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Met radio, televisie 

en internet 

kun je mensen inspireren 

en bewegen. 

Wat de RVU met 

zijn media wil bereiken is: 

een verruimde blik, 

een veranderd inzicht, 

een verschoven houding, 

verhoogde interesse, 

een actievere rol 

en een gevoelde 

verantwoordelijkheid. 

Zo worden veranderingen 

in denken en doen 

tot stand gebracht.



Zenduren
De RVU maakte in 2009 in totaal 93,6 uur televisie en 
306,4 uur radio. In de praktijk betekent dat iedere week één 
tot drie uur televisie-zendtijd (afhankelijk van de periode), 
en op de radio ongeveer zes uur per week zendtijd.

Financiën
De liquiditeit van de RVU baart zorgen. Om kwalitatief 
hoogstaande programma’s te maken, moet de RVU veel 
‘voor-financieren’, waardoor de kosten voor de baat uitgaan. 
Hier wreekt zich het gegeven dat de RVU, als taakomroep, 
geen reserve mag aanleggen. De RVU loopt daardoor 
continu tegen de grenzen van zijn liquiditeit aan.

RVU?
Mensen willen zich op allerlei manieren vormen en ont-
wikkelen. De samenleving heeft daar ook belang bij. De 
RVU maakt al bijna tachtig jaar programma’s die persoon-
lijke ontwikkeling stimuleren. Met nieuwe vormen en nieuwe 
inhoud speelt de RVU in op de laatste ontwikkelingen: 
de internetrevolutie, het veranderende mediagebruik… 
De RVU is een kleine speler in de publieke omroep. Maar 
door originele invalshoeken én samenwerking binnen  
en buiten de omroep probeert de RVU een stempel te 
drukken op het Nederlandse medialandschap.

Wettelijke taak
De RVU is een stichting, een organisatie zonder leden, 
een zogenaamde ‘taakomroep’. De Mediawet schrijft voor 
dat de RVU samen  met Teleac in de Stichting Educom de 
taak heeft ‘een breed en samenhangend educatief media-
aanbod op het gebied van onderwijs, scholing en vorming’ 
te verzorgen. Binnen Educom is de RVU verantwoordelijk 
voor de ‘vorming’, een wat ouderwetse term die wel  
precies zegt wat de RVU doet: mensen (persoonlijk)  
vormen, teneinde ze te helpen volwaardig mee te draaien 
in de maatschappij.
De RVU is dus een onafhankelijke taakomroep, net als  
Teleac. Ook de NPS is een onafhankelijke taakomroep. 
Deze drie omroepen hebben in 2009 concrete stappen 
gezet op weg naar een fusie.

                             en toekomstbeeld
Organisatie Toch kiezen wij er bewust voor programma’s als Keurings-

dienst van Waarde en Klootwijk aan Zee (of de opvolger 
daarvan, De Wilde Keuken)  te blijven maken. Deze 
programma’s vergen een lange voorbereidingstijd en 
redactie. De RVU moet hier dus veel ‘voor-financieren’. 
Maar ze zijn pareltjes voor de Nederlandse televisie en 
hebben ons inziens een groot maatschappelijk en educa-
tief belang.

Organisatie
De organisatie van de RVU bleef redelijk onveranderd in 
2009. Nog altijd werken bij de RVU ongeveer 30 mensen 
op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd. Ongeveer 10 mensen hebben een arbeidsovereen-
komst voor bepaalde tijd.

Betekent een fusie ook dat RVU-programma’s verdwijnen?
Nee. De programma’s van de RVU gaan één op één over. Natuurlijk 
kunnen bestaande redacties wel gaan samenwerken en kunnen 
daardoor op termijn programmatitels verdwijnen, maar dat is niet 
het doel van de fusie. De programma’s van de RVU blijven bestaan.

Wat is er eigenlijk educatief aan de RVU?
Die vraag wordt ons wel vaker gesteld. Immers, ook niet-educatieve 
omroepen maken soms educatieve programma’s. Het verschil is dat 
wij uitsluitend educatieve programma’s maken. Andere omroepen 
(met uitzondering dus van Teleac en NPS dus) maken hun program-
ma’s niet vanuit een educatieve traditie. Bovendien kunnen die ook 
van de ene op de andere dag zomaar besluiten om te stoppen met 
hun educatieve programma’s. Wij niet.

Ja, maar dat is nog geen antwoord op de vraag. Immers: waar 
bestaat die educatie van de RVU dan uit?
Uit het feit dat wij programma’s maken die mensen iets willen leren. En 
‘leren’ betekent vooral mensen prikkelen om zelf na te denken, zelf 
hun wereldbeeld aan te scherpen. Op die manier willen we mensen 
helpen in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat is goed voor henzelf en 

goed voor de samenleving. Wij zijn er dus NIET om hoge kijkcijfers 
te halen of goede uitzendtijdstippen binnen te halen. Daar zijn we 
niet voor opgericht en het zit ook niet in onze ‘genen’.

Maar zijn goede kijkcijfers voor de RVU dan niet belangrijk?
Zeker. We zouden geen knip voor de neus waard zijn als we niet 
zouden proberen zoveel mogelijk Nederlanders te bereiken. 
Maar we maken nu eenmaal geen amusement. Dus een miljoenen-
publiek zullen we nooit bereiken (nou ja, behalve die ene keer 
dat we een documentaire over de geschiedenis van de porno-
grafie uitzonden).

Wat onderscheidt de RVU eigenlijk van andere omroepen?
Daarvoor hoeven we er alleen maar een paar programma’s van 
afgelopen jaar uit te lichten. Kijken in de Ziel bijvoorbeeld, 
over psychiaters en hun kijk op hun vak én zichzelf, inmiddels 
bekroond met de Zilveren Nipkowschijf.  Zo’n programma was 
er nog niet op de Nederlandse televisie. Of Keuringsdienst van 
Waarde, over de mythes en marketing achter onze voedsel-
industrie. Een heel ander soort consumentenprogramma dan de 
andere omroepen maken. Of Tante in Marokko, waarin gewone 

Marokkaanse Nederlanders aan het woord komen over hun 
Nederland. En op Radio 5 maken we Familie Nederland, over 
de ‘kleine’, alledaagse geschiedenis. Bij de RVU zoeken we altijd 
naar een originele educatieve invalshoek.

Wel veel verschillende thema’s voor één omroepje.
Ja, dat is onze worsteling ook. Om je te onderscheiden moet je 
je profileren. Maar ja, educatie ís nu eenmaal breed. Dat is niet 
in één thema te vangen. Bovendien: de maatschappij verandert 
voortdurend en dus moet je als organisatie ‘mee veranderen’.

Hé, verandering, is dát niet jullie hoofdthema?
Ja, Voor de Verandering. Dat is onze slogan. RVU. Voor de 
Verandering. Dat mag je interpreteren zoals je wilt. Maar in het 
licht van de fusiebesprekingen is het wel een actuele. Een bewon-
deraar van ons twitterde: ‘RVU wordt ook opgeslokt hoorde ik 
gisteren, door NPS en Teleac. Alles van waarde wordt opgeslokt.’ 
Maar zo voelen wij dat niet. We gaan samenwerken in een prach-
tige nieuwe organisatie, waarin alles van (RVU-)waarde wordt 
veiliggesteld. Daar strijden wij in elk geval voor. En dat voelen wij 
niet als ‘worden opgeslokt’. Hooguit als een verandering.

Negen vragen aan de RVU

Waarom wil de RVU fuseren met Teleac en NPS?
Een vermindering van het aantal publieke omroepen is wenselijk. 
Het aantal omroepen wordt te groot. Het bestel dreigt daardoor 
onbestuurbaar te worden. RVU, Teleac en NPS zijn alledrie 
zogenaamde taakomroepen, dat wil zeggen omroepen zonder 
leden en met wettelijk vastgestelde taken. En, niet onbelangrijk: 
zonder politieke, religieuze of ideologische uitgangspunten. Dus 
wat is logischer dan dat deze drie omroepen nauwer met elkaar 
gaan samenwerken? Of fuseren?

Is geldgebrek één van de redenen voor de fusie?
De Nederlandse Publieke Omroep (zeg maar de overkoepelende 
organisatie van alle omroepen) heeft regels vastgesteld voor 
het percentage dat een omroep aan overhead mag besteden. 
Dus bijvoorbeeld management, boekhouding, automatisering 
en secretariaat. Door te fuseren kunnen de drie omroepen hun 
overhead verkleinen. Ook bij de RVU is de overhead nu te groot. 
Niet zo heel veel te groot, want de RVU heeft de laatste jaren al 
veel bezuinigd, maar toch…

Geschiedenis
De RVU is opgericht in 1931 als Radio Volksuniversiteit, en 
wel door de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten. 
De oorspronkelijke radiolezingen werden later uitgebreid 
met reportageseries, documentaires en sinds 1983 ook 
met televisie-uitzendingen.

Behuizing
De RVU werkt sinds 1997 vanuit een origineel, door de 
beroemde architecten van MVRDV ontworpen pand aan 
de rand van het Mediapark in Hilversum. Vanaf de straat-
kant lijkt het RVU-paviljoen zich ‘onder de grond’ te bevin-
den; het dak is begroeid met gras en het pand zelf heeft 
een natuurbruine roestkleur. Wie beter kijkt, ziet dat het 
gebouw als het ware verrijst vanuit de natuurlijke omgeving.

Voor het eerst trok de Tante in Marokko-filmploeg 
ook echt Marokko in.  Foto: LVB Networks

Tante in MarokkoCoen Verbraak maakte de veelgeprezen serie 
Kijken in de Ziel.  Foto: Caroline Schröder
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Doe de kip in de pan en doe er water bij en zout.
Nee, meer niet!

Zet de pan op vuur of elektrische hitte, wacht op de sis, 
zet warmtebron laag, drie kwartier, zet warmtebron uit, en 
laat de pan en de kip nog minstens een uur met rust.

De kip valt van de botten, smaakt heerlijk, namelijk naar 
kip. En uit de pan komt een bouillon, zo goed dat je niet 
snapt dat je voorheen cup-a-soup tapte uit een automaat 
in de kantine.

Koop een drukpan die ook snelkookpan genoemd wordt. Koop een afgedankte legkip of een zogenoemde ‘harde kip’ 

die bij leven een kip was die bevruchte eieren moest produceren. Een harde kip is de moeder geweest van duizend 

plofkippen of de moeder van duizend legkippen.

                 Dé kip van Wouter Klootwijk
Kip Klootwijk Wouter Klootwijk is journalist en kinderboekenschrijver. 

Onder het pseudoniem Ben de Cocq maakte hij talloze 
culinaire verslagen. Sinds 2003 is hij culinair journalist 
en programmaker voor de RVU. Hij was één van de 
verslaggevers van het tv-programma Keuringsdienst 
van Waarde en maakte met regisseur Joost Engelberts 
en camerman Maarten Kramer hét programma over vis 
Klootwijk aan Zee; een programma vol prachtige ver-
halen over vissers en visserij. Wouter houdt van lekker 
eten en lekker eten hoeft niet ingewikkeld te zijn. Zoals 
de ‘Kip Klootwijk’.  Foto: Dahl TV
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             diversiteit en Maatschappelijke verankering
Sociaal beleid,

Diversiteitsbeleid
In dezelfde brief (erkenningsaanvraag 2010-2015) stelde 
de minister vast dat de RVU de diversiteit onder het 
personeel bevordert en in zijn programma’s aandacht 
besteedt aan minderheden. Diversiteit onder het 
personeel werd in 2009 door de RVU bevorderd in de 
Summerschool, waarbij jonge, bij voorkeur etnisch diverse 
mediamakers in redacties aan de slag konden. Diversiteit 
in de programmering werd bevorderd door aandacht te 
besteden aan minderheden in de volgende series: 
Voor Elkaar, Tante in Marokko en Operatie Van der Most 
(samenwerking Omroep MAX en RVU). 

Code Goed Bestuur en Integriteit
De RVU onderschrijft de Code Goed Bestuur en 
Integriteit van de publieke omroep en voert deze in alle 
geledingen van de organisatie uit, om de onafhankelijk-
heid te waarborgen. Dat betekende ook in 2009 in de 
praktijk het volgende:

•	Met betrekking tot co-financiering en ideële sponsoring 
 is redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd. Deze 
 wordt vastgelegd in de contracten.•	Co-financiers werden vermeld in de jaarrekening, op 
 de aftiteling en in persberichten.•	Alle (nieuwe) medewerkers ontvangen een exemplaar 
 van de Code Goede Bestuur en Integriteit.

Geen topinkomens
In het kader van de Wet Openbaarmaking uit Publieke 
Middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) zijn er 
ook (d.w.z. net als in voorgaande jaren) over 2009 geen 
mededelingen te doen, aangezien de salarissen en 
vergoedingen gedaan door de RVU aan zijn personeels-
leden en de leden van de Raad van Toezicht en de 
Programmaraad hiervoor te laag zijn.

Ondernemingsraad
De RVU heeft een Ondernemingsraad bestaande uit drie 
personen. Deze vergaderde in 2009 minimaal één keer 
per maand met de directie, beoordeelde adviesaanvragen 
en overlegde met het overige personeel. In 2009 was de 
Ondernemingsraad met name druk met een aangekondigde 
reorganisatie en daarna met de aangekondigde fusie met 
NPS en Teleac. Op advies van de Ondernemingsraad 
werd het aanvankelijke reorganisatievoorstel bevroren 
zolang er geen duidelijkheid was over een mogelijke fusie. 
Aan het eind van 2009 waren die fusiebesprekingen in 
volle gang.

Personeelsbeleid
De RVU is een ‘platte’ organisatie, d.w.z. met weinig hiërar-
chische lagen. De structuur is helder: directie-programma-
leiding-redacties. Het personeel van de RVU is vrij hecht. 
Het restaurant is de natuurlijke plek van samenkomst. Met 
speciale ‘lunchbijeenkomsten’ en programma-vertoningen 
wordt de saamhorigheid bevorderd. Ook in 2009 vonden 
diverse malen per jaar dergelijke ‘lunchbijeenkomsten’ 
plaats, waarbij management of redacties toelichtingen 
gaven op plannen of programma’s.

Maatschappelijke verankering
Eind 2009 stelde de minister, op basis van de evaluatie 
2004-2008, vast dat de RVU voldoende onderneemt om 
zijn verankering in de Nederlandse samenleving te ver-
groten. Het aantal samenwerkingsverbanden met andere 
educatieve organisaties is verdubbeld (brief erkennings-
aanvraag 2010-2015). In 2009 waren die samenwerkings-
partners de volgende: Teleac (in Educom), Bond van 
Nederlandse Volksuniversiteiten (in WerkZat), Vereniging 
van Openbare Bibliotheken (in WerkZat), Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht (in Wisebits), SeniorWeb (in 
Familie Nederland), Multiculturele Televisie Nederland 
(in Tante in Marokko en Summerschool), Media-Academie 
(in Summerschool), Start Foundation (in Operatie Van 
der Most, samen met Omroep MAX) en Organisatie voor 
Lokale Omroepen in Nederland (in de lokale ‘Clubs van 
100’).

Reis om de Wereld in 80 Koopjes: beurshandelaar 
Conor Woodman is niet tevreden met zijn leven. Hij 
verkoopt zijn flat en met de 25.000 pond die dat ople-
vert begint hij een reis om de wereld. Zijn doel: leven 
van échte handel (zoals wijn en chilisaus), niet van de 
virtuele handel die zijn leven tot nu toe heeft bepaald. 
Wedden dat hij die 25.000 pond in een half jaar tijd kan 
verdubbelen? Gemaakt kort vóór de wereldwijde kre-
dietcrisis, brengt deze serie het economisch handelen 
terug naar wat het eigenlijk is. Of zoals de charmante 
pragmaticus Woodman zegt: “Ik wil handelen in échte 
dingen die ik kan voelen en ruiken.”  Foto: BBC

Willie’s Wonky Chocolate Factory: 
het wonderlijke verhaal uit van Willie 
Harcourt Cooze, een gedreven Brit die 
vanuit zijn cacaoplantage in Venezuela 
niets minder dan de beste chocolade 
van de wereld wil maken. En deze wil 
verwerken in zijn fabriek in Devon. 
En - en hier komt de verrassing - wil 
verkopen als ingrediënt voor onze keu-
ken. Chocolade om mee te koken. Een 
revolutie in de keuken. En hij laat ook 
zien hoe dat moet, koken met choco-
lade. Kip, vis, risotto, gazpacho, in alle 
denkbare gerechten verwerkt hij zijn 
chocolade. En hij is ook niet te beroerd 
om voor de serie in een chocoladebad 
te gaan zitten.  

Foto: BBC

Willie’s Chocolate
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               met een Marokkaans tintje

   “Ainek mizennek”: Je ogen zijn je weegschaal

Ingrediënten:

• 1 pompoen van ongeveer 1,5 kg
• 2 lepels zonnebloemolie
• 3 teentjes knoflook
• 3 groentebouillontabletten (1,5 liter gekookt water dus)
• 1,5 theelepel gemalen komijn
• 1,5 theelepel citroensap
• 1/4  theelepel zout
• 0,5 theelepel peper
• Mespunt kaneel
• Pijnboompitten

Hulpmiddelen:

• Een scherp mes om de pompoen te slachten 
 en te schillen
• Waterkoker
• Een grote pan
• Blender

Bereidingswijze:

• Slacht en schil de pompoen en snij 
 deze in stukken (hels karwei)
• 1,5 liter water koken
• Verhit de zonnebloemolie in een 
 pan en fruit daar de knoflook in
• Doe de stukken pompoen erbij en 
 bak deze ongeveer 2 minuten mee 
• Voeg daarna de kruiden toe; komijn, 
 zout, peper, citroensap en de 
 bouillonblokjes
• Bak de pompoen en kruiden nog 
 even aan
• Voeg 1,5 liter gekookt water toe
• Laat dit ongeveer 20 minuten koken
• Pureer het geheel met een staaf-
 mixer of blender
• Voeg een mespunt kaneel toe en roer
 de soep goed door
• Schenk de soep in kommen en strooi 
 een klein handje pijnboompitten 
 in elke kom

Klaar is Lamia! Bon appetit!

Marokkaans gezegde: ‘Ainek mizennek’ ofwel ‘Je ogen zijn je weegschaal’.  

Dat geldt een beetje voor de kruiden die je toevoegt. 

Ik weet alleen wat ik ongeveer toevoeg.

Poempoensoep Lamia Abbassi is journaliste en televisiepresen-
tatrice. Ze werkt voor diverse omroepen, o.a. 
Teleac, en sinds een paar jaar ook voor de RVU. 
In Tante in Marokko interviewt ze, zij aan zij met 
Maxim Hartman, Marokkaanse Nederlanders op 
weg naar hun vakantiebestemming. 

Elk jaar gaat Tante in Marokko een stapje verder: 
van de parkeerplaats in Spanje tot de ferry naar 
Marokko tot de stranden en steden van Marokko 
zelf. Het is een programma dat gewone, en vaak 
oer-Hollandse Marokkanen een stem geeft.
 Foto: LVB Networks
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Kinderen van de Keuringsdienst: Keu-
ringsdienst van Waarde blijft zichzelf 
vernieuwen. Het populaire consumen-
tenprogramma dat niet op een consu-
mentenprogramma wil lijken introdu-
ceerde in 2008 de ‘kinderen van de 
Keuringsdienst’. Ook in 2009 gingen 
we hiermee door. Kinderen bellen met 
consumentenlijnen en fabrikanten om 
hun argeloze vragen te stellen over 
allerlei producten. Kinderen hebben 
immers zo hun eigen verbazing. Zoals 
George, hier in de aflevering over 
toverrijst. Foto: Dahl TV

                Programmering 2009
Doelstellingen
Visie
Voor persoonlijke ontwikkeling hebben mensen soms een 
stimulans, een ‘zetje’ nodig. De publieke omroep kan, in 
haar educatieve programmering, bij uitstek persoonlijke 
ontwikkeling en verantwoordelijkheid stimuleren. De RVU 
is binnen het publieke omroepbestel specialist op dit  
terrein.

Missie
Met radio, televisie en internet kun je mensen inspireren 
en bewegen. Wat de RVU met zijn media wil bereiken is: 
een verruimde blik, een veranderd inzicht, een verschoven 
houding, verhoogde interesse, een actievere rol en een 
gevoelde verantwoordelijkheid. Zo worden veranderingen 
in denken en doen tot stand gebracht.

Code 
De wettelijke opdracht en missie van de RVU zijn 
geoperationaliseerd in de vorm van een Code, bestaande 
uit zes ‘beleidsprincipes’. In programmaprojecten van de 
RVU moeten deze zes principes herkenbaar aanwezig 
moeten zijn.
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mensen die actief aan hun levensgeluk werken, die elemen-
taire keuzes maken, die het lot in eigen hand nemen.

Doelgroepen
De RVU kiest zijn doelgroepen per project. In het 
algemeen kan gezegd worden dat de RVU bij zijn kijkers 
en luisteraars een positieve, open en optimistische instel-
ling veronderstelt. Er moet een latent geloof zijn in de 
mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen. Uitgaande van 
deze instelling, wil de RVU qua leeftijd, sexe en culturele 
achtergrond zo breed mogelijk programmeren. In termen 
van leefstijlgroepen (door de Publieke Omroep gedefini-
eerde doelgroepen) sluit de RVU-oriëntatie het beste aan 
op de zogenaamde Participerende Burger en de Tolerante 
Wereldburger. De RVU streeft er naar om de meer naar 
gemak en plezier zoekende kijkers, luisteraars en internet-
gebruikers bij zijn programma’s te betrekken.

Televisie
Met een aanpak die aansprekend is en dicht bij huis, wil 
de RVU programma’s maken die qua bereik in de band-
breedte van 250.000 – 500.000 kijkers zitten (exclusief 
dagherhaling). Dit zijn cijfers die aansluiten bij de door 
het netmanagement gestelde doelen. Als een serie geen 

duidelijk groeiperspectief laat zien, zal de RVU de serie 
vervangen, ook als de programma’s goed scoren in relatie 
tot de missie.

Radio
Op Radio 5 Nostalgia wil de RVU aansluiten op de dag-
programmering, die sterk gericht is op 55-plussers. Dat 
betekent dat met het programma Familie Nederland 
gemikt wordt op een dagelijks aantal luisteraars van 
tussen 40.000 en 45.000 luisteraars. Dat is conform de  
‘eis’ van het zendermanagement. Op Radio 1 wil de 
RVU een hoger bereik realiseren, eveneens conform de 
zenderdoelstelling. Het wekelijkse interviewprogramma 
Napels bij Nacht moet zeker 130.000 luisteraars trekken.

Internet
Op internet wil de RVU handvatten bieden voor  
persoonlijke ontwikkeling, deels door aan te sluiten bij 
de televisie- en radioprogrammering, deels door eigen-
standige internetprojecten te lanceren. Specifieke doelen 
voor 2009 waren om de verschillende sites van de RVU 
definitief te integreren in het vernieuwde RVU.nl en om 
na de lancering hiervan in het najaar van 2009 het site-
bezoek minstens te verdubbelen.

Aandachtsgebieden
De aandachtsgebieden waarop de RVU zich richt zijn min 
of meer tijdgebonden. Ze moeten aansluiting vinden bij 
breed levende interesses en maatschappelijke trends. De 
RVU-thema’s moeten passen in de taakverdeling binnen 
het publieke bestel en in het bijzonder binnen Educom. 
Uitgaande van persoonlijke ontwikkeling zijn de belang-
rijkste aandachtsgebieden van de RVU momenteel:

Actief burgerschap
Eén van de grootste uitdagingen van de Nederlandse 
samenleving is het samen leven zelf.
Dit vraagt om actieve mensen die verantwoordelijkheid 
nemen voor omstandigheden en mensen om zich heen. 
Het gaat om programma’s waarin mensen concreet invul-
ling geven aan samen leven, aan democratische waarden, 
aan integratie. Deze vorm van activering heeft hoge 
prioriteit bij de RVU. 

Persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke ontwikkeling in werk of daarbuiten is een 
tweede aandachtspunt. Het gaat om programma’s over 

1. De RVU focust
Als je te veel vertelt, blijft er niets hangen. De RVU denkt dat hij een pregnantere rol kan spelen als hij ‘minder is meer’ als 
een leidend principe hanteert. De programma’s worden er duidelijk door. En de RVU- programmering als geheel ook.

2. De RVU zet mensen in beweging
De RVU stimuleert ontwikkeling van mensen. Wil mensen activeren. In denken of doen. De RVU-programma’s geven zetjes.

3. De RVU komt dichtbij
Om zetjes te geven moet je mensen raken. De RVU-programma’s moeten herkenbaar zijn. Mensen staan daarom centraal, 
en onderwerpen die dichtbij huis liggen.

4. De RVU laat het je zelf doen
Niet de RVU brengt verandering. Mensen moeten het zelf doen. Je bent zelf regisseur van je persoonlijke ontwikkeling. 
Of van ontwikkelingen in je omgeving.  Dat zelf doen, dat wil de RVU stimuleren.

5. De RVU is origineel
Als je aandacht wilt, moet je iets bijzonders doen. Er zijn veel normen waaraan RVU-programma’s moeten voldoen. Maar 
in de eerste plaats moeten ze origineel zijn.

6. De RVU biedt handvatten
De RVU is er niet alleen om te stimuleren en te activeren. De RVU wil ook praktisch zijn en biedt daarom handvatten voor 
mensen die nieuwsgierig zijn geworden naar ‘de winkel’ achter de etalage.

KvW



        Uit eigen tuin   (voor twee personen)

De boerenkool die daar staat is een treurig kerkhof van kale 
stronken. De planten waar ik nog niet van gegeten heb, zijn door 
hazen aangevreten en door houtduiven en kraaien onthoofd. De 
bladeren die er nog aan zitten, hangen slap en bleek, verslagen 
door sneeuw en vorst.

Daarnaast staan nog een paar rijtjes prei. Ook hun blad is teneer- 
geslagen en vaal, maar wat daar onder zit is een troost voor 
liefhebbers van eerlijke groente in deze tijd van het jaar. Met 
een schop steek ik straks stevige en witglanzende jongens uit de 
aarde. Het blad verwijder ik en geef ik aan de koeien, net als het 
uiteinde van hun voetjes, een gezellig stevig wit kwastje. Het zand 
dat er aan zit nemen de koeien voor lief.

Die kale prei snij ik in schijfjes en was ik een vergiet schoon. Al 
voor ik de tuin ingegaan ben, heb ik zilvervliesrijst opgezet, die in 
veertig minuten zachtjes gaar pruttelt. Ik neem altijd ronde, van 
Ekoland (op de zijkant van de zak staat ook nog een lekker recept 
voor risotto).
In een steelpannetje schep ik twee volle eetlepels witte tahin 
sesampasta - verkrijgbaar in natuurwinkels - en één lepel grof 
gemalen Zaanse mosterd. Daarna pers ik een citroen leeg in het 
steelpannetje en soms voeg ik ook wat fijngesneden knoflook 
toe. Tenslotte hou ik het pannetje onder de kraan om er een 
klein beetje water in te laten lopen zodat ik al die ingrediënten 
tot een mooie saus kan roeren.

Pas als de rijst min of meer gaar is, zet ik het steelpannetje op het 
vuur. Ik blijf erbij om de saus te roeren en om er voor te waken 
dat de saus niet gaat koken. Bij het eerste beste blupje draai ik 
het vuur weg. Op een andere pit staat een koekenpan met twee 
falafel tofuburgers, die ik tegelijk met het steelpannetje heb 
opgezet. Die tofuburgers – natuurwinkels hebben de lekkerste - 
hoeven alleen maar heet te worden in een beetje olie. In vijf 
minuten is dat voor elkaar. Ik laat ze altijd om en om een beetje 
aanschroeien omdat ik dat lekkerder vind.

De prei heb ik daarvoor in een wokpan gedaan en die is in 
ongeveer 10 minuten wel klaar. Ik laat ze nooit te slap worden.
Kortom, begin met de rijst, maak dan de prei panklaar en bereid 
dan de saus. In veertig minuten heb je dan een heerlijke en 
gezonde maaltijd. Omdat de rijst veertig minuten nodig heeft, 
heb je alle tijd om tussen door een paar stukken in de krant te 
lezen, zelfs om nog even naar de groenteboer of de supermarkt te 
rennen als je geen tuin hebt en de prei of de citroen vergeten bent.

Het is eind februari en ik kijk door het voorraam naar mijn tuin, naar de hof zoals de oude mensen hier zeiden. 

Het is een treurig uitzicht. De paden zijn groen van mos en kleine grasjes, de vaste planten in de bloementuin zijn 

afgestorven, de perenboom staat in zichzelf verzonken en 

de moestuin is leeg, op één stuk na. 

Vegetarisch recept
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Henk van Middelaar is interviewer en 
radiomaker bij de RVU. Hij is ook part-
time leraar Nederlands en (in bescheiden 
mate) boer. Voor de RVU presenteert 
hij elke zaterdagnacht op Radio 1 het 
interviewprogramma Napels bij Nacht, 
dat hij steevast begint met een persoon-
lijke poëtische ontboezeming. 
Henk presenteert ook elk jaar de finale 
van de RVU Radioprijs en  maakte een 
veelgeprezen televisiedocumentaire 
(en een boek) over de Groningse zanger 
Ede Staal. Foto: Wim Kluvers



De serie Boer & Zorg laat het grote belang van zorgboerderijen in 
Nederland zien. Verstandelijk gehandicapten, autistische kinderen, 
mensen met een burn-out en tal van anderen komen helemaal tot 
rust en herontdekken hun eigenwaarde.  

 Foto: Bob Entrop / SOL FILMproducties

Boer &  Zorg

                  en Resultaten Televisie 2009
Uitzendingen televisie
De RVU heeft in 2009 de volgende televisieprogramma’s uitgezonden:

• Niet Gelukkig, Geld Terug: serie over cursussen die geluk beloven. 10 afleveringen. Verslaggevers Ronnie Griens, 
Esther Haumersen, Moniek Kramer, Bram van Splunteren, Jack Valkering en Machteld Vos proberen de meest uit-
eenlopende cursussen uit, van een cursus nee zeggen tot spiritueel afvallen, van kleurentherapie tot wandelen met 
engelen. Presentatie: Ursul de Geer. 

• Geluk in Uitvoering: serie over mensen die worstelen met verandering en geluk. 8 afleveringen. Jack Valkering volgt 
mensen in hun veranderingsproces.

• Keuringsdienst van Waarde: humoristisch consumentenprogramma. 31 afleveringen, waarvan 22 nieuw: Mandarijn, 
Olijfolie, Toverrijst, Hamster, Slakkenslijm, Visvoer, Maiskip, Dioxine, Pils, Truffel, Walnoot, Azijn, Kattengrit, Pesto,  
Gamba, IJzer (twee afleveringen), Asperge, Peper, Boerenkool met Worst (drie afleveringen).

• Klootwijk aan Zee: herhaling van de derde reeks over vis en verhalen. 9 afleveringen.

• Tante in Marokko: serie over Marokkaanse Nederlanders op vakantie. 6 afleveringen. In de derde reeks gingen 
 presentatoren Lamia Abbassi en Maxim Hartman weer een stapje verder. Na de Spaanse parkeerplaats en de boot 

naar Marokko was nu ook Marokko zelf de locatie van de gesprekken.

• Voor Elkaar: serie waarin mensen worden aangespoord iets te doen voor elkaar. Lian Priemus gaat de straat op en 
zoekt mensen die iets willen doen voor iemand die hulp nodig heeft. 11 afleveringen. 

• Kijken in de Ziel: serie over psychiaters en psychotherapeuten. 6 afleveringen. Interviewer Coen Verbraak in gesprek 
met René Kahn, Rudi van den Hoofdakker (Rutger Kopland), psychoanalyticus Louis Tas, psychotherapeut Christa 
Widlund (Anna Enquist), ‘straatpsychiater’ Jules Tielens, psychiater/hersenonderzoeker Witte Hoogendijk, Liesbeth 
Vleugel, Jan Swinkels, Nelleke Nicolai, Frank van Ree, Bram Bakker en Roos van der Mast. Afleveringen: In Therapie, 
Emoties, Kinderjaren, Pillen of Praten, Depressie, De Psychiater.

• In de Familie: serie over onuitgesproken kwesties in families. 6 afleveringen. Frans Bromet achterhaalt de verhalen 
achter een simpele vraag die speelt in een familie.

• Boer & Zorg: portret van drie zorgboerderijen. 6 afleveringen. Bob Entrop schetst het leven op drie zorgboerderijen 
en maakt duidelijk welke grote therapeutische waarde deze boerderijen hebben.

• Operatie Van der Most: serie met topondernemer Hennie van der Most, die bedrijven in nood helpt (Omroep MAX/
RVU). 6 afleveringen. Samen met Theo Bax, nog zo’n door de wol geverfde ondernemer, redt selfmade-man Hennie 
van der Most bedrijven van de ondergang.

• Een Klasse Apart-Vijf Jaar Later: serie over een school voor verstandelijk beperkte kinderen. 8 afleveringen, waarvan 
6 een opgeknipte herhaling van de oorspronkelijke driedelige serie waren, aangevuld met 2 nieuwe afleveringen. Na 
vijf jaar gingen Mascha en Manfred Poppenk terug naar de Kingmaschool en zochten (ex-)leerlingen op. Zoals ‘rooie 
Remi’, die vijf jaar geleden al vele harten wist te veroveren.

• Willie’s Wonky Chocolate Factory: Britse serie over een man die de wereld wil leren koken met chocolade. 8 afleve-
ringen. De energieke Willie en zijn gezin worden gevolgd op hun cacaoplantage in Venezuela en bij de productie en 
marketing van de chocolade in Engeland.

• Reis om de Wereld in 80 Koopjes: Britse serie over een man die al handelend de wereld bereist. 8 afleveringen. 
 Ex-beurshandelaar Conor Woodman reist van Europa naar Afrika, daarna naar Azië en vervolgens naar Zuid-Amerika 

om weer terug te komen in Europa. Zijn doel is om uit te vinden of je met handel tussen de continenten kunt overleven.

De meeste televisieprogramma’s van de RVU zijn voor 2009 
geëvalueerd aan de hand van vragen die ontleend zijn aan de 
RVU-code. Ook de resultaten van kijk- en luisteronderzoek zijn 
hierbij betrokken.

Het gemiddeld aantal kijkers (tijdvak 18:00-24:00 uur) steeg van 
213.000 in 2008 naar 245.000 in 2009.
Het gemiddelde marktaandeel steeg van 3,8% in 2008 naar 4,5% 
in 2009.
De gemiddelde waardering steeg van 7,7 (2008) naar 7,8 (2009).
 
Titels die goed ‘in de code zitten’ en het bovendien goed doen 
doen bij het publiek, zijn:
Keuringsdienst van Waarde, Klootwijk aan Zee, Tante in 
Marokko, In de Familie en Kijken in de Ziel. 
De ‘geluksprogrammering’ (Niet Gelukkig Geld terug, opgevolgd 
door Geluk in Uitvoering) kwam in 2009 nog onvoldoende uit de 
verf. Bereik en ‘codegehalte’ moeten in 2010 groeien.
Opvallend is verder dat Voor Elkaar als het meest uitgesproken 
RVU-programma uit de bus komt. Vanwege achterblijvend bereik 
– zij het op het moeilijke tijdstip van 19:55 uur, Nederland 2 – is de 
serie niettemin beëindigd.

Resultaten Televisieprogrammering 2009: Stijgende kijkdichtheid
Operatie Van der Most, een programmaserie die de RVU samen 
met Omroep MAX heeft uitgezonden, heeft het omgekeerde 
probleem. De serie is zeer goed bekeken – het is de best bekeken 
serie van de RVU – maar wordt nog te weinig ervaren als een  
RVU-programma.

Prijzen
Wouter Klootwijk werd bekroond met de People and the Sea 
Award, een prijs van het Nederlandse interuniversitair onderzoeks-
instituut Mare voor personen die kustzone- en maritieme vraag-
stukken toegankelijk en begrijpelijk maakt voor een breed publiek. 
Klootwijk kreeg de prijs voor zijn door de RVU uitgezonden serie 
Klootwijk aan Zee.

Keuringsdienst van Waarde werd op het Food Film Festival in 
New York bekroond met de hoofdprijs in de categorie korte film, 
de Zilveren Lepel. De bekroonde uitzending was de aflevering 
Mandarijn. De producent van Keuringsdienst van Waarde, 
DahlTV, en de RVU mochten al talloze prijzen in ontvangst nemen 
voor het succesvolle programma.
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           Interview
Rob Breeuwer
Over zijn werk
“Ik spoor lekken op. Als mensen lekkage hebben, is de 
grote vraag: waar zit het lek? Je kunt je badkamer wel 
opnieuw laten betegelen of dichtkitten, maar daarmee 
los je het probleem niet op. Je moet weten hoe leidingen 
lopen, hoe huizen gebouwd zijn. Ik heb vroeger in de 
bouw gezeten en daarom weet ik precies waar je op moet 
letten als je de oorzaak van lekkage opspoort. Nee, lekken 
maken doe ik niet. Daar zijn weer andere mensen voor. En 
die werken ook bij ons bedrijf.”
 
Over Keuringsdienst van Waarde
“Geweldig programma. Mijn vriendin en ik zijn vaste 
kijkers. Mijn vriendin heeft zeventien jaar een restaurant in 
Griekenland gehad en weet alles van eten en koken.  
Sinds we naar de Keuringsdienst kijken, is die aandacht 
voor goed en eerlijk eten alleen maar toegenomen. Of  
Annemarie nog steeds in de horeca werkt? Nee, ze is nu 
oncologisch verpleegkundige in een hospice. Wel heel 
wat anders ja. Maar koken blijft een grote hobby van haar. 
Gelukkig voor mij.”
 
Over televisie
“Wat ook zo mooi is, is hoe Keuringsdienst van Waarde 
gemaakt wordt. De reizen die die verslaggevers maken... 
prachtig. En die beelden van hoe voedsel geproduceerd 
wordt. Schitterend om te zien. En ontzettend leerzaam. 
Wij kijken trouwens veel naar de publieke omroep.  
Andere Tijden, De Wereld Draait Door, ook mooie  
programma’s. Ik word doodziek van al die reclames bij  
de commerciëlen. Ik verlang nog wel eens terug naar de 
tijd dat je nog maar twee zenders had. Uitzendinggemist 
is een uitkomst. Veel oude uitzendingen van de Keurings-
dienst kijk ik op uitzendinggemist. Wat ik trouwens ook 
mooi vond, waren die uitzendingen van de kinderen  
van de Keuringsdienst.”
 
Over plakvlees
“Toen we die aflevering gezien hadden, ging bij ons de 
knop om. Hoe restjes vlees weer aan elkaar worden 
gelijmd en weer gewoon de verkoop in gaan... ongelooflijk. 
We zeiden tegen elkaar: vanaf nu kopen we alleen nog 
maar bij de biologische slager. Heerlijk hoe daar het vlees 
nog kant en klaar voor je wordt gesneden. En als je daar 
rookworst koopt... man, zo lekker, échte rookworst. Wij 
willen liever drie keer in de week een goed stuk vlees dan 
elke dag slecht vlees.”

Over ‘echt’
“Ja, klopt, het woord ‘echt’ neem ik veel in de mond. We 
gaan naar de echte bakker, de echte slager, ik let er ook 
op dat ik echt bier koop. Als je goed zoekt, is overal wel 
een winkeltje te vinden waar je ‘echt’ voedsel kunt kopen. 
Nou ja, hier in de stad tenminste. Nee, het woord  
‘ambachtelijk’ zul je mij niet snel horen gebruiken. Hoezo? 
O, omdat de Keuringsdienst dat ook steeds onder de loep 
neemt. Dat is waar ja, zoals met ambachtelijke olijfolie en 
zo. Ambachtelijk, ambachtelijk, alles heet tegenwoordig 
ambachtelijk. Onzin natuurlijk.”
 

Over mandarijnen
“Die mandarijnen die in een chemisch badje werden 
gelegd! Wat een uitzending. Ik zei tegen mijn vriendin: 
mandarijnen koop je toch niet in een potje!”
 
Over jong en oud
“Ja, ik weet dat Keuringsdienst van Waarde wordt uitge-
zonden op Nederland 3. Hoezo, Nederland 3 bestemd 
voor de jongere kijkers? Ja, BNN en zo. Zal allemaal best, 
maar mijn ouders kijken ook naar de Keuringsdienst. En 
die zijn 82 en 83.”
 
Over tomaten
“Ik zag op tv een vakantieprogramma over iemand die 
naar Italië ging en Hollandse tomaten mee wilde nemen. 
‘Lekker, onze eigen Hollandse tomaten mee op vakantie.’ 
Dan denk ik: ‘hoe is het mogelijk, in Italië hebben ze de 
lekkerste tomaten, dan ga je die toch niet uit Nederland 
meenemen!’ Nee, daar begrijp ik niets van.”
 
Over Paros
“In Griekenland kun je heerlijk eten. Paros is onze favoriete 
vakantiebestemming. Prachtig eiland, lekker eten. Binnen-
kort gaan we overigens weer naar Paros. Om te trouwen.”

Rob Breeuwer (48) is liefhebber van Keuringsdienst van Waarde. 

En van lekker eten. In het dagelijks leven is hij Lekdetectie Technicus. Lekdetectie Technicus?

Mandarijnen 
koop je 
toch niet 
in een 
potje?

19

Fo
to

: D
ah

l T
V

Fo
to

: W
im

 K
lu

ve
rs



Voor de 18e keer werd de RVU Radioprijs 
uitgereikt, de aanmoedigingsprijs voor 
aankomende radiomakers. Voor veel jonge 
mensen is de prijs een springplank gebleken 
voor een radio- of mediacarrière. 
Bekende laureaten uit het verleden: Je-
roen Latijnhouwers, Geertjan Lassche en 
Ghislaine Plag. De jury bestond dit jaar uit 
cabaretier, radio- en tv-maker Dolf Jansen, 
mediajournaliste van de Telegraaf Ronneke 
van der Genugten, cabaretier, radiomaker 
en presentator Vincent Bijlo, EO-program-
mamaker en oud-laureaat Geertjan Lassche 
en D66-politicus en mediawoordvoerder 
Boris van der Ham. Foto: Leendert Hoejenbos

     en Resultaten Radio 2009
Uitzendingen radio
De RVU heeft in 2009 de volgende radioprogramma’s uitgezonden:

• Familie Nederland: programma dat iedere werkdag een uur lang aandacht besteedt aan ‘oral history’ aan de hand van 
verhalen van het panel van ‘familieraadsleden, vaste gasten als Herman van der Velden, Klaas Samplonius, Bep van 
Houdt en Machgiel Bakker én de luisteraars zelf. Thema’s die aan bod komen lopen uiteen van verdwenen beroepen 
tot kamperen, de Benelux of op kamers gaan. De presentatie was in handen van Rocky Tuhuteru, en in de zomer werd 
hij vervangen door Ben Kolster. Familie Nederland wil ouderen ook aanzetten tot het gebruik van internet, middels 
een uitgebreide website vol alledaagse geschiedenis.

• Napels bij Nacht: wekelijks interviewprogramma van Henk van Middelaar. Eén gast staat centraal: zijn of haar 
(gedroomde) toekomst, ambities en valkuilen. Het leven in een uur. Enkele van de gasten in 2009: Jan Siebelink,  
Agnes Jongerius en Wim T. Schippers.

• Holland Doc (samenwerking met VPRO en NPS, vanaf september): wekelijks documentaire-programma gepresen-
teerd door Vincent Bijlo. De RVU participeert in Holland Doc sinds september 2009. Daarvoor werd Holland Doc 
alleen door VPRO en NPS gemaakt.

• RVU Radioprijs 2009: in de nazomer bracht de RVU vijf uur lang programma’s van aankomende Nederlandse en 
Vlaamse radiomakers in Holland Doc. Wie zouden dit jaar de winnaars worden van de jaarlijkse aanmoedigingsprijs 
voor jonge radiomakers? De RVU Radioprijs werd dit jaar voor de 18e keer uitgereikt, in de categorieën Nieuws en 
Cultuur. Winnaars werden Mijke Hurx van de Fontys Hogeschool Tilburg (Nieuws) en Frances Lefebure van het  
Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Cultuur).

• Radio Oranje (themadag Radio 5 Nostalgia naar aanleiding van RVU-project): Radio 5 Nostalgia ging op 5 mei 2009 
terug in de tijd aan de hand van herinneringen van luisteraars die als kind de oorlog beleefden. Journaliste Juliëtte 
Eichholtz (RVU) verzamelde brieven van mensen met hun herinneringen aan ‘kind-zijn in de oorlog’. Dertien van deze 
herinneringen werden speciaal voor Radio 5 Nostalgia bewerkt tot bijzondere radioverhalen. Bekende stemmen als 
die van Ernst Daniël Smid en Joop van Zijl spraken de verhalen in. De brieven worden gebundeld in een boek dat in 
2010 verschijnt: Kind in de Tweede Wereldoorlog (Juliëtte Eichholtz, uitgeverij Wereldbibliotheek).
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Het programma Familie Nederland (iedere werkdag een uur lang 
beluisteren op Radio 5 Nostalgia), is in 2008 grondig geëvalueerd 
omdat het toen nieuw was. Het onderscheidt zich op Radio 5 
Nostalgia door de educatieve invalshoek, de historische thema-
tiek en de actieve participatie van de luisteraars. In 2009 is het 
beoordeeld aan de hand van actuele luistercijfers.
Familie Nederland kende een spectaculaire stijging in luister-
dichtheid. Het gemiddelde aantal luisteraars over 2009 was 
41.000 (was 25.000 in 2008). Bij 10+ steeg het gemiddelde luister-
tijdaandeel (marktaandeel) van 1,3% in 2008 naar 2,1% in 2009.
Bij 55+ (speciale doelgroep Radio 5 Nostalgia) steeg het gemid-
deld luistertijdaandeel van 3,0% in 2008 naar 5,5% in 2009.

Napels bij Nacht volgde in januari 2009 het veelbesproken Simek 
’s Nachts op als het interviewprogramma van de RVU op Radio 1. 
Het is een verdiepend interviewprogramma dat de actualiteit 
van Radio 1 koppelt aan een persoonlijk levensverhaal. Napels 
bij Nacht is in 2009 geëvalueerd met behulp van Kijk- en Luister-
onderzoek en de RVU-code. 
Napels bij Nacht bleef qua bereik en marktaandeel op het-
zelfde niveau als Simek ’s Nachts. Het gemiddeld aantal 
luisteraars over 2009 was 134.000 (was 139.000 voor Simek 
‘s Nachts in 2008). Het gemiddeld luistertijdaandeel  was 
28,5% en was daarmee zo goed als gelijk aan dat van Simek 
‘s Nachts in 2008 (was namelijk 28,6%).
 
De RVU doet pas sinds september 2009 mee aan  het wekelijkse 
documentaire-programma Holland Doc. De RVU heeft overigens 
een lange traditie in het maken van radiodocumentaires, - een 
traditie die dus in 2009 in ere is hersteld. Holland Doc is beoor-
deeld aan de hand van actuele luistercijfers. Overigens krijgt de 
jaarlijkse RVU Radioprijs, de jaarlijkse aanmoedigingsprijs voor 
aankomende radiomakers, al enkele jaren een plek in Holland 
Doc. Ook in 2009 was dat het geval.
De luisterdichtheid van Holland Doc steeg licht ten opzichte van 
2008 (toen de RVU er nog niet in participeerde). Het gemiddeld 
aantal luisteraars over 2009 was 45.000 (was 43.000 in 2008). 
Het gemiddeld luistertijdaandeel was 5,7% (was 5,4% in 2008).

Resultaten Radioprogrammering 2009: Stijgende luisterdichtheid
Een speciale vermelding verdient de themadag Radio Oranje; een 
samenwerkingsproject op initiatief van de RVU (Familie Neder-
land) over de herinneringen van mensen die de oorlog als kind 
meemaakten. Dit programma is geëvalueerd door het zenderma-
nagement van Radio 5 Nostalgia, waarbij met name is gekeken 
naar de luisterdichtheid onder mensen van 55 jaar en ouder 
(speciale doelgroep van de zender). Ruim 300.000 mensen van 55 
jaar en ouder luisterden op 5 mei naar Radio Oranje. Luisteraars 
waardeerden deze programmering met het zeer hoge rapportcijfer 
8,1. Ook de website van de nostalgische publieke zender trok op 
5 mei extra aandacht. Het aantal unieke bezoekers was ongeveer 
50 procent hoger dan gemiddeld. Het succes van deze dag heeft 
de RVU en Radio 5 Nostalgia doen besluiten ook in 2010 een 
themadag over de oorlog te maken, waarbij deze keer niet alleen 
internet maar ook televisie zal worden betrokken. De RVU zal de 
avond tevoren een televisie-documentaire wijden aan het thema 
‘kind in de oorlog’, gemaakt door Frans Bromet.

Prijzen
Het programma Simek 
’s Nachts, dat veertien 
jaar lang door de RVU 
werd uitgezonden, werd 
in 2009 bekroond met 
de hoogste radio-onder-
scheiding in Nederland, 
de Zilveren Reiss-
microfoon. Martin Simek 
voegt zich daarmee in 
een rijtje illustere radio-
makers, waartoe ook 
oud-RVU-radiomaker en 
-programmaleider 
Vincent van Merwijk en
het team van de 
Inburgerking behoren.
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Juryvoorzitter Dolf Jansen met Frances Lefebure, 
winnares RVU Radioprijs 2009 categorie cultureel/persoonlijk.

•	

•	

•	•	



    InterviewFrancine 
    Schregel-Onstein
Over schrijven
“Schrijven is altijd mijn lust en mijn leven geweest. Ik heb 
heel veel boeken geschreven, bijvoorbeeld romans en 
verhalen. Het meeste succes had ik met de biografie van 
de dichter Hieronymus van Alphen. Hij was de eerste 
echte kinderdichter van Nederland. Zijn bekendste gedicht 
is Jantje zag eens pruimen hangen...”
 
Over Familie Nederland
“Wat zo leuk is aan uw programma, is dat de verhalen 
over vroeger die verteld worden bij mij herinneringen 
oproepen. Zo was er een uitzending waarin luisteraars hun 
verhalen konden vertellen over de wijk waar zij opgroeiden. 
Op zo’n moment herinner ik me dat ik ooit een artikel 
heb geschreven over de wijk van mijn jeugd. En dat zoek 
ik dan op. Ook was er een uitzending over onderwijs die 
me terugbracht naar mijn jonge jaren. Ik zat op de HBS 
en ik was toen al gek op schrijven. We hadden een heel 
goede schooldirecteur, de heer Keegstra. Hij spoorde mij 
aan door te gaan met schrijven. Dat was een belangrijk 
moment in mijn leven.”
 
Over Willem Kloos
“Ik was redactrice van het Schoolblad. Op een dag nam 
ik me voor de dichter Willem Kloos te vragen een stukje 
in het blad te schrijven. Kloos was een echte beroemd-
heid en niet iemand die je zomaar benaderde, maar ik ben 
altijd nogal een durfal geweest en ik ging er gewoon op 
af. Ik wist waar hij woonde. En ik fietste dus naar zijn huis. 
Ik belde aan. Een dienstmeisje verscheen. ‘Wat wenst u?’ 
vroeg zij. ‘Ik wilde zo graag een gesprekje met meneer 
Kloos hebben,’ antwoordde ik. Ze wees mij zwijgend op 
een bordje naast de deur; zonder afspraak geen belet, 
of zoiets, stond erop. Toen verscheen een kleine oude 
dame, die zei: ‘Laat de juffrouw maar toe, Louise.’ Zij was 
mevrouw Kloos en ze liet me binnen in de huiskamer. 
Haar man was aan het rusten, maar ze ging kijken of hij 
voor mij wilde komen. En ja, na een tijdje verscheen hij. 
Lang heb ik niet met hem gesproken. Maar hij was bereid 
een voorwoord in het schoolblad te schrijven, waarin hij 
ons jonge schrijvers aanspoorde onze talenten te ont-
wikkelen. Kloos was redacteur van De Nieuwe Gids en 
schreef bijna nooit in andere periodieken. Dus dat was 
best bijzonder.”

Over muziek
“De muziek op Radio 5 Nostalgia doet me erg goed. Muziek 
is altijd heel belangrijk voor me geweest. Ik ben als kind 
begonnen met pianospelen. Ik weet nog heel goed hoe hard 
mijn vader heeft gewerkt om die pianolessen te bekostigen. 
Ik vond het heerlijk om op het podium te staan en te zingen 
en te spelen. Van mijn 19e tot en met mijn 22e jaar zong ik in 
een band, close harmony, met pianist. Toen deze overleed, 
konden wij niet verder en hield onze band op te bestaan. 
Ik herinner me de eerste keer dat we in een restaurant 
optraden. Ik was zeer verstoord dat de gasten door ons 
spel heen praatten! Ons traktement was: taxi heen en terug 
en twee consumptiebonnen!”
 
Over haar overleden man
“Henk en ik hadden een prachtig huwelijk. Wij vulden 
elkaar perfect aan. Henk was toneelregisseur. Ook in 
ons werk vulden we elkaar aan, want samen schreven we 
toneelstukken en hoorspelen.”
 
Over blind worden
“Ik kreeg bij mijn geboorte een zeer slecht oog mee. Later 
in mijn leven liet ook mijn andere oog mij in de steek. Ik 
heb daar nog een verhaal over geschreven. Het toeval 
wilde dat mijn goede oog het begaf terwijl ik in de trein 
zat, op weg naar Brabant. Maar wat me het meest is 
bijgebleven: de hulp die iedereen mij onderweg bood. De 
naastenliefde van de mensen is zo groot... als er iets is dat 
mij kracht geeft, dan is het dat wel.”
 
Fragment uit het verhaal ‘Wat zijn de mensen goed’ van 
Francine Schregel-Onstein:
 
‘Dordrecht nadert’, hoor ik zeggen. Vlak bij Dordt schijnt 
er een ellenlange tunnel te zijn bijgekomen òf ik was hem 
vergeten. Door een half-zwarte, half-grijze smog raast de 
trein voort, terwijl de mensen opgewekt verder babbelen 
en hetzelfde kind nog aldoor huilt. En vreemd - aan die 
tunnel komt geen einde.
Dan dringt, in een ontzettende beklemming, tot me door: 
het is geen tunnel, het is m’n oog. Ik zie er niet meer mee.
 
Dit verhaal is in zijn geheel te lezen op 
www.familienederland.nl

Francine Schregel-Onstein (92) is schrijfster, woont in een verzorgingstehuis en luistert graag naar Familie Nederland. 

Ze kan nog maar een paar procent zien en daarom is de radio voor haar een uitkomst.

 Taxi heen  
   en terug 
 en twee 
consumptie-
   bonnen
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                      Nieuwe Media en Projecten 2009
Internet,
Internet:

De RVU wil via moderne media handreikingen voor 
persoonlijke verandering doen. Daarbij fungeren radio en 
televisie als ‘etalages’ voor verdieping die op het internet 
te vinden is. Die verdieping bestaat voor een deel uit 
nadere toelichtingen op via radio en televisie aan de orde 
gestelde personen, onderwerpen en dossiers, en voor een 
deel uit interactie van sitebezoekers.
In 2009 werd RVU-internet verbouwd. Een scherpe daling 
van het bezoek was aanvankelijk het gevolg. Na deze 
opbouwfase steeg het internetbezoek, met name in de 
laatste maanden.

Cijfers 2009, afgezet tegen 2008

vergelijking aantal unieke bezoekers RVU-domein, 2008 op 2009

gemiddeld aantal unieke bezoekers, drie tijdvakken

De internetcijfers van de RVU vertoonden in 2009 na de  
verbouwing van de site een opwaartse lijn: het jaar 2009 (minus 
december) laat een verdubbeling van het gemiddeld aantal 
unieke bezoekers per maand zien ten opzichte van het jaar 2008, 
en de laatste drie gemeten maanden van 2009 zelfs bijna een 
verdrievoudiging ten opzichte van het maandgemiddelde van 
2008. 

Wisebits
Het project Wisebits onttrekt zich aan de traditionele indeling 
van platforms. Sinds september 2009 verschijnt er iedere dag op 
internet een filmpje van 1 tot 1,5 minuut. Deze Wisebits verbeelden
in het kort een verrassende vraag of een bijzonder inzicht. 
De thema’s worden aangedragen door filosoof Bas Haring 
(Universiteit Leiden) en de wetenschappelijke denktank die hij 
hiervoor om zich heen heeft verzameld. De filmpjes worden op 
alle mogelijke platforms verspreid. De Universiteit van Leiden, 
samenwerkingspartner in deze, zorgt voor verspreiding van de 
in totaal 200 filmpjes naar het voortgezet onderwijs, inclusief 
lesmateriaal.
Een speciaal verzorgde mobiele applicatie zorgt ervoor dat de 
filmpjes hun weg vinden naar mobiele telefoons.

Resultaten Internet, Nieuwe Media en Projecten 2009: Interactie en Verdieping
Themakanalen
In 2008 beëindigde de publieke omroep Nederland-e, het edu-
catieve themakanaal van Teleac en RVU. Nederland-e sneuvelde 
omdat het aantal themakanalen moest worden teruggebracht. 
Voor de RVU was dit geen reden om de themakanalen de rug 
toe te keren. Sinds 2009 levert de RVU programma’s aan diverse 
kanalen, met name aan ‘Consument’.

Club Lokaal
Club Lokaal is ontstaan uit het RVU-programma Club van 100, 
waarin mensen elkaar de hand toesteken. Het thema actief 
burgerschap in een pragmatisch jasje. Om het thema nog dichter 
bij de mensen te brengen, is de RVU enkele jaren geleden een 
samenwerking gestart met lokale omroepen. Met behulp van de 
expertise van de RVU bouwden zo’n 40 lokale omroepen door  
heel Nederland het project verder uit.

WerkZat
Het RVU-programma WerkZat stond aan de basis van het gelijk-
namige project van RVU, openbare bibliotheken en volksuniversi-
teiten. Mensen worden met WerkZat geholpen bij hun zoektocht 
naar (ander) werk.

In deze achtdelige RVU-serie volgt Jack Valkering 
(foto) mensen in hun zoektocht naar geluk, de 
stappen die zij daarvoor ondernemen, de keuzes die ze hiervoor 
maken met alle dilemma’s en consequenties die daarbij horen. Bij de serie werd een uitgebreide 
gelukssite ontworpen, met online tests en veel interactieve mogelijkheden. Ook was het mogelijk om de 
hoofdpersonen uit de afleveringen te blijven volgen. Zoals Samantha, die uit handen van een loverboy wist 
te komen, Niels, die door zijn straatvrees gevangen zat in zijn eigen dorp, of Marjieta, geboren als man maar 
sinds 20 jaar vrouw. Foto: Tim Stet

Geluk in       uitvoering
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 Gebakken makreel met saus     voor twee tot vier personen

Ingrediënten:

Makreel
• 1 pond verse makreel (schoon laten maken door de visboer)
• 3 eetlepels azijn
• snufje zout
• zonnebloemolie om te bakken
 
Saus
• 1 ui
• 2 teentjes knoflook
• 1 tomaat (of twee eetlepels tomatensaus)
• sap van een halve citroen
• blokje kippenbouillon
• zonnebloemolie om te bakken
• ketjap
• zout

Bereiding:
Was de makrelen, dep ze droog en snij ze in moten van 
ongeveer 3 centimeter dik. Marineer de moten makreel 
met de azijn en het zout. 
Laat het een half uur intrekken. Bak ze vervolgens in de 
olie gaar en knapperig.
Snipper t.b.v. de saus de ui en de teentjes knoflook fijn. 
Snij de tomaat in kleine stukjes. Bak ui en knoflook zachtjes 
in de warme olie, voeg de stukjes tomaat, het bouillonblokje, 
citroensap, een scheutje ketjap en een beetje water toe. 
Laat het geheel inkoken tot een dikke saus. 
Proef op smaak. Voeg eventueel nog zout en ketjap toe. 
Doe de saus over de gebakken makreel of serveer de saus 
apart. 
Lekker met gebakken uitjes eroverheen. Deze zijn gewoon 
in de supermarkt of toko te koop. 
 
Serveer met witte rijst.

Dit is één van mijn favoriete gerechten en er kleeft ook nostalgie aan. Ik haalde vroeger voor mijn moeder bij de 

visboer graag de makreel. De geur van het gerecht doet mij nog steeds aan vroeger denken. Als mijn moeder de vis 

ging bakken in de olie, dan rook het hele huis er naar. Om de reuk wat in te dammen, brandde ze na het koken een oud 

sneetje brood op het vuur van het gasfornuis. Verder is het visgerecht de volgende ochtend bij ons thuis ook gewild. 

Een stukje makreel (koud) op brood maakt de lunch op school 

extra lekker!

Weet dat de Molukse keuken vooral een “gevoelskeuken” is: 

hoeveelheden theelepels en centiliters bestaan voor ons niet. 

Je kookt vooral op je eigen smaak... op gevoel dus.

Ikan Goreng Makreel
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Rocky Tuhuteru presenteert iedere werkdag voor de 
RVU het historische radioprogramma Familie Neder-
land. Een programma vol herinneringen aan de jaren 
vijftig, zestig en zeventig. Te horen zijn o.a. interviews 
met de ‘familieraadsleden’, vaste medewerkers aan het 
programma, over het thema van de dag. Luisteraars 
kunnen daar live op reageren. Rocky heeft ook een 
media- en communicatiebureau, met name voor diver-
siteitsbeleid, en is lid van de Raad voor Cultuur. In het 
verleden werkte Rocky voor diverse radioprogramma’s, 
waaronder Suara Maluku en Langs de Lijn.

 Foto: Lilian van Rooij

   Eet smakelijk, Selamat makan!



In de familie
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 Bestuurder, Raad van Toezicht, RVU-kamer van de Educom-programmaraad

F.H.G. de Grave (Frank)
- Bestuursadviseur Adviesbureau Twijnstra en Gudde
- diverse bestuurs- en toezichthoudende functies.

R.W.H.G. Schouten (Rob)
- Directeur B&A Groep

R. van Es (Ruud)
- Zelfstandig adviseur en fietsdocent

M.S. Negenman (Michel)
- Oud-directeur ASN Bank

J. Hoekstra (Jippe)
- Voorzitter van het RonaldMcDonald Centre Only 
 Friends, een sport- en spelcomplex voor gehandicapte 
 kinderen in Amsterdam
- voorzitter van VOO-facilitair, een werkmaatschappij van 
 de Vereniging voor Openbaar Onderwijs
- voorzitter bestuur van de Stichting Molendocumentatie 
 Nederland
- voorzitter van het bestuur van het Centrum Beeldende 
 Kunst Drenthe
- voorzitter SER provincie Utrecht
- voorzitter RvC Theater De Flint
- voorzitter RvT Theater De Meervaart
- Bestuur Theater De Paardenkathedraal / De Utrechtse 
 Spelen, de opvolger van De Paardenkathedraal
- voorzitter Klankbordgroep De Oude Hollandse 
 Waterlinie

P.J.P. Hensen (Paul)
- Directeur Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten

Raad van Toezicht per 31 december 2009

De Raad van Toezicht van de RVU bestaat uit mensen met grote bestuurlijke ervaring. De Raad van Toezicht functio-

neert als een ‘bestuur op afstand’ en bestond op 31 december 2009 uit:

RVU-kamer van de Educom-programmaraad per 31 december 2009

De Programmaraad van de RVU heet voluit de RVU-kamer van de Educom-programmaraad. Deze maakt dus deel 

uit van de programmaraad van Educom (Teleac en RVU samen). De Programmaraad stelt op hoofdlijnen het 

programmabeleid vast. De raad is samengesteld uit mensen afkomstig van diverse geledingen van het educatieve en 

maatschappelijke veld en bestond op 31 december 2009 uit:

Bestuurder / directeur
B. Groenendijk (Ben)

Bestuur, toezicht, advies

H. Maassen van den Brink (Henriëtte)
- Hoogleraar Algemene Economie, Universiteit van 
 Amsterdam, Faculteit der Economische Wetenschappen 
 en Econometrie
- Hoogleraar Economie,  Faculteit Economie, Universiteit 
 van Maastricht 
- Penningmeester Bestuur SEO Economisch Onderzoek 
 FEB (tot 1.10.2009)
- Lid RvT Hogeschool Arnhem en Nijmegen
- Lid RvT LUMC

F.L. Schwarz (Fifi)
- Directeur Stichting Krant in de Klas 
- lid van de Media Literacy Working Group van de 
 European Newspaper Publishers’ Association (ENPA)
- lid van de Young Reader Committee van de World 
 Association of Newspapers (WAN) 
- Tevens onderzoeksaanstelling bij VU / Windesheim 
 School of Media (onderzoek naar relatie mediawijsheid, 
 nieuws en jongeren)

T. van den Klinkenberg (Tineke)
- Zelfstandig adviseur Sociaal- en Integratiebeleid en 
 toezichthouder

M. van Doornik (Merian)
- Marketing Manager Internetcoördinatie NPO

S.A. Ramkhelawan (Stanley)
- Programmamanager Arbeidsmarktbeleid Gemeente 
 Dordrecht

A. van Meurs (Lex)
- Research director bij Intomart GfK en UHD

Kunstenares Lies Lobatto (91) vraagt haar enige zoon Willem wat hij, na haar overlijden, gaat doen met al haar 
‘kinderen’, zoals ze haar beelden noemt. En dan wordt duidelijk waarom ze dit onderwerp tot nu toe angstvallig 
vermeden hebben. In de Familie is een serie van Frans Bromet over lastige vragen die leven in familiekring. 
We leven een leven van onvoltooide of nooit gevoerde gesprekken. Juist bij familieleden die je heel dierbaar zijn, 
dichtbij je staan en die je denkt heel goed te kennen, is het vaak moeilijk bepaalde onderwerpen aan te snijden. 
Je wilt de ander geen verdriet doen, denkt het antwoord al te weten, het juiste moment om de vraag voor te 
leggen was nooit daar of je bent bang voor het antwoord.  

Foto: Wim Bos



    Geheimtip: met spruiten

Tijdens mijn studietijd had ik niet te veel geld, zoals veruit de meeste studenten. Op een gegeven moment had ik nog 

een paar gulden  voor de hele week. Ik moest daar dus eten van kopen. Ik heb toen erwtensoep gemaakt en dat is de 

lekkerste soep geworden die ik ooit heb gegeten.  Ik heb namelijk een heel grote pan vol gemaakt, en ‘s morgens 

en ‘s avonds in een klein pannetje een deel opgewarmd, en op die manier  ben ik de week doorgekomen zonder te 

verkommeren. De rest van die soep bleef goed in de steenkoude ruimte die voor keuken moest doorgaan.

Het eerste geheim van de erwtensoep is dat die lekkerder  wordt naarmate hij langer 
staat. De smaken van alle ingrediënten trekken er lekker in  en na een week is die op zijn 
best. Zelfs na 5 dagen twee keer per dag snert was het nog een feest om hem te eten.
Tweede geheim is dat snert natuurlijk zoals zoveel traditionele gerechten  een gerecht 
is dat wordt gekookt op basis van de op dat moment beschikbare ingrediënten. 
Paella bijvoorbeeld is gewoon een mengeling van de restjes die de vissers hadden. 
Dat geldt  ook voor pizza en zo ook voor snert. Gewoon gebruiken wat het land oplevert.

Mijn snert bestond uit:

• twee en halve liter water • een ruime pond spliterwten • een heel grote selderijknol 
(of twee kleine) • een paar oude aardappels die toch op moesten en een flinke schenkel 
met lekker veel vlees • ik had nog net geld genoeg voor een lekkere worst, een flinke 
speklap; naar keus kun je ook rundvlees nemen - of allebei, als je geld voldoende hebt 

• een paar preien • een paar uien, twee of drie • een flinke winterpeen, of twee

• en… van mijn laatste dubbeltjes kon ik nog een flinke hand spruiten kopen. 
Die heb ik er dus ook in gedaan.

Ik maak iedere winter tenminste twee keer een heel grote pan snert, voor veel mee-eters. 
Nog altijd doe ik daar spruiten in. Tot ieders verrassing.

Bereiding:
Zet het water op, doe de erwten erin, de geschilde en in stukjes gesneden aardappel, 
evenals het in kleine stukjes gesneden vlees, de schenkel, en de in kleine stukjes gesneden 
en geschilde selderijknol.  Ook de worst, ontdaan van de plastic verpakking en die nare 
vacuüm legging die er altijd omheen zit.  Gewoon een verse  rookworst van de slager is 
natuurlijk het lekkerst. Als het water kookt het schuim afscheppen met een schuimspaan. 
Ik heb geleerd dat dat moet omdat dat schuim ongezond zou zijn. Ik weet  niet waarom.
 
Rustig alles op een heel klein pitje laten trekken. Af en toe roeren. Na anderhalf uur 
moet die een aardig eind klaar zijn. Aardappel, knol en erwten zijn dan zo gaar dat je 
met een flinke pollepel een bijna homogene massa kunt roeren. Geen mixers en andere 
stroom vretende apparaten.  
 
Het laatste kwartiertje uien, prei, peen  en spruiten meekoken. Dan blijven die een beetje 
knapperig. Bij voorkeur laten afkoelen en pas de volgende dag een deel opwarmen en eten. 
Afkoelen altijd met de deksel op een kier. Steek dus een pollepel in de soep waardoor de 
deksel niet op zijn eigenlijke  plek kan zakken en je dus altijd een flinke kier houdt. Afkoelen 
met gesloten deksel leidt tot zure, bedorven soep. Ik doe zelf bijna geen zout in de soep 
omdat  de soep van zichzelf een zoetige smaak krijgt door de erwten. Ik vind dat een 
heerlijke pure smaak. Wel vers gemalen peper na het opdienen. Maar dat is allemaal een 
persoonlijke smaak. Serveren met roggebrood met katenspek en roomboter 
(destijds had ik geen roggebrood, en al helemaal geen roomboter en katenspek).
 
Natuurlijk is de erwtensoep het allerlekkerst als je hem maakt met biologische 
ingrediënten. Alle genoemde spullen kun je tegenwoordig in de biologische schappen 
bij de supermarkt krijgen.

Studenten-snert
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Ruud van Es maakt deel uit van de Raad van 
Toezicht van de RVU. Dat is het bestuurlijk 
orgaan van de RVU dat wordt voorgezeten 
door Frank de Grave. Ruud heeft hier zitting 
in op voordracht van de Ondernemingsraad. 
Ruud is in het dagelijks leven zelfstandig 
adviseur en heeft een bedrijf dat fiets- en 
verkeersles geeft aan een ieder die dat wil: 
bijvoorbeeld allochtone vrouwen, maar ook 
schoolklassen, senioren en iedereen die om 
wat voor reden dan ook een probleem heeft 
met verkeersdeelname.
 Foto: Ruud van Es
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        Balans en Toelichting

Deze afroming van het resultaat is als negatieve kostenpost 
in het resultaat verwerkt, en tevens geboekt als schuld aan 
NPO. De NPO heeft de RVU schriftelijk laten weten dat 
bovengenoemde afroming van € 212.434,- in 2010 ingezet 
mag worden voor de dekking van de reorganisatiekosten in 
verband met de voorgenomen fusie met NPS en Teleac.

Het, op verzoek van de NPO, overgehevelde programma 
van 2008 naar 2009, met een totaalbedrag aan program-
makosten van € 50.636,- is in 2009 uitgezonden. Ook de 
daarmee samenhangende overschrijding van de maximale 
programmareserve per 31 december 2008 met een bedrag 
van € 44.650,- heeft de RVU, met toestemming van de 
NPO, in 2009 weer voor programmakosten ingezet. 

Bij de directe programmakosten vindt in 2009, net zoals 
ook in 2008 het geval was, een verschuiving plaats van 
radio en tv naar overig media aanbod (internet). 

Het jaar 2009 is afgesloten met een positief resultaat van € 11.189,-. Dit bedrag is als volgt opgebouwd. Het exploitatie-

resultaat per 31 december is uitgekomen op een positief saldo van € 223.623,-. Dit exploitatieresultaat heeft in 

2009 de maximale toegestane programma-reserve overschreden met een bedrag van € 212,434,-. Het door de 

Nederlandse Publieke Omroep (NPO) vastgestelde maximum bedrag voor de programmareserve bedraagt voor de 

RVU 10% van het ontvangen budget van de NPO. 

Exploitatierekening,

De reden hiervoor zijn de hoge directe kosten voor inter-
net, in vergelijking met het van NPO daarvoor ontvangen 
budget.

De gemiddelde directe programma kosten (dpk) TV per uur 
zijn t.o.v. 2008 met 3% gestegen, maar vergeleken met 2007 
is er geen stijging van deze kosten.

   Kosten per uur Uren 
   eigen productie/coproductie
 2009:  €  81.808 33,0
 2008:  €  79.334 43,0
 2007:  €  81.731 45,5

Het verschil in uren tussen 2008 en 2009 kan grotendeels 
worden verklaard uit het feit dat in 2008 de complete serie 
Aan de Bak, overgeheveld uit 2007, werd uitgezonden. 
Ook het bijbehorende budget van deze serie ging mee naar 
2008.

Exploitatierekening volgens de categoriale indeling
      2009  2008
Baten    
Media-aanbod  6.885.013  6.955.057 
Opbrengst overige nevenactiviteiten  20.115  8.264 
Overige bedrijfsopbrengsten  0  0 

Som der bedrijfsopbrengsten   6.905.128  6.963.321

Lasten    
Lonen en salarissen  1.999.744  1.909.253 
Sociale lasten  480.144  553.646 
Afschrijvingen   109.872  244.402 
Directe productiekosten  3.200.244  3.307.961 
Overige bedrijfslasten  844.599  827.478 

Som der bedrijfslasten   6.634.603  6.842.740
Rentelasten en soortgelijke kosten   46.902  57.823

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening   223.623  62.758
Over te dragen reserve media-aanbod   212.434  44.650

Exploitatiesaldo   11.189  18.108

Balans
     31 december 2009 31 december 2008
Activa    

Vaste activa       
Materiële vaste activa     
bedrijfsgebouwen en terreinen  2.171.393  2.195.781  
inventaris en inrichting  62.586  44.755  
andere vaste bedrijfsmiddelen  72.215  134.859  
 
  2.306.194  2.375.395 
  
Vlottende activa     
Voorraden     
onderhanden werk en gereed product m.b.t. media-aanbod  655.930  389.851 

     
Vorderingen     
overige vorderingen 42.639  252.907  
belastingen b.t.w. 144.910  150.707  
 
  187.549  403.614 

Liquide middelen  3.795  3.674 

  3.153.468  3.172.534 

Passiva        
 
Eigen vermogen     
reserve voor media-aanbod  644.000  632.811 
   
Voorzieningen     
overige  154.634  192.604 
   
Langlopende schulden     
schulden aan kredietinstellingen  426.371  498.976 

Kortlopende schulden     
schulden aan kredietinstellingen 821.038  832.367  
schulden aan leveranciers 329.666  319.390  
belastingen en premies soc.verzekeringen 128.623  118.578  
overige schulden 649.136  577.808  
 
  1.928.463  1.848.143 

  3.153.468  3.172.534



       met Roomkaas en Ham

Ingrediënten:

• 8-10 eieren
• Slablaadjes
• 8 plakken achterham (dun 
 gesneden)
• 250 gram verse roomkaas
• 5-6 eetlepels crème fraiche
• 4 eetlepels fijn gesneden 
 lente-ui
• 5-6 kleine blaadjes basilicum

Wraps van Ellie
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Ellie van de Burgwal is verantwoordelijk voor de ‘innerlijke 
mens’ bij de RVU. Zij is de koningin van het RVU-restau-
rant Verse salades, zelfgemaakte soepen, gezonde snacks… 
het RVU-restaurant staat erom bekend. Hoewel soms een 
broodje kroket of shoarma de RVU-mens ook niet afschrikt. 
De wraps met roomkaas en ham is één van de vele 
specialiteiten van Ellie. Het RVU-restaurant weerspiegelt 
de organisatie: klein, informeel, persoonlijk en met oog voor 
de menselijke maat. En, niet onbelangrijk: met de nadruk 
op de K van Kwaliteit. Foto: Ellie van de Burgwal

• Zout & peper

Klop de eieren los met zout, 
peper en een kopje water. Bak in 
de koekenpan dunne omeletjes. 
Laat deze afkoelen. Verdeel de 
blaadjes sla over de omeletjes en 
leg hier een plak ham op. Roer 
de roomkaas los en meng de 
crème fraiche, zout, peper en de 
lente-ui erdoor. Strijk dit mengsel 
over de ham en leg er 2 kleine 
basilicumblaadjes op. Rol de 
omelet op.

Tip: 
ook lekker als borrelhap: 
snij de rol in kleine stukjes. 
Met roomkaas, crème fraiche, 
bosuitje, peper en zout is het 
heerlijk op een stokbroodje met 
sla!

Foto: Leendert Hoejenbos
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