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Knoop Gala

Voorwoord
Op het moment van schrijven van dit voorwoord wachten we in Hilversum vol spanning 
op ‘de brief van de minister’. We weten nog niet op welk budget de NPO voor 2020 kan 
rekenen, maar met name de visie op de nieuwe concessieperiode, die ingaat vanaf 2021 
houdt de gemoederen bezig.

Wat we in elk geval wel weten is dat het belang van de publieke omroep onverminderd 
groot is, zo niet steeds groter wordt. Met het geven van informatie vanuit verschil-
lende invalshoeken, het binden van de samenleving via de culturele programmering en 
het openen van het venster op de rest van de wereld, heeft de publieke omroep een 
belangrijke functie. De NTR met haar wettelijke taak heeft in dit krachtenveld een cen-
trale positie. Onze programmering vormt, samen met die van de NOS, een basis waarop 
de ledenomroepen aanvulling en inkleuring geven met programmering die zijn wortels 
heeft in de verbinding met een maatschappelijke achterban.

Onze programma’s worden goed bekeken en hoog gewaardeerd. Daar mogen we trots 
op zijn, ook omdat we dit prachtige programmapakket, naar internationale maatstaven 
heel goedkoop produceren.
Dat betekent niet dat we er al zijn. Er zijn nog altijd groepen die zich slecht gehoord 
voelen en zich niet herkennen in onze programma’s, jongeren weten de weg naar de 
publieke omroep moeilijk te vinden, er is nog veel te winnen op het gebied van nieuwe 
digitale mogelijkheden. 
Er is nog genoeg te doen. Wat we daarvoor nodig hebben is een stabiele financiering 
vanuit Den Haag, ofwel rust en de zekerheid, een voorwaarde om ons op meerdere vlak-
ken verder te kunnen ontwikkelen en nog meer te professionaliseren.

Als die toezegging straks in de brief van de minister staat te lezen, zullen wij met nog 
meer energie en enthousiasme doorgaan met het maken van het onmisbare NTR-aan-
deel in het aanbod van onze mooie, unieke en sterke publieke omroep.

Willemijn Francissen
Waarnemend algemeen directeur



Danny in de Buitenwijken
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DIRECTIE
De directie van de NTR is in 2018 als volgt samengesteld: de heer P. Römer (algemeen  
directeur) en mevrouw W.R.M.B. Francissen (mediadirecteur). In het kader van een even-
wichtige verdeling van de zetels van de directie tussen mannen en vrouwen kan wor-
den gesteld dat wordt voldaan aan het criterium van evenwichtigheid.

MISSIE NTR 
De NTR draagt bij aan een democratische kennissamenleving door het maken van 
informatieve, culturele en educatieve programma’s voor het gehele publiek met de
volgende kernwaarden: onafhankelijk, onpartijdig, objectief, betrouwbaar, respect voor 
mensen en hun waarden, en gerichtheid op een samenleving van actieve, zelfstandige 
en nieuwsgierige burgers. 

POSITIONERING NTR 
De NTR maakt programma’s voor alle doelgroepen. Van Project Rembrandt tot Het 
Klokhuis, van Nieuwsuur tot Dreamschool, van Andere Tijden tot Hier zijn de Van 
Rossems en nog veel meer.
Binnen de publieke omroep is de NTR verantwoordelijk voor een aantal wettelijke
taken te weten informatie, educatie, cultuur, jeugd en diversiteit. Samen met de NOS, 
verantwoordelijk voor Nieuws en Sport, zijn we het fundament onder de wettelijke 
taak van de NPO.
Doordat de NTR geen leden heeft kunnen we ongebonden én onafhankelijk onze
programma’s maken. Net als de ledenomroepen hebben we ook een missie, namelijk
om inspirerend te zijn. Wij willen ons publiek prikkelen en ze uitnodigen om zich te
ontwikkelen. Educatie draagt bij tot persoonlijke groei, helpt mensen zich te ontplooien 
en vergroot hun weerbaarheid. 

De NTR heeft een aantal permanente redacties die gespecialiseerd zijn in specifieke 
onderwerpen en vakgebieden, zoals geschiedenis, nieuws & actualiteiten, jeugd, 
wetenschap en diversiteit. Door deze redacties worden kwalitatief hoogwaardige pro-
gramma’s gemaakt over bij uitstek publieke onderwerpen, óók als het betreffende 
onderwerp op dat moment even minder populair is. Dankzij deze vaste redacties kan de 
NTR de continuïteit waarborgen van programmering over belangrijke publieke thema’s, 
ook de kwetsbare.

Ons aanbod is breed en divers, met oog voor specifieke thema’s en doelgroepen. Wij 
richten ons ook op onderwerpen en doelgroepen die, als wij het niet doen, onderbelicht 
dreigen te blijven. Dat maakt de NTR ‘speciaal voor iedereen’.



Van links naar rechts achterste rij Marcel Zeelenberg, Jos de Haan, Gerjoke Wilmink, Piet Bakker, Walter Groenen, Eppo van Nispen tot 

Sevenaer, Annemies Broekgaarden, Jan Geert Vierkant, Mohamed Sini Van links naar rechts iedereen ervoor Birgit Meyer, Carla van Boxtel, 

Famile Arslan, Karim Amghar, Xavier Vandamme, Arlette Dwarkasing, Peggy Olislaegers, Annet Lekkerkerker
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VERBINDING MET HET PUBLIEK
De NTR zet in op een meer directe verbinding met haar publiek. Mede ten behoeve 
hiervan wordt halverwege 2018 het Team Integrale Programmaontwikkeling (TIP)
opgestart. Binnen TIP staan platform-overschrijdend denken en ontwikkelen voorop. 
TIP heeft een tweeledige opdracht: enerzijds het ontwikkelen van nieuwe programma’s, 
anderzijds het stimuleren van de digitale ontwikkeling en het online denken op de
verschillende programma-afdelingen. 

Ook wordt eind 2018 gekozen voor een andere inrichting van de afdeling Marketing & 
Communicatie. De aanleiding was de structurele opgelegde bezuiniging op de organi-
satiekosten van de NTR. Gekozen is om efficiënter te gaan werken door een omslag te 
maken richting resultaat gedreven programmamarketing op basis van doelstellingen, 
door middel van een directe benadering van de einddoelgroep, de kijker, luisteraar of 
online consument. 

Via online kanalen en social media kunnen steeds specifiekere marketingtactieken
worden toegepast door middel van directe benadering van de doelgroep voor het 
behalen van de gestelde doelstellingen; te weten de zichtbaarheid en vindbaarheid
van het NTR media-aanbod.

MAATSCHAPPELIJKE VERANKERING
De NTR kent als stichting geen ledenraad. Om de blik ook naar buiten te houden heeft 
de NTR een Adviesraad. Deze adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd de media-
directeur over het media-aanbod dat de NTR verzorgt en fungeert daarnaast als klank-
bord en commentator op het media-aanbod van de NTR.  De adviesraad bestaat uit 
24 leden met uiteenlopende maatschappelijk achtergronden. Zij hebben allemaal een 
grote affiniteit met de NTR en brengen ieder afzonderlijk een eigen deskundigheid mee 
ten aanzien van onze kerntaken. 

De adviesraad bestaat uit vijf zogenaamde Kamers. Dit zijn de Kamers Kunst en Cul-
tuur, Informatie, Educatie/Wetenschap/Geschiedenis, Jeugd/Schooltv en Levensbe-
schouwing. De Kamers bestaan uit minimaal vier leden. De raad vergadert als geheel, 
maar kan met Kamers apart bijeenkomen.

De adviesraad komt in 2018 drie keer voltallig bijeen. Onderwerp van gesprek zijn de 
intekening 2019, SKAM, Schooltv, De Nieuwe maan, de afdeling Documentaires, de jeugd-
programmering, met in het bijzonder aandacht voor De Boterhamshow en Project 
Rembrandt.

In 2018 vond er een ledenwisseling plaatst in verband met het aflopen van zittingster-
mijnen. De personele bezetting van de Adviesraad is te vinden op www.ntr.nl.

http://www.ntr.nl


De Lokroep
van Venetië
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AMBITIES 2018
Jaarlijks formuleert de directie van de NTR een aantal ambities. Dit zijn onderwerpen 
waaraan gedurende het jaar extra aandacht wordt besteed. Deze ambities komen ook 
aan de orde in de raad van toezicht vergaderingen.

Diversiteit
Diversiteit is voor de NTR een vitaal thema dat integraal onderdeel is van het bedrijfs-
proces. Niet alleen door het maken van programma’s speciaal voor iedereen, maar ook 
door alle medewerkers bewust te maken van hun eigen voordelen waardoor bestaande 
patronen doorbroken kunnen worden en programma meer divers maken voor en 
achter de camera een vanzelfsprekendheid wordt.
Daartoe is het Unconscious Bias project gestart. Eind 2018 hebben bijna alle mede-
werkers de Unconscious Bias workshops gevolgd en hebben er ook drukbezochte
personeelsbijeenkomsten plaatsgevonden waar onder andere de balans werd opge-
maakt over hoe wordt omgegaan met gender en etnische diversiteit binnen het bedrijf 
en de programma’s. Met elke afdeling wordt nu een plan opgesteld hoe de onbewuste 
vooroordelen verder worden aangepakt. Ook heeft er eind van het jaar een kwalitatieve 
en kwantitatieve nulmeting aangaande diversiteit in de programma’s plaatsgevonden. 
De resultaten daarvan worden voorjaar 2019 besproken.

Online, met name YouTube en social media
De programma’s van de NTR krijgen meer en meer een multiplatform karakter (bv Skills, 
SKAM NL, Andere Tijden). Dit vraagt om een meer projectmatig ingerichte aansturing.
Met de afdeling I&I wordt bekeken hoe de NTR de verschillende werkwijzen beter op 
elkaar kan afstemmen. Zoals bijvoorbeeld de inrichting van het social content team en 
de start van het Team Integrale Programmaontwikkeling (TIP). Ook de koerswijzing op 
de afdeling Marketing & Communicatie (direct contact met de doelgroep in plaats van 
indirect via tussenpersonen) is een versterking van de online strategie.



Iedereen Verlicht
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Talentontwikkeling/ Programmaontwikkeling
Het is van evident belang dat de NTR een herkenbaar en onderscheidend programma-
pakket produceert. Daarbij is het van belang dat er enerzijds nog bewuster inhou-
delijke keuzes worden gemaakt en anderzijds een grotere effort wordt gepleegd op 
het gebied van programmaontwikkeling. De vergaderingen van het Programmatisch 
Management Team (PMT) zijn meer geconcentreerd rondom de vraag welke keuzes 
de NTR maakt en voor programmaontwikkeling wordt een nieuwe aanpak ontwikkeld 
waarbij de expertise uit een brede laag van het bedrijf zal worden ingezet.

Externe Positionering NTR
De wettelijke taken zijn ons inhoudelijk uitgangspunt. We geven met overtuiging 
en enthousiasme vorm aan deze taken middels onze programma’s en bepalen onze  
positie tov andere omroepen, de NPO en de politiek vooruitlopend op de nieuwe 
concessieperiode. 

DUURZAAMHEID
In 2016 is de NTR gestart met de introductie van het zogenaamde Albert project. Dit
is een duurzaamheidsontwikkelingsproject voor de mediabranche. Het is ontwikkeld 
bij de BBC en bestaat uit drie onderdelen: inspiratie sessies, een tool waarin producers 
kunnen bijhouden hoeveel CO2 gebruikt wordt tijdens producties en advies hoe je dat 
vervolgens kunt verminderen. De meeste omroepen hebben zich in de loop van 2017
bij het project aangesloten. Doel is bewustwording van wat je als medewerker in de 
media anders zou kunnen doen om uitstoot te beperken. Het programma geeft hele 
praktische tools om dit te bewerkstelligen.
In 2018 is Albert door de NTR voor collega omroepen NOS, VPRO, EO, MAX, BNNVARA, 
AVROTROS, KRONCRV verder uitgerold. De inspiratiesessies zijn doorontwikkeld en een 
team van trainers is samengesteld en getraind. De calculator is vernieuwd en daardoor 
nog makkelijker in gebruik en de website is online. Daarbij zijn er in samenspraak met 
de deelnemende omroepen in het CvO doelen geformuleerd voor 2018 / 2019 en verder.

LEVENSBESCHOUWELIJKE PROGRAMMERING 
De NTR krijgt in het najaar van 2016 formeel de opdracht van de raad van bestuur
NPO om de Moslim en Hindoe levensbeschouwlijke programmering te verzorgen vanaf
1 januari 2017. 

De Kamer Levensbeschouwing van de NTR Adviesraad adviseert over de levensbeschou-
welijke programmering. Deze Kamer bestaat uit vier leden: twee moslims, één hindoe en 
één betrokken deskundige, tevens voorzitter, op het gebied van levensbeschouwing.

Hiernaast heeft de NTR de intentie om bij het maken van het levensbeschouwelijke 
media-aanbod te werken met makers die kundig zijn, betrokken zijn bij en afkomstig 
zijn uit de gemeenschappen van betreffende wereldgodsdiensten. Zulke makers 
weten het best wat er leeft in de diverse gemeenschappen en kunnen van daar-
uit een vertaalslag maken naar de programma’s. Ook worden er een paar keer jaar 
paneldiscussies georganiseerd met makers en afgevaardigden uit de twee geloofs-
gemeenschappen. De inhoudelijke uitvoering van de levensbeschouwelijke taak staat 
beschreven in het hoofdstuk media-aanbod.
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INPLUG POWNED
De NTR verzorgt vanaf 1 januari 2016 het media-aanbod voor PowNed. Volgens artikel 
2.26 lid 1 sub f en artikel 9.8a van de Mediawet, kan de NTR worden opgedragen het 
media-aanbod te verzorgen van een omroepvereniging met een voorlopige erkenning 
(aspirant omroep). In goed overleg met OCW is hiertoe een zogenaamde inplug overeen-
komst gesloten. Rode draad in deze overeenkomst is een strikte scheiding tussen de 
financiële en de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de aspirant enerzijds en de
productioneel-organisatorische verzorging van het media-aanbod door de NTR ander-
zijds. Dit aanbod, dat volledig onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de 
aspirant omroepvereniging valt, wordt onder de merknaam van de aspirant omroep-
vereniging uitgezonden op radio, televisie en internet. Ook is het voor PowNed mogelijk 
organisatorische diensten bij de NTR te bestellen alsmede productionele diensten te 
laten verrichten ten behoeve van de programmering.

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
Vanaf 25 mei 2018 is de effectieve handhaving van de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG) ingegaan. In 2018 is gestart met implementeren en uitvoeren 
van de AVG. Hiervoor is een Privacy Management Accountability Framework (structuur) 
opgezet. Er is een privacy beleid opgesteld, waarbij eveneens een toegankelijke hand-
leiding is gemaakt. De management structuur is opgezet, protocollen voor datalekken 
en klantrechten zijn gemaakt. Er is een Functionaris Gegevensbescherming (DPO) aan-
gesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Na een data-inventarisatie 
is het register voor verwerkingen opgezet, net als een register voor beveiligingsinciden-
ten en klantrechten. Behalve aanscherping en controles op het gebied van IT, wordt er 
veel tijd besteed aan bewustwording en communicatie op het gebied van privacy en 
veiligheid.

HUISVESTING, ICT EN PRODUCTIEFACILITEITEN
NTR streeft naar een inspirerende werkomgeving voor onze mensen. De werkplek-
ken bij de NTR zijn daarom zoveel als mogelijk flexibel ingericht, er wordt met laptops 
gewerkt en er worden bureaufaciliteiten aangeboden ter bevordering van vitaliteit. 

In 2018 is de NTR-Cloud uitgerold. Hiermee kunnen medewerkers ongeacht de locatie 
veilig bij de afdelingsbestanden en veilig bestanden delen met derden, ook buiten de 
organisatie. Het netwerk is in 2018 gemoderniseerd waarbij het ontwerp van het net-
werk is veranderd en de actieve netwerkcomponenten zijn vernieuwd. Daarnaast is het 
Wifi-gastennetwerk extra beveiligd met PPSK (private pre-shared key) en zijn in 2018 
een digitale declaratiemodule en een digitale financiële rapportagemodule uitgerold.

De interne postproductie omgeving, in samenwerking met de VPRO, wordt steeds
verder ontwikkeld. In 2018 is in verband met de back up bij calamiteiten een disaster 
recovery-omgeving extern geïmplementeerd.

Mijn naam is Courgette
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BUDGET NPO
De minister van OCW heeft in de Tweede Kamer het budget van de NPO naar bene-
den bijgesteld met een bedrag van 62 miljoen euro per 1 januari 2019. Als reden voor 
deze tussentijdse bezuiniging wordt aangegeven dat de verwachting is dat de STER-in-
komsten gaan tegenvallen en dat de AMR (Algemene Media Reserve) moet worden 
aangevuld.
De politieke lobby heeft tot gevolg gehad dat een motie wordt aangenomen waarin de 
regering gevraagd wordt om de korting bij de NPO in 2019 met 40 miljoen euro te ver-
zachten. Er zijn wel een aantal voorwaarden aan deze verzachting verbonden. Zo moet 
er op korte termijn een plan komen hoe de NPO denkt om te gaan met de teruglopende 
STER-inkomsten én hoe wij kunnen bijdragen aan het AMR tekort. Daarnaast wordt er 
aan de minister gevraagd om in overleg met betrokken partijen te komen tot een plan 
voor een toekomstbestendig bestel.

FINANCIEEL BELEID
Het financiële beleid van de NTR is gericht op het creëren en bestendigen van een 
gezonde financiële positie met als doel om financiële middelen adequaat in te zetten 
voor de programmering en ambities van de NTR. De focus ligt op het beheersen van, het 
verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële posities, financiële geld-
stromen en de hieraan verbonden risico’s en kosten. Daarnaast is de financiële functie 
gericht op het beschermen van de organisatie tegen ongewenste financiële risico’s 
zoals kredietrisico’s, interne liquiditeitsrisico’s en het minimaliseren van de kosten bij 
het beheren van de geldstromen en financiële posities.

FINANCIEEL RESULTAAT
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van 0,9 miljoen euro, welke 
veroorzaakt wordt door reorganisatiekosten als gevolg van de door het ministerie van 
OCW opgelegde bezuinigingen. Het resultaat is in mindering gebracht op de Reserve 
Media-aanbod. De minister van OCW heeft budget beschikbaar gesteld voor het vergoeden 
van reorganisatiekosten als gevolg van de opgelegde bezuinigingen. De NTR verwacht dat 
het ministerie van OCW de reorganisatiekosten 2018 van de NTR in 2019 zal vergoeden.

VERMOGENSPOSITIE, KASSTROOM EN LIQUIDITEIT
De algemene reserve van de NTR bedraagt 0,8 miljoen euro. De Reserve Media-aanbod 
bedraagt na verwerking van het resultaat 4,9 miljoen euro. De maximum norm van de  
Reserve Media-aanbod van de NTR bedraagt 6,5 miljoen euro.

De volgende kengetallen geven inzicht in de financiële positie van de NTR: 

De solvabiliteit en liquiditeit van de NTR zijn verzwakt ten opzichte van 2017. 
De liquide middelen bedragen 5,2 miljoen euro en dalen t.o.v 2017 met 1,5 miljoen 
euro. Dit is een gevolg van een stijging van de programmavoorraad waarvoor 
een uitzendgarantie is afgegeven door de NPO.  

2018 2017
Solvabiliteit 16,9% 20,4% 
Liquiditeit/Current ratio 1,3 1,3
Liquiditeit/Quick ratio 0,5 0,7

Voor de vorm
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VOORUITBLIK EN RISICO’S
De concessieperiode en het concessiebeleidsplan voor landelijke publieke omroepen 
loopt van 2016-2020. Dat betekent dat de NTR gedurende deze periode zeker is van een 
uitzendlicentie, toekenning van programmering en een minimale budgetgarantie van 70%. 

De opbrengst van de Ster-reclamezendtijd staat in deze concessieperiode onder grote 
druk en de middelen van de Algemene Mediareserve raken uitgeput. De minister van 
OCW heeft in verband met teruglopende reclame-inkomsten in 2018 forse bezuinigin-
gen voor de publieke omroep doorgevoerd en verdere bezuinigingen in 2019 en daarna 
niet uitgesloten. In de loop van 2019 worden de kaders van de bezuinigingen voor 2020 
en de nieuwe concessieperiode en de gevolgen voor de NTR scherper. 

Het is nog niet duidelijk wat de programmatische en financiële impact van de 
bezuinigingen en de nieuwe concessieperiode zijn op de organisatie van de NTR. 
Per 1 januari 2016 is de NTR Vbp-plichtig. Hierover is de NTR in discussie getreden
met een belastingdienst. De NTR acht de financiële impact van de sinds 1 januari 2016 
van kracht geworden Wet Modernisering Vbp-plicht beperkt. Voor informatie
over financiële instrumenten wordt verwezen naar de Jaarrekening/ overige 
verantwoording.

Toms Engeland



Verslag Raad van Toezicht
De raad van toezicht  NTR is in 2018 als volgt samengesteld: de heer E. van der Burg 
(voorzitter), mevrouw J.E.M. Brinkman, de heer M.C.T.H. Dijkman, de heer E. Huizer, de 
heer H. Moukaddim en mevrouw G.M.C. de Ranitz (vice-voorzitter). In het kader van
een evenwichtige verdeling van de zetels van de raad van toezicht  tussen mannen en 
vrouwen kan worden gesteld dat wordt voldaan aan het criterium van evenwichtigheid. 

De raad komt in 2018 vijf keer bijeen. De voorzitter was eenmaal afwezig, de heer Hui-
zer was eenmaal afwezig en mevrouw Brinkman tweemaal. De onderwerpen op de 
agenda worden bepaald aan de hand van de jaarplanning van de raad van toezicht, 
de door de directie geformuleerde ijkpunten voor 2019 (zie hierover verder in het 
bestuursverslag) en door de actualiteit. Aan de orde komt o.a. het Unconscious Bias 
project en diversiteit, de risicoanalyse, de bezuinigingen en daaropvolgende reorganisa-
tie en de positionering van de NTR. Daarnaast wordt met de raad regelmatig gesproken 
over de keuzes en de strategie rondom de programmering. Meer informatie hierover is 
elders in het jaarverslag te vinden. Elke vergadering wordt ook uitgebreid stil gestaan 
bij de ontwikkeling in het mediabeleid van OCW en de positie van NPO en NTR daarbin-
nen. Ook heeft de raad van toezicht overleg met de ondernemingsraad. De heren Dijk-
man en Huizer voeren een aantal gesprekken met betrokkenen uit de organisatie over 
de implementatie van de AVG en cyber security.

De raad bespreekt eveneens de nieuwe beleidsregels Governance en interne beheer-
sing en de gewijzigde governancecode publieke omroep 2018. De wijzigingen die 
deze regelingen met zich meebrengen voor bestaande reglementen worden in kaart 
gebracht en doorgevoerd. Zo wordt o.a. in het huishoudelijk reglement van de Raad van 
Toezicht opgenomen dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurders en welk deel-
belang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. In de Raad wordt besproken 
dat de medewerkers, middels een gedigitaliseerde vragenlijst, worden geïnformeerd 
over de gewijzigde governancecode en dat dit in 2019 verder zal worden uitgedragen.

Een delegatie van de raad gaat naar een bijeenkomst van het Commissariaat voor de 
Media inzake de nieuwe Beleidsregels Governance en Interne beheersing en naar een 
bijeenkomst van het CIPO over de Governancecode publieke omroep 2018.

In de aprilvergadering wordt de jaarrekening 2017 vastgesteld. In de decemberverga-
dering wordt de begroting van 2019 vastgesteld. De Raad bestaat in 2018 uit zes leden. 
Met OCW is afgesproken dat het aantal van zes leden via het rooster van aftreden 
teruggebracht zal worden naar vijf leden. Het rooster van aftreden, alsmede het func-
tieprofiel van de raad van toezicht is terug te vinden op www.ntr.nl.

De jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht is door omstandigheden verplaatst 
naar het voorjaar van 2019 en heeft derhalve over 2018 nog niet plaatsgevonden. In 
februari vindt in het kader van de ontwikkeling van de raad van toezicht  een gesprek 
plaats met de directeur van Spillgames, een online mediabedrijf. Er wordt o.a. gespro-
ken over de uitdagingen waar beide organisaties voor staan. Zoals bijvoorbeeld de 
invloed van het veranderende consumentengedrag, de ontwikkelingen in online media 
en de veranderende distributiemodellen. De vergoeding van de toezichthouders wordt 
vastgesteld door de Minister van OCW en is conform de WNT-norm.

Raad van Toezicht Jet de Ranitz, Eric van der Burg, Jacobina Brinkman, Hasib Moukaddim, Michiel Dijkman en Erik Huizer (van links naar rechts)



Verslag Raad van Toezicht
AUDITCOMMISSIE 
De auditcommissie ondersteunt de raad van toezicht  bij het uitvoeren van de toezicht-
houdende functie, in het bijzonder op het gebied van financieel toezicht. De commissie 
rapporteert aan de raad van toezicht. 

In 2018 hadden mevrouw Brinkman en mevrouw De Ranitz zitting in de auditcommissie. 
In 2018 is de commissie drie keer bijeengekomen. Bij de bijeenkomsten waren tevens 
aanwezig de algemeen directeur, het hoofd bedrijfsvoering en, afhankelijk van de 
onderwerpen, het hoofd control. Daarnaast was de externe accountant bij twee
bijeenkomsten (onder andere bij de behandeling van de jaarrekening) aanwezig. 

De auditcommissie heeft de jaarrekening, de begroting en de meerjarenprognose 
beoordeeld voordat deze stukken werden behandeld in de raad van toezicht. Er is naar 
aanleiding van de begroting en jaarrekening uitgebreid stil gestaan bij de continuïteit 
en de financiële risico’s. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 
financiële rapportages, accountantsverslag, bezuinigingen, liquiditeitspositie, audits, 
mogelijke vennootschapsbelastingplicht, de effectiviteit van het interne risicomanage-
ment- en controlesysteem.

REMUNERATIECOMMISSIE
Eind 2014 is een remuneratiecommissie ingesteld. Deze commissie buigt zich jaarlijks 
over de beloning en beoordeling van de directeur. De commissie bestaat uit de voor-
zitter van de raad en mevrouw De Ranitz. In 2018 heeft de remuneratiecommissie het 
jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder en wordt het salaris en de afbouw-
regeling voor 2019 conform de WNT (Wet normering topinkomens) eisen vastgesteld. 
Eind 2018 kondigt de algemeen directeur zijn vertrek aan. De remuneratiecommissie 
voert met hem een eindgesprek. 

Podium Witteman



In de Governancecode is opgenomen dat de NTR haar medewerkers jaarlijks vraagt 
opgave te doen van eventuele nevenfuncties, eventuele financiële belangen en beleg-
gingen in sector gerelateerde ondernemingen en gegeven/ontvangen geschenken, uit-
nodigingen en andere voordelen. Begin 2019 zijn alle medewerkers geïnformeerd over 
de regels die gelden ten aanzien van nevenfuncties en financiële belangen en hebben 
ze opgave gedaan over de naleving van de code. In 2019 zal dit verder worden uitgedra-
gen. De NTR is over vorm waarop dit gebeurd ook in overleg met de andere omroepen 
en het CIPO. 

De volgende registers zijn openbaar via de website van de NTR:
- Register ontvangen en gegeven geschenken en uitnodigingen
- Register financiële belangen topfunctionarissen 
- Register nevenfuncties topfunctionarissen en belangrijke journalistieke   
 functionarissen

De NTR beschikt tevens over de zogenaamde compliance regeling. Hierin staat om-
schreven wat de NTR onder compliance verstaat en hoe het toezicht op compliance is 
geregeld. 

GOVERNANCECODE PUBLIEKE OMROEP 
De landelijke publieke omroepen werken met een eigen gedragscode: de Governance-
code Publieke Omroep. Deze code heeft als doel goed bestuur van alle landelijke publieke 
media-instellingen te bevorderen. Medewerkers, bestuurders en toezichthouders wor-
den dan ook geacht de gedragscode te kennen en toe te passen bij hun dagelijkse 
werkzaamheden. Zij handelen integer en door openheid en aanspreekbaarheid voor-
komen zij dat hun persoonlijke belangen met die van de NTR verstrengeld raken. Deze 
code vormt voor de NTR het uitgangspunt voor de cultuur binnen de organisatie en de 
beleidsregels die in de code staan vormen het toetsingskader. 

Compliance

KORT! Never Forget



RISICOMANAGEMENT 
Directie, Raad van Toezicht en management zijn zich continu bewust van het belang 
van de inrichting en adequate werking van een intern risicomanagement- en controle-
systeem. Sturing en beheersing van de belangrijkste risico’s en onzekerheden binnen 
de organisatie staan hoog op de agenda. Risicomanagement is een systematische 
aanpak om risico’s te identificeren, analyseren en hier actie op te nemen met als doel 
risico’s te begrijpen en te managen als onderdeel van de dagelijkse activiteiten.  

De NTR heeft maatregelen getroffen ter beheersing van de voornaamste risico’s en 
onzekerheden door een deugdelijke inrichting van de administratieve organisatie & 
interne controle, een structurele planning & control cyclus, naleving van wet- en regel-
geving, interne richtlijnen en beleidsregels en accountantscontrole.

De NTR werkt met een risicomanagementsysteem waarbij op gestructureerde wijze 
wordt omgegaan met de beheersing van risico’s in relatie tot de doelstellingen van de 
NTR. De risicobereidheid van de NTR is laag (vanwege de financiering vanuit publieke 
middelen) tot gemiddeld (in voorkomende gevallen noodzakelijk voor ontwikkeling en 
innovatie). De risicobereidheid is derhalve afhankelijk van het soort beslissing dat geno-
men moet worden in lijn met de uitvoering van de wettelijke taak van de NTR.

UITVOERING RISICOMANAGEMENT 
De risico’s en onzekerheden zijn bij de NTR onderverdeeld in de volgende categorieën:
• strategische risico’s
• operationele risico’s (waaronder compliance risico’s (naleving wet- en regelgeving)
• financiële risico’s

De risico’s zijn gerangschikt naar impact en kans dat het zich voordoet. Op basis van 
de risicoanalyse worden de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen vastgelegd in 
een risicokaart. De risicokaart is onderdeel van de rapportage- en managementinfor-
matiecyclus van de NTR. 

Risicomanagement
STRATEGISCHE, OPERATIONELE EN FINANCIËLE RISICO’S
Hieronder volgt een opsomming van de vier belangrijkste risico’s die de NTR onderkent 
alsmede een beschrijving van de specifieke beheersmaatregelen. Daarnaast wordt de 
verwachte impact op de resultaten en/of financiële positie vermeld indien één of meer 
van de voornaamste risico’s zich zouden voordoen.

1. Financiering publieke omroep (risico: financieel)
De minister van OCW heeft in verband met de terugloop van reclame-inkomsten forse 
bezuinigingen voor de publieke omroep doorgevoerd in 2018 en ook voor 2019 en verder 
is er een risico op bezuinigingen. Deze bezuinigingen leggen druk op de programmering
en programmatische kwaliteit en op de toekomst van de publieke omroep. De NPO 
Bestuursorganisatie stelt in overleg met de omroepen de bezuinigingsplannen op. 
Daarnaast ageert de publieke omroep bij OCW tegen de budgetreductie met de argu-
mentatie dat de minister de terugloop van de reclame-inkomsten niet zo maar kan 
afwentelen op de publieke omroep. 
De bezuinigingen leiden tot reorganisaties en ontslag en drukken fors op de program-
matische positie (wettelijke taken) en financiële positie van de NTR. De positie en de 
wettelijke taken van de NTR zijn van wezenlijk belang voor de publieke omroep en de 
NTR voert hier met diverse partijen gesprekken over.  

2. Politieke ontwikkelingen (risico: strategisch)
Door politieke instabiliteit en de afloop van de huidige concessieperiode per einde 2020 
kan de visie op de publieke omroep veranderen met als gevolg structurele wijzigingen in 
de organisatie en financiering van het publieke bestel. De NTR anticipeert op mogelijke 
politieke veranderingen, ontwikkelt scenario’s  en blijft het belang van de NTR binnen 
de publieke omroep uitdragen.



3. Vpb-plicht (risico: financieel)
Met de invoering van de nieuwe Wet Vpb per 1-1-2016 is de Belastingdienst van 
mening dat de NTR belastingplichtig is voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). Dit 
zou kunnen leiden tot hogere lasten voor de NTR. De NTR is samen met de NPO en 
NOS in overleg met de Belastingdienst over het al of niet belastingplichtig zijn en de 
inhoud van de belastingplicht. De omroepen worden hierbij begeleid door een fiscaal 
specialist.  

4. IT (risico: operationeel)
IT is de ruggengraat van de NTR. De bedrijfsactiviteiten kunnen niet meer zonder IT. 
Risico’s kunnen optreden op het gebied van continuïteit, veiligheid en betrouwbaarheid. 
Dit betekent dat IT (systemen, netwerken en data) goed beheerd en beveiligd moet 
worden.
Netwerken en systemen worden redundant uitgevoerd bij de NTR, er vindt dagelijkse 
monitoring van systemen en applicaties plaats en er wordt regelmatig een externe 
IT risk assessment uitgevoerd. Daarnaast worden de IT-medewerkers jaarlijks bijge-
schoold en worden de NTR-medewerkers bewust gemaakt van veiligheid en privacy 
door interne awareness campagnes

ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE / INTERNE CONTROLE (AO/IC)
Een belangrijke maatregel voor beheersing en sturing van de belangrijkste risico’s
en onzekerheden is een adequate AO/IC.                     

De AO/IC heeft tot doel om duidelijkheid voor iedereen in de organisatie te scheppen 
over bedrijfsprocessen en werkwijzen, processen te beheersen, risico’s te minimalise-
ren en te zorgen dat daarover betrouwbare informatie beschikbaar is. De AO/IC binnen 
de NTR beschrijft de belangrijkste processen met de daarbij behorende werkwijzen, 
regels, taken en verantwoordelijkheden en beheerst de processen door het vastleg-
gen van risico’s en maatregelen rondom interne controle, voortgangsbewaking en 
rapportages over processen en risico’s. Binnen de NTR zijn onder meer de processen 

beschreven die betrekking hebben op programmatische, productionele, juridische, 
financiële, HR- en ICT-activiteiten. Ook zijn er bedrijfsregelingen en beleidsstukken die 
verdere invulling geven aan de sturing en beheersing van de belangrijkste risico’s en 
onzekerheden.  
 
Daarnaast vindt de bewaking van de financiële positie van de NTR en het bijstellen 
hiervan op basis van de financiële risico’s periodiek plaats via financiële management-
rapportages, liquiditeitsrapportages en projectrapportages. Binnen de NTR zijn 
afdoende sturings- en beheersmaatregelen aanwezig ten behoeve van adequaat
risicomanagement, derhalve zijn er in 2018 geen ingrijpende veranderingen
aangebracht binnen het risicomanagement van de NTR.

Risicomanagement
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VERKLARING GOVERNANCE EN INTERNE BEHEERSING
Teneinde de jaarrekening zinvol te kunnen interpreteren, verschaft het bestuursver-
slag conform RJ 400.108 informatie over de NTR. 

Conform RJ 400.122 is in het bestuursverslag ook informatie opgenomen over de 
toepassing van de Governancecode Publieke Omroep 2018, die fungeert als gedrags-
code. Het bestuursverslag voldoet aan de specifieke voorschriften van Principe 7 van 
de Governancecode Publieke Omroep 2018. Principe 7 betreft de openbare verant-
woording door het bestuur en de raad van toezicht van de NTR van hun functione-
ren. Principe 7 is door de Raad van Bestuur van de NPO op grond van het bepaalde in 
artikel 2.3, tweede lid, van de Mediawet 2008, juncto artikel 2.10, tweede lid, aanhef 
en onder c, en artikel 2.60, eerste lid, bindend vastgesteld voor de landelijke publieke 
media-instellingen. 
Het bestuursverslag voldoet ook aan de beleidsregels van het Commissariaat voor de 
Media van 26 september 2017 ten aanzien van de governance en interne beheersing 
van de NPO, de RPO en de landelijke en regionale publieke media-instellingen (Staatscou-
rant, 12 oktober 2017, nummer 57731). 

Hilversum, 12 april 2019 

Mevrouw W.R.B. Francissen
Waarnemend algemeen directeur NTR  

De heer E. van der Burg
Raad van Toezicht NTR (voorzitter)

Mevrouw drs. G.M.C. de Ranitz
Raad van Toezicht NTR (vice-voorzitter)

Mevrouw J.E.M. Brinkman RA 
Raad van Toezicht NTR 

De heer drs. M.C.T.H. Dijkman
Raad van Toezicht NTR

De heer dr. E. Huizer
Raad van Toezicht NTR

De heer drs. H. Moukaddim
Raad van Toezicht NTR

Governance en interne beheersing

Niet Gezond Meer
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