatstgenoten salaris toegestaan.
Daarboven worden de inkomsten in mindering gebracht op de wachtgeld-
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regeling. Voor de zittende leden van de Raad van Bestuur wordt in het kader van

Bij het overeenkomen van de nieuwe CAO van 1 april 2009 tot en met 31

de wachtgeldregeling jaarlijks een reservering gemaakt.

december 2010 is een aantal werkzekerheidafspraken gemaakt. Onderdeel
hiervan is dat er per werknemer een voorziening ten behoeve van loopbaan-

adviestrajecten wordt getroffen van € 200,- per jaar.

Uit de wachtgeldregeling zijn in 2009 de volgende bedragen onttrokken:
(x 1.000 euro)

Van het totaal van de voorzieningen heeft een bedrag van circa € 3,3 mln een

Uitkering
wachtgeld

Pensioen-premie

Totaal
onttrekking 2009

P.B.A. Dirks

89,9

-

89,9

G.J. Wolffensperger

62,6

32,9

95,5

116,5

24,6

141,1

De post Langlopende schulden heeft betrekking op een hypothecair krediet bij de

269,0

57,5

326,5

ABN AMRO Bank. Het betreft een lineair hypothecair krediet met een looptijd van

H.J.E. Bruins Slot

karakter langer dan één jaar.

Langlopende schulden
20 jaar, afgegeven op de onroerende zaken – Filmcentrum en “Peperbus” – aan

De voorziening voor Jubilea betreft de toekomstige verplichtingen bij 12,5 en

de Sumatralaan 45 te Hilversum, en is volledig opgenomen. Per 30 september

25-jarig dienstverband.

2008 is het rentepercentage aangepast naar 4,28 % voor de resterende looptijd.
De aflossingsverplichting 2010 is onder de kortlopende schulden opgenomen.

De voorziening voor Groot onderhoud betreft toekomstige onderhoudswerkzaamheden conform het onderhoudsplan aan, de in eigendom zijnde, materiële vaste

Kortlopende schulden

activa. Op basis van het onderhoudsplan wordt jaarlijks € 0,5 mln aan de

(x 1.000 euro)

voorziening toegevoegd.
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31-12-2009

31-12-2008

Schulden aan leveranciers

6.133

8.040

In 2007 is een voorziening Infrastructuur getroffen voor kosten van verbeteringen

Belastingen/ premies sociale verzekeringen

1.277

3.502

aan de infrastructuur op het Media Park (Middenweg). Deze werkzaamheden

Commissariaat voor de Media

1.875

1.902

zullen in samenwerking met TCN en de gemeente Hilversum worden gedaan.

Landelijke publieke omroepen

2.627

8.595

Deze werkzaamheden zijn door de gemeente Hilversum tot een nog onbekende
datum uitgesteld. De verplichting van de NPO aan de gemeente Hilversum blijft
echter bestaan.
De Herstructureringsvoorziening is ultimo 2004 gevormd voor de verplichtingen
die voortkomen uit de organisatievernieuwing binnen de NPO. Het saldo ultimo
2009 betreft de resterende verplichtingen uit de overeengekomen meerjarige
afspraken met een aantal ex-werknemers.
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Schulden aan kredietinstellingen

405

405

Schulden inzake pensioenen

135

379

6.594

6.094

Overlopende passiva
Overige schulden

11.364

6.043

30.410

34.960

De Schulden aan leveranciers bestaan hoofdzakelijk uit schulden uit hoofde van
aangegane inkoopverplichtingen.
De post Belastingen/premies sociale verzekeringen bestaat voornamelijk uit nog
te betalen loonheffing en premies.
De schuld aan het Commissariaat voor de Media betreft de terug te betalen
bijdragen wegens het achterblijven van uitgaven op projecten in Innovatie &
Nieuwe Media.
De post Landelijke Publieke Omroepen betreft de nog te betalen programmabudgetten 2009. Deze bedragen zijn in 2010 uitbetaald.
De Schulden aan kredietinstellingen betreffen de aflossingsverplichtingen voor het
komende jaar van het hypothecaire krediet bij de ABN AMRO Bank.
De post Overlopende passiva bestaat voornamelijk uit te betalen programmabudgetten van televisieprogramma’s, waarvan de uitzending is doorgeschoven naar
2010.
De post Overige schulden bestaat voor € 3,2 mln uit nog te betalen kosten uit
hoofde van een fiscale claim daterend uit de periode dat de NPO 40% aandeelhouder was van Nozema Services NV. In 2009 heeft een schikking plaatsgevonden met de Belastingdienst inzake de nog te betalen vennootschapsbelasting. Het resterende bedrag aan Overige schulden bestaat onder meer uit
verplichtingen inzake verlofdagen, nog te betalen bijdragen aan de Stichting
Co-productiefonds Binnenlandse Omroep, nog te verdelen rechten Thuiskopiegelden en overige nog te betalen (productie)kosten.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
(x 1.000 euro)
< 1 jaar
Leasecontracten

1 - 4 jaar

> 4 jaar

265

360

0

625

265

360

0

625

De NPO staat ultimo 2009 garant voor de volgende
partijen
Metropole Orkest, voor een bedrag van maximaal € 0,3 mln.
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Totaal

Toelichting op de exploitatierekening

uit verhuur overcapaciteit in datalijnen aan derden en verhuur van panden aan
derden.

Baten

Overige bedrijfsopbrengsten

Omroepmiddelen

De post Overige bedrijfsopbrengsten bestaat voornamelijk uit ontvangen

(x 1.000 euro)

vergoedingen van kabelmaatschappijen voor de doorgifte van de themakanalen,
Uitzending Gemist en Nederland 1, 2 en 3 via de kabel (€ 8,0 mln), opbrengsten
2009

2008

voor verrichtte diensten voor internetbeheer aan de overige landelijke publieke

Ontvangen omroepmiddelen NPO

117.977

106.455

omroepen (€ 3,0 mln) en ontvangen rechtenvergoeding leaders en tunes (€ 2,7

Ontvangen omroepmiddelen landelijke publieke omroepen

642.412

632.078

mln). Daarnaast zijn onder meer opbrengsten gerealiseerd uit de productie en

Budget landelijke publieke omroep

760.389

738.533

levering van geredigeerde programmagegevens, opbrengsten uit hoofde van
onderzoek naar programmapopulariteit, opbrengsten voor uitzending gereed

De Ontvangen omroepmiddelen NPO heeft betrekking op de ontvangen OCW-

maken van promofilmpjes en eindregie Beste van Vlaanderen en Nederland.

middelen ten behoeve van de organisatie NPO. Deze bijdrage is in 2009 hoger
doordat in 2009 voor € 6,5 mln een verschuiving heeft plaatsgevonden van
omroepen naar NPO-budget. Daarnaast is extra budget toegekend ter dekking

Lasten

van stijgende kosten als gevolg van nieuwe distributiecontracten.

Verstrekkingen aan landelijke publieke omroepen
De Ontvangen omroepmiddelen landelijke publieke omroepen ad € 642 mln

(x 1.000 euro)

betreft de door de Raad van Bestuur voorlopig vastgestelde budgetten landelijke
2009

2008

523.158

536.158

Radio

93.103

87.441

Internet

22.978

26.141

Themakanalen

9.368

10.907

Overdracht reserve media-aanbod

-9.325

-3.795

639.282

656.852

omroep 2009. De landelijke publieke omroepen leggen via eigen jaarrekeningen
verantwoording af over de besteding van de omroepmiddelen. Het budget
landelijke omroep wordt na beoordeling van de jaarrekeningen van de landelijke
publieke omroepen door het Commissariaat voor de Media achteraf definitief
vastgesteld. De stijging ten opzichte van 2008 wordt met name veroorzaakt door
de ontvangen indexering van 3,25% en de verschuiving van € 6,5 mln naar het

Televisie

budget van de NPO.

Opbrengst nevenactiviteiten

De Verstrekkingen aan landelijke publieke omroepen betreffen de toegekende

De opbrengsten overige nevenactiviteiten bestaan voornamelijk uit opbrengsten

omroepgelden aan de landelijke publieke omroepen minus het vastgestelde

uit exploitatie van geredigeerde programmagegevens voor derden, opbrengsten

budget voor de NPO.
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Lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenen

De bezoldiging van leden van de Raad van Bestuur is vastgesteld door de Raad

(x 1.000 euro)

van Toezicht en valt onder de WOPT. Onderstaand een overzicht van de bezoldiging van de bestuursleden. Drs. H.N. Hagoort is per 1 juni 2008 voorzitter van de
2009

2008

Raad van Bestuur, dat verklaart de verschillen tussen 2008 en 2009. Daarnaast is

21.043

19.805

als gevolg van de CAO-bepalingen de bezoldiging van de heer Hagoort boven het

Sociale lasten

2.383

2.503

Pensioenlasten

2.707

2.545

26.133

24.853

Lonen en salarissen

Het aantal personeelsleden (eigen medewerkers) in fte:

Ultimo boekjaar
Gemiddeld

2009

2008

369

356

363

maximum van de zogenaamde Balkenendenorm gestegen. Dit zal met terugwerkende kracht naar 2009 worden hersteld.
In/uit dienst

Bezoldiging
2009 *

Bezoldiging
2008 *

H.N. Hagoort (Voorzitter Raad
van Bestuur)

vanaf 01-05-2008

183,4

120,1

C. Vis (Lid Raad van Bestuur)

vanaf 01-09-2003

203,0

201,6

R. Bierman (Lid Raad van Bestuur)

vanaf 01-06-2003

336

204,7

200,5

591,1

522,2

* De bezoldiging betreft het belastbare loon x 1.000 euro.
De stijging in fte ultimo boekjaar wordt deels verklaard door een tijdelijke uitbreiding bij de afdeling Innovatie & Nieuwe Media. Deze afdeling heeft in 2009 gebruik

In 2009 is de omroep-CAO-index toegepast op de salarissen van de Raad van

gemaakt van een groep van zes trainees die worden ingezet op specifieke

Bestuur.

projecten. Het gaat hier om een groep van high potentials die eigen inzichten
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meebrengt over mediagebruik. Daarnaast levert de inzet van deze trainees

Naast de bezoldiging zijn premies betaald uit hoofde van pensioenverplichtingen.

besparingen op ten aanzien van de projectkosten. De trainees hebben een

Voor de bestuurseden zijn in 2009 de volgende pensioenpremies (werkgevers-

jaarcontract dat afloopt per 1 mei 2010. Tevens zijn er bij Radio 2,5 fte aangenomen

en werknemersdeel) betaald:

doordat in 2009 meer activiteiten die voorheen onder de omroepen vielen onder
de gezamenlijkheid zijn gebracht. Daarnaast hebben uitbreidingen plaatsge-

(bedragen x 1.000 euro)

2009

2008

vonden in de ondersteuning bij distributie, personeelszaken en financiële zaken.

H.N. Hagoort (Voorzitter Raad van Bestuur)

41,2

26,8

C. Vis (Lid Raad van Bestuur)

46,8

45,5

R. Bierman (Lid Raad van Bestuur)

89,1

83,6

177,1

155,9

De Raad van Bestuur is gedurende 2009 als volgt samengesteld:
dhr. drs. H.N. Hagoort

Voorzitter Raad van Bestuur

dhr. ir. R. Bierman		

Lid Raad van Bestuur

dhr. drs. C.A. Vis		

Lid Raad van Bestuur
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Samenstelling en vergoedingen Raad van Toezicht

In 2009 hebben geen betalingen aan ex-bestuursleden anders dan vanuit de
wachtgeldregeling plaatsgevonden. Voor een specificatie van de bedragen die

De Raad van Toezicht bestaat vanaf 1 januari 2006 uit de volgende personen:

zijn betaald uit hoofde van de wachtgeldregeling wordt verwezen naar de
toelichting bij de balans van de voorziening afvloeiings-/wachtgeldregeling

• dhr. mr. C. Smaling (voorzitter)

(pagina 55).

• dhr. ir. B.F. Dessing
• dhr. dr. A.A. Dijkhuizen
• dhr. prof. dr. N.A.N.M. van Eijk

Openbaarmaking topinkomens

• mevr. prof. dr. V. Frissen
• dhr. D. Terpstra

Op grond van de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde

• mevr. A.P.M. van der Veer-Vergeer

Topinkomens (WOPT) dient inzicht te worden gegeven in functies waarbij de
verstrekte bezoldigingen/ salarissen/ honoraria/ overige vergoedingen uitstijgen

In 2009 bedraagt het vastgestelde vacatiegeld voor de voorzitter van de RvT

boven het gemiddelde belastbare jaarinkomen van een minister, dat voor 2009 is

€ 25.000. Voor de overige leden is het vacatiegeld vastgesteld op € 15.000.

vastgesteld op € 188.000,-. Het belastbare jaarinkomen bestaat uit belastbaar

Daarnaast is in 2009 in totaal € 1.126 uitbetaald aan belaste onkostenvergoeding.

loon vermeerderd met de bijdragen in de pensioenvoorziening.
Naast de leden van de Raad van Bestuur hebben twee functionarissen in 2009
een inkomen ontvangen dat boven het WOPT-niveau ligt:
2009
Bezoldiging /
salaris

2008

Pensioenbijdrage

Bezoldiging /
salaris

Pensioenbijdrage

Functionaris 1

159,4

35,7

155,6

34,5

Functionaris 2

81,5

109,1

70,9

28,8

De pensioenbijdrage voor functionaris 2 is in 2009 incidenteel hoger vanwege de
overgangsregeling art. 44 Pensioenregeling.
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Directe productiekosten

De post Distributie heeft betrekking op de distributiekosten voor radio en televisie

(x 1.000 euro)

via de ether, satelliet en Digitenne.
2009

2008

De post Innovatie & Nieuwe Media heeft betrekking op de directe kosten voor de

Televisie

5.025

5.194

ontwikkeling van innovatieve multi- en crossmedialiteit en nieuwe toepassingen

Radio

9.403

9.150

op het gebied van distributie en content verkrijging.

Internet

3.436

3.319

Rechten

22.278

21.222

Beheertaken

22.777

23.086

Distributie

13.835

12.172

Innovatie & Nieuwe Media

2.320

2.600

Overig

7.080

7.549

86.154

84.292

De Overige directe productiekosten bestaan onder andere uit kosten R&D
(€ 1,6 mln), bijdrage Stichting Beste van Vlaanderen en Nederland (€ 1,7 mln),
bijdrage Stichting Media Academie (€ 1,3 mln), bijdrage Stichting De Ombudsman
(€ 0,6 mln), bijdrage Stichting Korrelatie (€ 0,2 mln), bijdrage CoBO-fonds
(€ 0,9 mln) en overige productiekosten (€ 0,7 mln).

De directe productiekosten zijn in totaal € 1,9 mln gestegen ten opzichte van

Overige bedrijfslasten

2008. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere kosten Rechten en

(x 1.000 euro)

Distributie. De gerealiseerde kosten Rechten zijn € 1 mln hoger dan vorig jaar als
gevolg van een ontvangen naheffing naburige rechten uit voorgaande jaren. De
gerealiseerde distributiekosten zijn € 1,6 mln hoger dan voorgaand jaar doordat
eind 2008 het contract voor de distributie van DVB-T (Digital Video Broadcasting
Terrestrial) opnieuw is afgesloten tegen ongunstiger voorwaarden dan voorheen.

2009

2008

Automatisering

3.728

4.600

Huisvesting

2.287

2.083

Inhuurkrachten

2.538

2.620

Kijk- en luisteronderzoek

2.158

2.140

Contributies en bijdragen

1.034

904

De post Rechten bestaat uit kosten voor BUMA/Stemra, SENA, naburige rechten

Advieskosten

MCO en overige rechten.

Overige algemene bedrijfslasten

817

1.390

10.533

5.463

23.095

19.200

De post Beheertaken heeft betrekking op de gerealiseerde productiekosten ten
behoeve van het technisch voorbereiden, gereedmaken en doen uitzenden van

De Overige algemene bedrijfslasten bestaan onder meer uit kosten catering,

radio en televisieprogramma’s. De werkzaamheden zijn uitbesteed aan Techni-

repro, vergaderkosten, documentatie, telefonie, verzekering, productiekosten

color. De NPO ontvangt hiervoor vergoeding van het ministerie van OCW.

Spreek’buis en kosten voor interne en externe communicatie.
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Daarnaast zijn in 2009 onder de overige algemene bedrijfslasten de frictiekosten

Overige gegevens

van het faillissement van de Media Academie (€ 1,6 mln) en de kosten van de
fiscale claim Nozema (€ 3,2 mln) verantwoord. De frictiekosten van het faillissement

Bestemming exploitatiesaldo

van de Media Academie die betaald zijn door de NPO bestaan hoofdzakelijk uit

(x 1.000 euro)

afkoopsommen en kosten voor outplacement van medewerkers. De fiscale claim
2009

2008

Services NV. In juni 2005 heeft de NPO haar 40% aandelenbelang in Nozema

Exploitatiereserve

7.886

3.226

Services NV verkocht aan KPN. Bij de verkoop van de aandelen was bedongen dat

Reserve voor media-aanbod

-2.555

-33.275

Bestemmingsreserves

-1.654

-4.102

3.677

-34.151

Nozema komt voort uit een voormalig belang dat de NPO heeft gehad in Nozema

de oud aandeelhouders aansprakelijk zijn voor mogelijke fiscale claims gedurende
de periode waarin zij aandeelhouder waren.

Honoraria accountant
(x 1.000 euro)
2009
Jaarrekeningcontrole
Overig

2008

110

94

81

12

191

106

In 2009 zijn door de accountant extra werkzaamheden verricht in het kader van

64

de controle over 2008, de splitsing van de NOS/NPO en ten behoeve van EBUverantwoording.

Rentebaten en -lasten
De Rentebaten bestaan voornamelijk uit rente op kortlopende deposito’s en
rekening-courant. De Rentelasten betreffen rente en kosten uit het hypothecaire
krediet op de NPO-gebouwen.
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Accountants
Verklaring
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12 Sociaal jaarverslag
Inleiding

ment en medewerkers meer met elkaar in gesprek

Functieprofielen

gaan over te behalen resultaten en ontwikkeling van

In aansluiting op de start met competentiemanage-

Het jaar 2009 stond in het teken van uitwerking en

de medewerker. De uitgaven voor opleidingen voor

ment werkt de NPO met functieprofielen. Het

implementatie van eerder vastgesteld HRM-beleid,

medewerkers waren in 2009 licht gestegen

functieprofiel is de basis van de gesprekken die

zoals de HR-cyclus en Integraal management. Na de

€ 203.000 ten opzichte van € 198.000 in 2008.

het functieprofiel staan de NPO-kern- en rolspecifieke

en Arbeidsvoorwaarden (medio 2009) werden in het

competenties.

najaar ook nieuw beleid en instrumenten opgepakt,

Organisatieontwikkeling

onder meer op het terrein van Diversiteit, Vitaliteitsbeleid en Introductie. Het merendeel van deze
onderwerpen wordt in 2010 nader uitgewerkt.
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worden gevoerd in het kader van de HR-cyclus. In

komst van het nieuwe Hoofd Personeel, Organisatie

De inhoud van een functieprofiel is niet statisch en is
altijd onderwerp van gesprek tussen leidinggevende

HR-cyclus (plannings- voortgang- en
evaluatiegesprekken)

en medewerker, zeker als in de loop van een jaar
medewerker.

wijzigingen zijn ontstaan in het takenpakket van een

Binnen de organisatie hebben zich, zowel qua

In het verslagjaar werd een aantal herhalingstrai-

inrichting als personele bezetting geen grote

ningen georganiseerd voor het management, gericht

verschuivingen voorgedaan. Het personeelsbestand

op de gesprekscyclus met medewerkers waarbij

groeide met 13,15 fte ten opzichte van 2008. Deze

resultaatgerichte afspraken en ontwikkeling voorop

Een onderdeel van de missie van de publieke

geringe groei (5% lager dan ultimo 2008) werd met

staan. Nieuw ingestroomde managers volgden een

omroep is dat iedereen wordt bereikt, van welk ras,

Diversiteit

name veroorzaakt door de aanstelling van 6 trainees

training op maat. Dit jaar werd voor de eerste maal

geloof, sekse of (multiculturele) afkomst dan ook.

bij Innovatie en Nieuwe Media, uitbreiding met enkele

ook de medewerkers de mogelijkheid tot training

Zowel in het programmabeleid als in het personeels-

internetfuncties bij Radio en financiële functies

aangeboden. Aan de hand van theorie, afgewisseld

beleid wordt gestreefd naar een representatieve

(waaronder Aanbesteding) bij V&C en FAZ.

met veel praktijkoefeningen en inzet van acteurs

afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Het

Het ziekteverzuim is in 2009 licht gedaald: een lichte

werd de rol van de medewerker tijdens de

Diversiteitbeleid binnen de NPO is gericht op het

stijging van het kort verzuim tegenover een daling

gesprekken getoond bij het maken van resultaat-

bereiken en behoud van een divers samengesteld

van het langdurig verzuim. Het totale percentage van

afspraken, afspraken over ontwikkelmogelijkheden

personeelsbestand en de eigen medewerkers te

4,2% komt overeen met het landelijk gemiddelde.

(competenties), en het geven van feedback. Ook

stimuleren hierin adequaat samen te werken. In het

In het verslagjaar werd voor de eerste maal binnen

werd aandacht besteed aan het werken met de

verslagjaar 2009 is besloten dat NPO zich met name

de HR-cylcus bij de beoordelingen gewerkt met een

Reflector Appraisal (scan via digitale vragenlijst): dit

richt op etnische diversiteit en gender (sekse). In het

zogenaamde 5-puntschaal ten opzichte van een

instrument kan worden gebruikt als input voor de

laatste geval gaat het om vrouwen op hogere

4-puntschaal in 2008. Dit bracht geen grote

gesprekken en bij het opstellen van ontwikkelings-

management- en sleutelposities (inschaling vanaf

verschuivingen met zich mee: het percentage ‘onder

doelstellingen.

schaal K). Ultimo 2009 bedraagt het percentage

de norm’ steeg licht van 2,3 naar 3,5 %. Belangrijker

medewerkers van niet-westerse afkomst 5,5% en

is dat in het kader van deze gesprekscyclus manage-

vrouwen in hogere managementposities 4%. In 2010
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zal de nadruk liggen op bewustwording van

Integraal management

opheffing van de afdeling Informatiemanagement,

management en medewerkers en op een gerichte

In 2009 zijn op dit gebied geen grote veranderingen

benoeming van de heer Tekstra tot gevolmachtigd

benadering van de arbeidsmarkt.

geweest ten opzichte van het jaar 2008. Wel is de

vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur,

managementinformatie uitgebreid en verbeterd. In

positionering van het inpakken van Promo’s, her-

Opleidingen

2010 zal het uitgangspunt van integraal manage-

structurering Media Informatie Services, overhevelen

In 2008 werden diverse opleidingsactiviteiten

ment worden geëvalueerd.

van uitvoerende taken van Corporate Communicatie

ontplooid.

naar Directie Bedrijfsvoering en weer terug.

Vanwege de decentrale budgetten maakt het

Projectmatig werken/Projectmanagement

De Raad van Bestuur verzocht de OR instemming te

management eigen afwegingen over opleidingen

In 2009 is projectmatig werken een aandachtspunt

verlenen op de volgende onderwerpen: uitbreiding

voor de eigen medewerkers.

gebleven. Het blijft evenwel moeilijk de gehele

cameratoezicht en kentekenherkenning, kwalificatie-

Door de afdeling POA werd een aantal organisatie-

organisatie op de afgesproken wijze te laten werken.

definities 5-punts-beoordelingsschaal en terug-

brede trainingen georganiseerd, zoals vervolg- en

In 2010 is het onderwerp als speerpunt gedefinieerd.

opfristrainingen HR-cyclus.

brengen van het aantal gesprekken in HR-cyclus van
drie naar twee.

In verband met het faillissement van de Media
Academie heeft de NPO in dit verslagjaar bij dit

Medezeggenschap

afgenomen.

COR
Ook met de Centrale Ondernemingsraad voerde de

instituut geen trainingen of introductiedagen

OR

Raad van Bestuur in het verslagjaar regelmatig

De ondernemingraad van de NPO telt 9 zetels

overleg. Naast de publieke omroepbrede onder-

Opleiding, training en coaching zijn belangrijk om de

waarvan er in het verslagjaar slechts 4 bezet waren.

werpen als Concessiebeleidsplan, Visiedocument en

ontwikkeling van medewerkers (op het gebied van

Wel kent de OR vijf zogenaamde ‘buitenleden’ die

Journalistieke kwaliteit en pluriformiteit werden

kennis, capaciteiten, gedrag en houding) af te

zitting hebben in de HR-, VGW- of Communicatie-

aparte besprekingen gevoerd over de aanpassing

stemmen op de doelstellingen van de organisatie en

commissie.

van het Convenant, met name ten aanzien van artikel

om de medewerkers in staat te stellen nieuwe

In 2009 heeft regelmatig overleg plaatsgevonden

8A: het recht op reactie indien sprake is van de

uitdagingen aan te pakken en aan te kunnen.

tussen de Raad van Bestuur en de Ondernemings-

uitvoering van een wettelijke taak. Ook werd besloten

Om de ontwikkeling van medewerkers en mobiliteit

raad. Belangrijke onderwerpen in het verslagjaar

tot een uitbreiding van het aantal overlegvergade-

in de organisatie te vergroten worden opleiding/

waren de Evaluatie van de Herinrichting, Verzelfstan-

ringen, in aansluiting op het overleg tussen Raad van

training/coaching en loopbaaninstrumenten ingezet.

diging NOS, Beleidsplan NPO, Welzijnsrisico’s NPO,

Bestuur en Omroepdirecties (ODO).

In de CAO 2009-2010 zijn afspraken gemaakt voor

Benoeming nieuw Hoofd POA, de vernieuwde

een loopbaantraject, eenmaal per 5 jaar, voor elke

Reiskostenvergoeding, Evaluatie Medezeggenschap

medewerker.

en de mogelijkheden tot Thuiswerken. De Ondernemingsraad ontving de volgende adviesaanvragen:
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Instroom

met name het onderdeel kennismaking met de

Arbeidsomstandigheden

organisatie en collega’s wordt geïntensiveerd.

Arbeidsmarktcommunicatie

Arbocatalogus publieke omroep

In 2009 is de website Publiekeomroep.nl aangepast.

In 2009 hebben werkgevers en werknemersorgani-

Naast vacatures bij de NPO vindt men hier nu

Arbeidsvoorwaarden

specifieke informatie over werken bij de NPO en
stagemogelijkheden. De site zal in 2010 verder
worden uitgebouwd.

logus voor de publieke omroep. De arborisico’s,

CAO voor het Omroeppersoneel

wetgeving en beheersmaatregelen specifiek voor het

In 2009 zijn werkgevers en werknemersorganisaties

werken binnen de publieke omroep zijn nader

een nieuwe CAO voor het Omroeppersoneel

uitgewerkt voor de hoofdthema’s:

In 2009 is een begin gemaakt met het benaderen

overeengekomen met een looptijd van 1 april 2009

Bijzondere omstandigheden op locatie;

van specifieke organisaties, zoals Colourful People,

t/m 31 december 2010.

Complexiteit beeldschermwerk*;

gericht op het beter benaderen van de verschillende

Naast het overeenkomen van werkzekerheid-

Fysieke belasting*;

doelgroepen.

afspraken zijn de werknemersorganisaties akkoord

Fysische factoren*;

gegaan met een loonstijging gelijk aan het inflatie-

Samenwerking van meerdere organisaties in een

Sollicitantenvolgsysteem

niveau van 1% in 2009 en 1% in 2010.

productie;

In 2009 is het sollicitantenvolgsysteem PeopleXS

Het speerpunt van de CAO ligt bij deze werkzeker-

Werkdruk/mentale belasting/onregelmatige

door de NPO in gebruik genomen, een 100%

heidafspraken, gericht op onderzoek naar de

werktijden(roosters).

web-based recruitmentsysteem met als doel het hele

inrichting van een publieke omroepbreed mobiliteits-

traject van personeelswerving efficiënt te volgen en

centrum, een onderzoek naar een systeem voor

De arbocatalogus is van kracht vanaf 23 december

te rapporteren. De schriftelijke communicatie met de

registratie van Eerder Verworven Competenties

2009, de datum van goedkeuring door de Arbeidsin-

sollicitant wordt grotendeels automatisch samen-

(EVC’s), de employability van werknemers en het

spectie. Dat wil zeggen dat de Arbeidsinspectie de

gesteld en in 2010 zal door integratie met een

vergroten van het aantal stage- en werkervarings-

oplossingen, gekoppeld aan de arborisico’s uit de

standaard vacatureportal op onze website een lage

plaatsen bij de publieke omroep voor personen uit

Arbocatalogus, zal gebruiken als referentie bij haar

sollicitatiedrempel voor de sollicitant worden bereikt.

kwetsbare groepen uit de samenleving. Het AWO-

controles. De arbocatalogus is te raadplegen

fonds is als verantwoordelijke stichting aangewezen

door werkgevers en werknemers op Omroep.

voor het beheer en de uitvoering van deze afspraken.

dearbocatalogus.nl.

Introductiebeleid
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saties overeenstemming bereikt over de arbocata-

Ook in 2009 werd een aantal introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers georganiseerd. De
bijeenkomsten bestaan voornamelijk uit het
verstrekken van informatie. In 2010 zal een nieuw,
interactiever, programma worden ontworpen waarbij
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*Deze onderwerpen zijn nog niet van kracht omdat zij
worden aangepast. Na aanpassing zullen deze onderwerpen
aan de Arbeidsinspectie ter goedkeuring worden
voorgelegd.

Pandemieprotocol

geanonimiseerd jaarverslag voor de Raad van

De NPO heeft zich in 2009, in lijn met de aanbeve-

Bestuur en Ondernemingsraad. In 2009 zijn door

lingen van het RIVM, voorbreid voor op een de in het

hen met 19 medewerkers gesprekken gevoerd. In

najaar verwachte zogenaamde ‘mexicaanse griep-

slechts drie gevallen betrof dat vijf of meer

golf’. De volgende maatregelen werden genomen:

gesprekken. In enkele gevallen werd doorverwezen

Hygiënemaatregelen (preventief algemeen);

naar de personeelsadviseur en/of de bedrijfsarts,

Noodplanmaatregelen (preventief afdelingsniveau);

waarna gezamenlijk tot een oplossing werd gekomen.

Ziekmeldingsmaatregelen, wat te doen bij griepver-

In 2009 bestond geen enkele maal aanleiding tot

schijnselen.

doorverwijzing naar de Klachtencommissie.

In eerste instantie werden alle medewerkers
geïnformeerd over de eigen mogelijkheden het risico

In memoriam

van ziek worden of besmetting te beperken en over

Geheel onverwacht overleed op 7 december Rainer

de hygiënemaatregelen die de NPO treft. Tegelijker-

Bosch van de afdeling Ondertiteling TT888. Rainer

tijd zijn op afdelingsniveau noodplannen (bij

was nog maar 44 jaar oud. Enkele maanden eerder

grootschalige afwezigheid) uitgewerkt. Een klein

had hij zijn 25-jarig dienstjubileum gevierd. Rainer

aantal medewerkers werd in het najaar inderdaad

was onlosmakelijk verbonden aan teletekst-onderti-

getroffen door de Mexicaanse griep maar dit heeft,

teling. Duizenden programma’s heeft hij ondertiteld.

zowel qua gezondheid als qua werkzaamheden, niet

Vooral sportprogramma’s hadden zijn voorkeur en in

tot problemen geleid.

zijn enthousiasme plaatste hij wel eens wat te veel
uitroeptekens in de ondertitels... Hij was een hele

Vertrouwenspersonen

harde werker voor wie geen moeite te veel was. Als

De NPO kent een Klachtenregeling Ongewenste

eerbetoon aan Rainer Bosch is één van de live-stu-

Omgangsvormen met daarin regels over hoe te

dio’s op de TT888-redactie naar hem vernoemd.

handelen bij ongewenste omgangsvormen zoals
seksuele intimidatie, pesten, treiteren, discrimineren
etc. Binnen de NPO zijn twee vertrouwenspersonen
werkzaam.
De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang
en bespreekt met de medewerker diverse oplossingsmogelijkheden of verwijst door.
De beide vertrouwenspersonen maken jaarlijks een
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Vooruitblik 2010
HRM-beleidsplan
In 2010 zal worden vastgesteld of de doelen van het
HRM-beleidsplan 2005-2008 zijn behaald. De
uitkomsten hiervan dienen als input voor een nieuw
HRM-beleidsplan.

HR-cyclus
Nog niet binnen alle onderdelen van de organisatie
wordt de gehele gesprekscyclus gevoerd. Het is
gewenst om te onderzoeken waar de belemmeringen hiervoor zitten en indien mogelijk de werkwijze aan te passen dan wel maatregelen te treffen
die leiden tot een NPO-brede realisatie van de
afspraken die in het kader van dit beleidsonderdeel
zijn gemaakt.

Integraal management
De invoering van Integraal management beoogde,
naast een structuurwijziging (met heldere verantwoordelijkheden en scheiding staf en lijn) ook te
leiden tot een cultuurverandering waarbij slagvaardig moest worden samengewerkt aan de
realisatie van de gemeenschappelijke doelen.
Met betrekking tot het structuurdeel is een aantal
instrumenten – begrotingscyclus en managemen-
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tinformatie – met succes aangepast; ten aanzien van
de verantwoordingsonderdelen – managementcontract, jaarplannen en managementrapportages –
zullen in 2010 nadere afspraken worden gemaakt en
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waar nodig verbeteringen aangebracht. Teneinde de

uitsluitend worden bereikt als de organisatie – lees:

ARBO

gemeenschappelijke doelen helder en gedeeld in

management en medewerkers – zich bewust is van

Begin 2010 zal een Arbocoördinator worden

kaart te brengen, is de Raad van Bestuur eind 2009

de noodzaak tot en consequenties van een diversi-

aangesteld en geschoold waardoor arbogerela-

met het voltallig management in gesprek gegaan

teitbeleid. Ook binnen de NPO wordt al een aantal

teerde zaken duidelijker op de kaart worden gezet.

over de kerncompetenties van de organisatie. Dit

jaren gestreefd naar een personeelsbestand dat een

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), de

onderwerp wordt, in samenhang met de merken-

afspiegeling vormt van de maatschappij en waarin

RI&E, beheer en uitwerking van de Arbo-catalogus,

discussie, in 2010 nader uitgewerkt in een vernieuwd

dus alle deelnemers op de arbeidsmarkt zijn

een mogelijke aanbesteding Arbodienst en Vitaliteits-

Beleidsplan NPO.

vertegenwoordigd: man/vrouw, oud/jong. alloch-

beleid – mogelijk als onderdeel van een breder

toon/autochtoon en gehandicapte werknemers. De

leeftijdsfasebewust personeelsbeleid – zijn de

Projectmatig werken

focus ligt hierbij op een toename van medewerkers

belangrijkste aandachtspunten. Ook een health

In 2010 zal de aandacht voor projectmatig werken

met een niet-westerse achtergrond. In 2009 is reeds

check up voor alle medewerkers van 50 jaar en

worden geïntensiveerd. Naast een mogelijke

een startnotitie besproken met de Raad van Bestuur.

ouder behoort tot de activiteiten van 2010. Tevens zal

herhaling van trainingen zullen ook formats

Op basis van deze notitie zullen in 2010 haalbare

aandacht worden besteed aan het volgen van

voor project- en begrotingsoverzichten worden

voorstellen worden gepresenteerd op het terrein van

ziekteverzuim.

aangepast.

instroomgerichte benadering van de arbeidsmarkt
en behoud van deze categorie medewerkers. Daarbij

Introductie

zal in eerste instantie veel aandacht uitgaan naar het

Nieuwe medewerkers verdienen een goede start

proces van bewustwording van management en

binnen onze organisatie. Het bestaande summiere

medewerkers.

introductiebeleid zal hiertoe worden uitgebreid met
onder meer afspraken over de inzet van mentoren en

Personeelsraadpleging

zal een nieuw, interactiever, programma worden

De personeelsraadpleging wordt eenmaal per drie

ontworpen waarbij met name het onderdeel

jaar georganiseerd. In 2010 zal dit medewerkers-

kennismaking met de organisatie en collega’s wordt

tevredenheidsonderzoek voor de derde maal

geïntensiveerd.

plaatsvinden. Voor het draagvlak van een dergelijk
onderzoek is het van belang dat zo kort mogelijk na

Diversiteit

de raadpleging wordt gecommuniceerd over de

Het in 2009 gepresenteerde Stimuleringsplan

maatregelen die op basis van de uitkomsten worden

Representatie in Programmering is gericht op een

genomen.

verbetering van de etnische vertegenwoordiging in
de programmering. Dergelijke resultaten kunnen
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Bijlage Cijfers en trends
Leeftijdverdeling man/vrouw

PERSONEELSBESTAND

Begrote formatie NPO

2009
leeftijd

Vrouw

Totaal

2008

<=25

6

3

9

3

7

10

26-30

30

33

63

30

21

51

31-35

31

20

51

28

24

52

36-40

30

37

67

30

44

74

41-45

35

32

67

33

31

64

46-50

29

33

62

31

29

60

51-55

24

29

53

23

27

50

56-60

15

17

32

14

15

29

1

0

1

1

2

3

201

204

405

193

200

393

Aantal medewerkers
Detacheringen
Freelancers
Uitzendkrachten

2009

2008

369,51

356,36

405

393

60>

3

5

63

57

Totaal

77

De gemiddelde leeftijd bij publieke omroep is 41,3 (was 41,6 jaar)
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Kern-/flexposities in clusters
% Bandbreedte

2008

% Bandbreedte

BINNEN BANDBREEDTE

OPLEIDING EN ONTWIKKELING

Stages NPO

Cluster proces
Aantal fte Kernposities

333,01

95,78

336,42

97,18

Aantal fte Flexposities

14,67

4,22

9,78

2,82

Aantal fte Kernposities

2

9,16

2

19,67

Aantal fte Flexposities

19,83

90,84

8,16

80,33

Cluster project

BUITEN BANDBREEDTE

2009

2008

WO

7

5

HBO

16

15

MBO
Totaal

2

0

25

20

Verdeling stagiairs man/vrouw NPO

Cluster project
Aantal fte Kernposities

0

0

Aantal fte Flexposities

0

0

369,51

356,36

TOTAAL

Man

351,33

Aantal fte's

74

Totaal

2009

NPO

2009

2008

Vrouw

381,09

Samenstelling personeel

Proces/project

Man
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2009

2008

Mannen

8

9

Vrouwen

17

11

Eindschaligen per salarisklasse

BELONING

Loonsom NPO

Schaal

Totale loonsom (excl. soc. lasten)

0

0

0

2009

2008

19,6 mln

18,3 mln

C

0

0

D

1

0

E

3

3

F

10

5

G

8

9

H

2

2

2009
Geen

2008

0

B

Verdeling man/vrouw naar salarisklasse
Schaal

2009

A

2008

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

10

0

10

9

0

9

J

3

1

0

0

A-D

2

2

4

2

2

4

K

E-F

52

92

144

47

90

137

L

0

0

G-H

92

79

171

89

78

167

M

0

0

27

20

J-M
Totaal

45

31

76

46

30

76

201

204

405

193

200

393

Gemiddelde leeftijd naar salarisklasse
2009

Totaal

BEOORDELING
2009

2008

2008

Schaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Ver onder de norm (0%)

1,0% Slecht (0%)

Geen

51,1

0

51,1

49,3

0

49,3

Te ontwikkelen (1,25%)

2,5% Onvoldoende/matig (1%)

0%

A-D

51,0

45,5

48,3

50,0

44,5

47,3

Conform de norm (2,5%)

62,1% Normaal/goed (2,75%)

87,4%

17,3% Uitstekend (4%)

10,3%

2,3%

E-F

36,6

41,8

39,2

37,6

41,8

39,7

Boven de norm (3%)

G-H

39,2

40,6

39,9

39,3

41,0

40,2

Ver boven de norm (4%)

4,1% Anders

0%

Anders

1,0% N.v.t.

0%

J-M

46,5

43,9

45,2

47,4

43,9

45,7

Totaal

40,9

41,7

41,3

41,4

41,8

41,6

N.v.t.

12,0%

* in 2008 werd gebruik gemaakt van een 4-puntschaal en in 2009 een 5-puntschaal

75

Cafetariastelsel/levensloopregeling
Doel

Instroom per salarisklasse

2009

2008

24
0

24
2

2009

2008

Geen

1

1

A

0

0

B

0

0

C

1

0

WERK

D

0

0

E

7

12

Aantal dienstjaren

F

18

16

G

9

28

H

10

6

J

5

7

K

0

3

L

3

0

M

1

1

55

74

Fietsplan
Verlof

2009

2008

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

0 t/m 5

91

81

172

79

70

149

6 t/m 15

75

71

146

73

78

151

16 t/m 30

26

41

67

31

40

71

31 t/m 45

9

11

20

10

12

22

201

204

405

193

200

393

Totaal

Totaal

Uitstroompercentage
MOBILITEIT

NPO

Instroom NPO
Instroompercentage

76
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2009

2008

13,6%

18,8%

2009

2008

10,6%

10,2%

Motivatie einde dienstverband

Verlof

2009

2008

19

25

Einde tijdelijk contract

4

Artikel 18

0

Overig

2009

2008

Ouderschapsverlof

6

4

4

Onbetaald verlof

0

0

0

Zwangerschapsverlof

6

8

9

1

Zorgverlof

0

0

Dwingende redenen

2

2

(Tijdelijk) ouderdomspensioen

8

7

Eigen verzoek

Overlijden
Totaal

1

1

43

40

NPO

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

percentages ziekteverzuim
Interne mobiliteit

Ziekteverzuim
2009

Binnen dezelfde klasse
Naar andere klasse

2008

2009

2008

Kort (1-7 dgn)

1,3

1,1

Middel (7-42 dgn)

0,6

0,8

2,3

2,4

5

13

Lang (>42 dgn)

17

18

Totaal
4,2
4,3
*Dit percentage is exclusief zwangerschap en exclusief WAO.

Verdeling voltijd/deeltijd
2009
Man

2008

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Voltijd

167

95

262

163

88

251

Deeltijd

34

109

143

30

112

142

Totaal

201

204

405

193

200

393
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