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Medewerkersbelevingsonderzoek
De NTR is een organisatie van makers: zonder makers geen programma’s, zonder 
programma’s geen NTR. Omdat de directie én de ondernemingsraad willen weten 
hoe de medewerkers de werkzaamheden bij de NTR ervaren, wordt in de zomer 
een medewerkersbelevingsonderzoek gehouden. 60% van de medewerkers vult 
het onderzoek in. De resultaten worden teruggekoppeld binnen de organisatie en 
per team besproken. 

NTR-breed wordt de samenwerking binnen de teams als prettig ervaren. Medewerkers 
geven aan de interne waarden en de koers van de NTR niet altijd te kennen of onvoldoende 
een ‘NTR-gevoel’ te hebben. Wel weten zij goed wat van hen verwacht wordt bij de 
programma’s die ze maken. Op een aantal P&O-onderwerpen geeft de medewerker 
een hoog cijfer aan de eigen inbreng, terwijl hij of zij minder positief is over de bijdrage
die de NTR als werkgever op deze onderwerpen levert (persoonlijk leiderschap, vitaliteit, 
opleiden en ontwikkelen).  Om deze redenen krijgt de ontwikkeling van medewerkers en 
vitaliteit aandacht binnen de NTR en komen deze onderwerpen bovenaan de P&O-agenda 
van 2020. 

Uit de open vragen komen onderwerpen naar voren als baanonzekerheid en een 
gebrek aan (door)groeimogelijkheden voor jongeren. Ook wordt er een hoge werkdruk 
ervaren en weinig ondersteuning om met die druk om te gaan.  

Medewerkers zijn trots op de programma’s die ze maken. 

Govert naar de grenzen van het heelal
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Borrels en interne viewings
Om het NTR-gevoel te bevorderen zijn er met regelmaat borrels en interne viewings. 
Daar komen medewerkers in contact met collega’s buiten hun eigen programma of 
afdeling en zien ze van elkaar aan welke programma’s er zijn gewerkt. 

Basis op orde
Vanaf het begin van het jaar is gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het personeels-
informatiesysteem AFAS. Dit is een continu proces. Ook het komende jaar zullen we 
verder werken aan processen binnen AFAS, waaronder het inrichten van de werving 
en selectie-module. 

Strategiesessies
Er is binnen de NTR meer gebruikgemaakt van gegevens die vanuit AFAS naar boven 
komen. Deze data vormen de input voor strategische sessies. Aanleiding voor deze sessies 
was het onverdeelde arbeidsvraagstuk en de vraag hoe de NTR het medewerkersbestand 
flexibeler kan maken. De organisatie is onderhevig aan invloeden van buitenaf, waar we 
niet altijd grip op hebben. En wil om die reden flexibel en wendbaar zijn. 

Uit de analyse blijkt dat het totale personeelsbestand redelijk stabiel is in aantal 
medewerkers en in de verhouding tussen mensen met een vast of tijdelijk dienstverband. 
De vaste kern kent weinig veranderingen. Wel zien we veel mutaties in de groep met 
een tijdelijk contract. In de leeftijdsopbouw zijn geen grote veranderingen op te merken. 
De verschillende cohorten zijn redelijk gelijkmatig vertegenwoordigd. Uit strategiesessies 
rondom het flexibiliseren van ons personeelsbestand komt gaandeweg de conclusie naar 
boven dat het niet zozeer het personeelsbestand is dat flexibeler mag worden, maar 
vooral de organisatie zelf.

Onverdeelde arbeid
In mei was de beoogde onverdeelde arbeid hoog. Hier is erg op gestuurd door o.a. 
de teamsamensteller en de leidinggevenden. Door goed te kijken naar de inzet van 
medewerkers, door prikbordberichten te maken voor tijdelijke klussen (waar de uren aan
een programmabegroting kunnen worden toegeschreven) en dankzij de toekenning van 
een aantal nieuwe programma’s, is de prognose teruggebracht naar het begrote resultaat.

Ambities voor 2020
De NTR wil bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers, om dat te bereiken zal er
in 2020 worden gekeken naar een aanpassing van het beoordelingsbeleid. Net als veel 
organisaties om ons heen wil de NTR af van het klassieke model waarin de leidinggevende 
de medewerkers beoordeelt. We willen naar een model waarin de medewerker zelf meer 
regie krijgt, dit gaat over eigen verantwoordelijkheid en ontwikkelingsgericht bijdragen
aan de doelen van de organisatie. De uitwerking van het nieuwe beleid zal in 2020 in 
samenwerking met onder andere de ondernemingsraad worden gemaakt.

Aansluitend op het bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers willen we binnen
de NTR kansen bieden op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Gedacht kan worden 
aan het aanbieden van inhoudelijke workshops, maar ook aan het organiseren van inter-
visiebijeenkomsten. Zeker ook voor de groep tijdelijke en jonge medewerkers willen we een 
mooi pallet bieden waardoor zij zich kunnen ontwikkelen tot professionals. Het aanbieden 
van opleiding, workshops en intervisies intern zal ook bijdragen aan het NTR brede 
WIJ gevoel. In de ontwikkeling van de medewerkers willen wij direct meenemen hoe zij 
kunnen bijdragen aan het vergroten van hun vitaliteit.
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Aantal medewerkers
Het aantal fte’s is afgenomen ten opzichte van 2018 en 2017. De belangrijkste verklaring 
zit in de toename van buitenproducties; daarvoor zijn vooral medewerkers van de producent 
werkzaam en niet van de NTR.

Personeelsbestand
2019 2018 2017

Gemiddeld aantal medewerkers 374 391 389
Gemiddeld aantal fte’s 339 353 349
Aantal medewerkers ultimo 365 393 412
Aantal fte’s ultimo 331 356 371

sociaal jaarverslag

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Vrouw

Full time Partime Totaal

Man

Verhouding man/vrouw
Verdeling dienstverbanden man/vrouw in aantallen 2019

Totaal
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Verdeling arbeidsovereenkomsten naar
programmatische en niet-programmatische functies
De NTR maakt gebruik van de Contracteerregeling II in de CAO voor het omroep-
personeel. Met de ondernemingsraad is een maximale bandbreedte overeengekomen
voor programmatische functies: 60% heeft een contract voor onbepaalde tijd en 40%
een contract voor bepaalde tijd. Voor niet-programmatische functies ligt die verhouding
op 75/25.

Op peildatum 31 december 2019 heeft 64,9% van de medewerkers een contract
voor onbepaalde tijd en 35,1 % van de medewerkers een contract voor bepaalde tijd. 
Bij de programmatische functies komt de verhouding uit binnen de bandbreedte van
de afspraak met de ondernemingsraad.
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Leeftijdsopbouw personeelsbestand 
In de volgende grafiek is de leeftijdsopbouw van de medewerkers over de afgelopen 
3 jaar weergegeven. Wat opvalt is dat in de lagere leeftijdscategorieën het aantal 
medewerkers is afgenomen. Alleen in de categorie 56-65 jaar stijgt het aantal medewerkers. 
Deze ontwikkeling roept enerzijds de vraag op hoe we deze leeftijdscategorie inzetbaar 
houden en anderzijds hoe te zorgen dat de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand 
gezond blijft. 

Verdeling arbeidsovereenkomsten bepaalde en onbepaalde tijd binnen de groepen
programmatisch en niet programmatisch 2019
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Indeling van personeel in salarisschalen
Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de indeling van de medewerkers van 
de NTR in salarisschalen van de CAO voor het omroeppersoneel. Het aantal vrouwen
dat werkzaam is binnen de NTR is hoger dan het aantal mannen. Over de verdeling valt 
niets bijzonders op te merken. 

Aantal medewerkers (man/vrouw) per salarisschaal 2019
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Mobiliteit 
Mobiliteit is de in- en uitstroom van medewerkers in het jaar 2019, afgezet tegen 
het totale medewerkersbestand van 2019. Gedurende het jaar 2019 komen er 78 
medewerkers in dienst bij de NTR en van 105 medewerkers eindigt de overeenkomst
(29% van het gehele medewerkersbestand).

C E F G H J K L M
vrouw 8 55 79 63 12 3 1 1
Man 1 1 21 49 49 16 5 1

Uitstroom 2019

Ziekteverzuim 
De Arbo dienstverlening wordt uitgevoerd door de Arbo Unie. 

Ziekteverzuimcijfers
In de onderstaande tabel zijn de verzuimcijfers van de NTR weergegeven. Deze gegevens 
zijn gebaseerd op de verzuimregistratie vanuit AFAS. In 2019 is gedurende het gehele jaar 
het ziekteverzuimcijfer redelijk stabiel gebleven. Het verzuimcijfer is ten opzichte van 2018 
(4,3% gemiddelde over 2018) net iets lager.

2019 Totaal
Verzuim excl. zwangerschap 4,0%
Verzuim incl. zwangerschap 4,2%



Medezeggenschap
De ondernemingsraad van de NTR bestaat aan het begin van het jaar uit Lois de Jong,
Rob Bruins Slot, Roel Jorna, Melanie Fennis, Michiel Hobbelink, Paola Kisner en Richard 
van der Zwet. Lois de Jong en Richard van der Zwet verlaten de raad in de loop van 
het jaar. Via tussentijdse verkiezingen worden hun plaatsen ingenomen door Luc Willems, 
Alex van Reenen en Sander Nieuwenhuijsen. 
 
In 2019 heeft de ondernemingsraad tien keer een formele overlegvergadering met bestuur-
der Eddy Hus en bij enkele vergaderingen ook met mediadirecteur Willemijn Francissen
en met het hoofd P&O. De onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere 
de visiebrief van minister Slob en de implicaties daarvan voor de NTR, het besturingsmodel 
en de inrichting van de organisatie. De raad vraagt de directie en de medewerkers te 
betrekken bij wijzigingen in de organisatie en veranderingen duidelijk te communiceren, 
om onrust en een gevoel van onveiligheid te voorkomen. Er vindt ook een aantal informele 
bijeenkomsten plaats, waar de raad met de bestuurder ideeën uitwisselt en input kan geven 
over de inrichting van de organisatie.
Verder is er overleg over P&O-onderwerpen zoals onderdekkingsproblematiek, mobiliteit en 
flexibiliteit, de CAO en (de resultaten van) het medewerkersbelevingsonderzoek in het voorjaar, 
dat mede op initiatief van en met input van de OR tot stand is gekomen. Uiteraard zijn ook 
de bezuinigingen en de toekomst van de publieke omroep als geheel onderwerp van gesprek.

Een delegatie van de OR heeft zitting in de Arbo-commissie en er vindt regelmatig informeel
overleg plaats tussen het hoofd P&O en een delegatie van de OR, om beter aangesloten te 
zijn op alle P&O-gerelateerde onderwerpen. Daarnaast heeft de OR op maandelijkse basis 
contact met zijn contactpersoon in de raad van toezicht, Hasib Moukaddim.

Met het oog op laagdrempelige communicatie verstuurt de OR na iedere overleg-
vergadering een nieuwsflits, met daarin kort de onderwerpen waarmee de OR zich 
bezighoudt en het formele verslag van deze laatste vergadering. Deze verslagen zijn 
terug te vinden op de intranetpagina van de OR, waar aanvullende informatie over 
de OR toegankelijk is, alsmede een archief met relevante documenten.

medezeggenschap

A very English scandal
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