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voorwoord
De NTR is de omroep die wil verbinden, informeren en ook een leerzame achtergrond 
moet bieden bij wat er in de wereld gebeurt. Sterker nog: het is dé bestaansreden van de 
NTR en daarom wordt de omroep gewaardeerd door de kijker. Deze relevante centrale 
rol is verankerd in de wet en het publieke bestel. Onze programmering vormt, samen 
met die van de NOS, de basis waarop ledenomroepen aanvulling en inkleuring geven met 
programmering die haar wortels heeft in de verbinding met hun respectievelijke maat-
schappelijke achterbannen. NOS en NTR staan daar als taakomroepen los van.

Waar wij ons begin 2020 wilden zetten aan de uitwerking van de voornemens die 
de minister had neergelegd in zijn visiebrief van juni 2019 ('Visie toekomst publieke 
omroepbestel: waarde voor het publiek') en welke impact dit beleid zou hebben op de 
financiering van de publieke omroep en de continuïteit van de programmering, bleek 
2020 ons nog voor hele andere uitdagingen te stellen. 

COVID-19 heeft wereldwijd een enorme impact. Nog steeds staan we in overlevings-
modus om het virus te boven te komen, met mondkapjes, een lockdown en een avond-
klok als ultieme middelen. De publieke omroep heeft laten zien dat hij in staat is om 
snel in te spelen op crisissituaties. Kantoren, studio’s en productielocaties zijn in een 
mum van tijd coronaproof gemaakt. Bijna alle programma’s zijn ondanks alle tegen-
wind gemaakt en uitgezonden. Bovendien bleken we in staat nieuwe producties op te 
zetten waarin het coronajaar gestalte kreeg. En dat bleek hard nodig. De behoefte 
van de kijker aan een gevarieerd, informatief en ook verstrooiend media-aanbod bleek 
groter in een tijd dat het overgrote deel van Nederland verplicht thuis zat. 

In zo’n crisissituatie vol met onzekerheden en angst over gezondheid, continuïteit van 
werk en/of inkomsten en extra zorg voor de kinderen, is het belangrijk dat de kijkers 
ergens terecht kunnen voor de juiste informatie en educatieve programma’s. Ook het 
belang van cultuur werd de afgelopen periode nog maar eens onderstreept. Cultuur 
is een prachtige manier om te verbinden, te ontspannen en even je gedachten te laten 
gaan. De NTR heeft laten zien waarom het belangrijk is dat zij die verbindende, infor-
merende en educatieve rol heeft binnen de publieke omroep. De Nieuwsuurspecials 
over COVID-19 in samenwerking met de NOS zijn hier een goed voorbeeld van en ook 
het wetenschapsprogramma De Kennis van Nu. 



voorwoord
Op het gebied van corona hebben we zoals bekend nog een weg te gaan. Tegelijkertijd 
zijn de maatregelen en verwachtingen die spreken uit de visiebrief van de minister nog 
steeds actueel en van kracht. 

Eén van de concrete initiatieven die in gang zijn gezet is de samenwerking met de NOS. 
In 2020 is deze samenwerking op hoofdlijnen uitgewerkt in de 'Samenwerkingsovereen-
komst NOS-NTR'. Vanaf 1 januari 2021 werken we concreet samen aan de program-
mering op het gebied van onder andere onderzoeksjournalistiek, wetenschap en kennis. 

Met het gereedkomen van het herinrichtingsplan NTR in het najaar van 2020 is de vol-
gende belangrijke stap gezet. Vanuit een indeling in 9 genres heeft de NTR gekozen voor 
16 thematische redacties. Daaraan is een collegiaal bestuursmodel gekoppeld, met een 
zakelijk directeur en een mediadirecteur, die samen de directie vormen van de NTR. 

Op 1 oktober 2020 is Ahmed Amhaini in dienst getreden als zakelijk directeur van de 
NTR. Hiermee is de directie weer op volle sterkte en kunnen we de continuïteit van 
de NTR ook in de toekomst verder borgen en uitbouwen. De publieke omroep staat 
immers nog steeds voor de grote uitdaging om de bezuinigingsdoelstellingen van de 
minister te realiseren. Het is de kunst is om hier zo mee om te gaan dat de content 
van de NTR recht wordt gedaan en ook in de toekomst blijft bestaan. Welke kansen en 
onzekerheden de uitslag van de verkiezingen in maart 2021 betekent en wat het beleid 
van een nieuw te vormen kabinet zal zijn met betrekking tot de publieke omroep, is op 
dit moment nog niet goed in te schatten.

Elke organisatie is zo sterk als de motivatie en inzet van haar medewerkers. Los van de 
coronamaatregelen hebben de bestuurlijke, organisatorische en programmatische aan-
passingen in 2020 veel van de NTR-medewerkers gevraagd. Het feit dat zij zich in dit 
proces steeds onvoorwaardelijk, loyaal en flexibel hebben opgesteld is bewonderens-
waardig en maakt ons trots op de NTR en op de mensen die er werken. 

Ahmed Amhaini     Willemijn Francissen
Zakelijk directeur NTR   Mediadirecteur NTR
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Directie
Mevrouw Francissen was met ingang van 1 maart 2019 door de raad van toezicht 
benoemd als waarnemend algemeen directeur. De interim zakelijk directeur heer Hus 
heeft eind oktober 2020 de NTR verlaten. Vanaf 1 oktober 2020 kent de NTR een col-
legiale directie, bestaande uit een zakelijk directeur en een mediadirecteur. Mevrouw 
Francissen bekleedt de functie van mediadirecteur en de heer Amhaini is benoemd 
als zakelijk directeur. In het kader van een evenwichtige verdeling van de zetels van de 
directie tussen mannen en vrouwen kan worden gesteld dat wordt voldaan aan het 
criterium van evenwichtigheid. Het aangepaste organogram vindt u op pagina 23 van 
dit hoofdstuk. 

Missie NTR
De stichting 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 en Wettelijke taken NTR 
De NTR heeft als taakomroep met een wettelijke opdracht een andere positie in het 
bestel dan de omroepverenigingen. De wettelijke taken van de NTR dienen twee doe-
len: enerzijds de taken waarborgen in de Mediawet en het mediabesluit dat de publieke 
omroep kan garanderen dat datgene wat de kern is van een publieke omroep gemaakt 
kan blijven worden. Informatie, cultuur en educatie voor een breed publiek is immers 
de publieke mediaopdracht. Anderzijds biedt de taakomschrijving in de Mediawet de 
waarborg om zogenaamde witte vlekken in het bestel en in het schema te vullen. Dat 
wil zeggen programmering voor en over doelgroepen en thema’s die elders ( d.w.z. bij 
andere omroepen) niet of minder aan bod komen.

Ons media-aanbod ligt in het directe verlengde van die wettelijke taak en is dus niet 
gestoeld op een missie die wij vervullen namens een achterban. Vanuit deze wettelijke taak-
opdracht werkt de NTR ongebonden én onafhankelijk. Wij maken brede en diverse pro-
gramma’s voor heel Nederland, maar richten ons vanuit onze taakopdracht nadrukkelijk 
ook op onderwerpen en doelgroepen die, als wij het niet doen, onderbelicht dreigen te blij-
ven.  De NTR maakt programma's voor alle doelgroepen. Van Nieuwsuur tot Dreamschool, 
van Project Rembrandt tot Kunststof, van Het Klokhuis tot Hier zijn de Van Rossems, van 
Podium Witteman tot Promenade en nog veel meer. Op tv, radio en online. Met onze pro-
grammering willen wij ons publiek uitnodigen en stimuleren om zich (verder) te ontwikkelen. 
De NTR hecht grote waarde aan educatie, omdat dit mensen stimuleert zich te ontplooien, 
bijdraagt aan hun persoonlijke groei en zo hun weerbaarheid vergroot. Kennis is macht. Wij 
zoeken graag de samenwerking met andere omroepen en buitenproducenten, wij stellen 
graag onze specifieke inhoudelijke vakkennis beschikbaar ten dienste van het grote geheel. 
De NTR staat in nauw overleg met de NPO en de andere omroepen over de manier waarop 
uitvoering wordt gegeven aan de wettelijke taken. 

Maatschappelijke verankering/ Adviesraad NTR 
De NTR kent als stichting geen ledenraad. Om de blik ook naar buiten gericht te houden is 
de Adviesraad in het leven geroepen. Deze adviseert gevraagd en ongevraagd de media-
directeur over het media-aanbod van de NTR en fungeert daarnaast als klankbord en 
commentator op het media-aanbod van de NTR. De Adviesraad bestaat uit 24 leden met 
uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. Zij hebben allemaal affiniteit met de NTR 
en brengen ieder hun eigen deskundigheid mee. Regelmatig bespreken de leden van de 
Adviesraad met de mediadirecteur het programma-aanbod van de NTR. De adviesraad 
bestaat uit vijf zogenaamde kamers: Kunst en Cultuur, Informatie, Educatie/Wetenschap/
Geschiedenis, Jeugd/Schooltv en Levensbeschouwing. De kamers bestaan elk uit minimaal 
vier leden. De raad vergadert als geheel, maar kan met kamers apart bijeenkomen.
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Er zijn gemiddeld twee vergaderingen per jaar. De vergaderorde varieert. Soms 
vergadert de hele raad gezamenlijk. Soms wordt begonnen met een of twee kamers en 
sluiten andere kamers later aan. De leden krijgen voorafgaand aan de vergadering een 
vergaderdossier, met daarin algemene adviesvragen en dilemma’s die zijn geformuleerd 
door de genrehoofden. Ook wordt hun gevraagd om voorafgaand aan de vergadering 
een aantal programma’s te bekijken of te beluisteren. Van de vergaderingen wordt ver-
slag gemaakt.

De adviesraad wordt in de vergadering eerst algemeen geïnformeerd over het 
programmapakket en de stand van zaken rondom de intekening. Ook wordt ingegaan 
op vooraf geformuleerde adviesvragen. In het afgelopen jaar ging het in de advies-
raad vooral over de effecten van de coronamaatregelen op de programmering. In de 
aprilvergadering, tijdens de eerste lockdown, was dat vooral in algemene zin. Later in 
het jaar ging het meer specifiek over alternatieve programmering ten gevolge van de 
coronacrisis, zoals het Zomerfestival en Wende’s Kaleidoscoop; programma’s die goed 
gecontinueerd zijn ondanks de coronacrisis, zoals Project Rembrandt en Nieuwsuur; en 
programma’s waarvan de opnames onzeker waren en/of bemoeilijkt werden, zoals Het 
Knoopgala, de Matinee en Dreamschool. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij de rol van 
Schooltv voor het onderwijs tijdens de eerste lockdown.

De leden van de adviesraad zijn te vinden op www.ntr.nl. In 2020 verlieten twee leden
de raad en zijn er gesprekken gevoerd om de openstaande vacatures in de Kamer 
Levensbeschouwing en Informatie in te vullen. Deze vacatures zijn begin 2021 ingevuld.

Zomerfestival Xillan & Jeangu
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Diversiteit 
Diversiteit is voor de NTR een permanente creatieve uitdaging en een integraal onder-
deel van het bedrijfsproces. Dit komt tot uiting in een strategische aanpak van het 
diversiteitsbeleid bij de programma’s, bij werving en selectie en op het gebied van mar-
keting en communicatie. Op programmatisch gebied vertaalt zich dat in programma’s 
waarin inclusiviteit op het gebied van gender en culturele afkomst vanzelfsprekend is.

De NTR wil zo veel mogelijk een afspiegeling zijn van de samenleving, voor en achter 
de camera of microfoon.

Om een kritische blik te houden op de mate waarin de NTR deze ambitie gestalte 
geeft is sinds 2018 het Unconscious Bias-project in het leven geroepen. Bijna alle 
medewerkers hebben inmiddels een workshop gevolgd waarin onbewuste voor-
oordelen worden besproken en vertaald naar de werkvloer. Daarnaast zijn personeels-
bijeenkomsten rondom dit thema gehouden. Op de personeelsbijeenkomst in maart 
zijn de resultaten van een 1-meting gepresenteerd. Onderzoeksbureau Motivaction 
heeft voor deze meting een twintigtal programma’s van de NTR onderzocht op het 
gebied van gender en etnische diversiteit. Naast dit kwantitatieve onderzoek deed de 
Universiteit van Utrecht een kwalitatief onderzoek bij de redacties van Andere Tijden 
en Klokhuis om vast te stellen hoe de redacties omgaan met diversiteit en inclusiviteit.

In maart 2020 is een begin gemaakt met de Vrije Lijst. Het betreft een strikt voor 
intern gebruik samengestelde database voor journalistieke medewerkers van de NTR, 
met personen die vanwege hun achtergrond een toegevoegde waarde voor onze 
programma’s kunnen hebben. Het gaat daarbij om regio, gender, culturele afkomst, 
leeftijd, expertise, beperking en sociaaleconomische achtergrond.

Duurzaamheid
Het Entreegebouw dat gezamenlijk met BNNVARA en VPRO wordt beheerd, is in 2020 
voorzien van zonnepanelen met de optie om deze ook te plaatsen op of bij het NTR/
BNNVARA-gebouw. Deze inspanning heeft er mede toe bijgedragen dat aan de 
gebouwen in 2020 het energielabel A is toegekend. 
De NTR draagt daarnaast bij aan diverse inspanningen van belanghebbenden om de 
biodiversiteit op het Mediapark te vergroten middels bijenkasten en groenvoorziening.
Mede als gevolg van de coronacrisis onderzoekt de NTR in 2021 mogelijkheden om het 
nieuwe werken te stimuleren. Daarbij hoorteen goede balans tussen werken op de zaak 
en vanuit huis. De verwachting is dat de nog te ontwikkelen richtlijnen daaromrent mede 
bij zullen dragen aan een duurzamer beleid. 
In 2020 is het fietsenplan uitgebreid om meer medewerkers in staat te stellen met de 
fiets naar het werk te komen en om het woon-werkverkeer te verduurzamen. De par-
keerplaats is uitgebreid met enkele laadpalen voor elektrische auto’s. Vanuit hospitality 
worden continu inspanningen gedaan om duurzaamheid te vergroten, denk daarbij aan 
meatless mondays, bekers en bestek van gerecycled materiaal en aan afvalverwerking. 
Verder zijn in 2020 stappen ondernomen om het proces van facturatie en contractering 
te digitaliseren en te verduurzamen door het gebruik van meer IT-applicaties.
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Albert
Sinds 2016 coördineert de NTR ‘albert’, een project waarin omroepen samenwerken 
om hun CO2-uitstoot te verlagen. Albert bestaat uit drie onderdelen: de website 
wearealbert.nl, een CO2-calculator waarmee producers de CO2-voetafdruk van hun 
programma meten, en inspiratiesessies voor programmateams. Het gaat bij de cal-
culator om engagement en bewustwording. In maart sloeg het coronavirus toe en kon 
het albert-team zijn trainingen en CO2-calculaties niet meer verzorgen op de werk-
plekken van programmateams. Alle inhoud is daarom in korte tijd naar onlinesessies 
vertaald. De nieuwe werkwijze bevalt de samenwerkende omroepen en de mede-
werkers van het albert-team goed. 

Albert heeft in 2020 45 CO2-calculaties uitgevoerd. Om de calculaties kloppend 
te maken hebben we dit jaar intensief contact gehad met de verschillende albert-
omroepen en het energiegebruik in de verschillende panden in kaart gebracht.

Het albert-team heeft in 2020 onderzocht of tv-programma’s in Nederland volledig 
neutraal geproduceerd konden worden. Er moest een goede, betrouwbare en bona-
fide partij gezocht worden die de compensatie van CO2-uitstoot kon regelen. Deze 
is gevonden in het Britse bedrijf Natural Capital Partner, dat samen met de Britse 
moederorganisatie van albert het creative offsetsprogramma gestart is. In december 
2020 is begonnen met het aanbieden van de compensatie-service.  Op de website 
van albert is meer informatie te vinden over deze compensatie-service: 

Albert stuurt maandelijks een nieuwsbrief uit met tips en inspiratie, case studies 
en albert-resultaten. Daarnaast heeft de albert-website zich ontwikkeld als kennis-
centrum voor omroepen. Tenslotte zijn de albert-medewerkers regelmatig adviseur bij 
duurzaamheidsvraagstukken; zo heeft het team een actieve rol gespeeld bij de lease 
van elektrische productie-auto’s van BinnensteBuiten (KRO-NCRV), Checkpoint (EO) 
en Zapp Your Planet (NTR).

Zapp Your Planet

http://wearealbert.nl
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In oktober 2020 heeft albert in het kader van de Nationale Klimaatweken de video 
‘De Staat van het Omroepklimaat’ verspreid. Het belangrijkste resultaat uit de video:
de productie van 1 uur televisie levert in Nederland een CO2-uitstoot van gemiddeld 9,5 
ton op. Ter vergelijking: een gemiddelde Nederlander stoot per jaar 10 ton CO2 uit.

De medewerkers van albert voeren wekelijks overleg met albert-partners over de 
wereld. Dat gebeurt vooral met albert UK, de organisatie die de belangrijkste lijnen 
uitzet, tools ontwikkelt en als vraagbaak fungeert. 

Tenslotte neemt albert deel aan het maandelijks overleg van de Sustainability working 
group van de EBU, waarin de belangrijkste ‘Public Services Media’ in Europa ervaringen 
uitwisselen over duurzaamheid en de uitstoot van CO2 binnen hun organisaties.

In 2021 zullen, in samenwerking met de directie van de NTR, verdere stappen worden 
gezet om daadwerkelijk groener te produceren en dat ook te meten.

Levensbeschouwelijke programmering 
In het kader van haar door de NPO gegeven opdracht verzorgde de NTR ook in 2020 
de levensbeschouwelijke programmering voor moslims en hindoes.

Daarom kent de NTR-adviesraad ook een kamer Levensbeschouwjng die de directie 
adviseert. Deze kamer bestaat uit vier leden: twee moslims, een hindoe en een betrok-
ken deskundige, tevens voorzitter, op het gebied van levensbeschouwing.

De NTR wil bij de totstandkoming van het levensbeschouwelijke media-aanbod samen-
werken met makers die kundig zijn en zo veel mogelijk afkomstig uit de hindoe- en 
moslimgemeenschappen. Zij weten immers het beste wat leeft in de gemeenschap 
en kunnen van daaruit een vertaalslag maken naar de programma’s. 

Ook wordt vier keer per jaar met klankbordgroepen uit de gemeenschappen gesproken 
over de levensbeschouwelijke programma’s die de NTR heeft uitgezonden. Zij komen 
met suggesties voor nieuwe programma’s. De groepen bestaan uit oudere en jongere 
makers en vertegenwoordigers van de twee geloofsgemeenschappen. 
De inhoudelijke uitvoering van de levensbeschouwelijke taak staat beschreven in 
het hoofdstuk over het media-aanbod.



De solvabiliteit is gestegen ten opzichte van 2018 door toename van het eigen vermogen
als gevolg van het positieve exploitatieresultaat. De liquiditeit is gedaald ten opzichte van 
2018 door het omzetten van de lening van OCW (langlopende schuld) naar werkkapitaal 
van de NPO (kortlopende schuld). De liquide middelen bedragen € 4,5 miljoen en staan 
ter vrije beschikking.

Risicomanagement 

Algemeen
Directie, raad van toezicht en management zijn zich bewust van het belang van de inrich-
ting en adequate werking van een intern risicomanagement- en controlesysteem. Sturing en 
beheersing van de belangrijkste risico’s en onzekerheden binnen de organisatie staan hoog 
op de agenda. 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 regelgeving, 
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 genomen moet
worden in lijn met de uitvoering van de wettelijke taak van de NTR.
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Contentexploitatie 
De afdeling Contentexploitatie heeft tot doel om de programma’s van de NTR en 
onze merken op een andere manier dan via de televisie onder de aandacht te brengen. 
Daarmee genereren we meer zichtbaarheid en extra inkomsten en zijn we op talloze 
nieuwe plekken zichtbaar.

Twee mooie dramatitels van NTR zijn te zien op van Netflix en Amazon. Het gaat om 
drie seizoenen A’dam en E.V.A en de serie De geheimen van Barslet, die zijn verkocht 
door Dutch CORE, de verkooporganisatie die de omroepen met de NPO hebben op-
gericht om programma’s een tweede leven te geven naast de kanalen van de NPO. 
Er mag per jaar een beperkt aantal dramatitels onder strikte voorwaarden verkocht 
worden. De wens is om zo veel mogelijk content beschikbaar te houden voor de NPO-
kanalen. Het mooie nieuws is dat daarmee een bredere groep kijkers kan genieten van 
mooie series. Een andere doorbraak is dat het format van Dokter Corrie in productie 
is genomen door de Canadese producent aan wie het format is verkocht. Dit betekent 
dat vanaf het najaar van 2021 een Franssprekende Dokter Annie voor jonge mensen 
aan de andere kant van de oceaan een 13-delig programma presenteert over seksuele 
ontwikkeling. De NTR breidt haar educatieve slagkracht daarmee uit tot ver over de 
landsgrenzen.

Voor scholen is er zoals andere jaren een prachtig Sinterklaaslespakket, waarmee de 
beleving van het Sinterklaasverhaal voor de kinderen en leerkrachten wordt vergroot. 
Dat is ook een van de redenen om aan contentexploitatie te doen. Daarmee brengen 
we onze tv-programma op een andere manier en een andere plek tot leven. Vanuit 
deze gedachte gaat de NTR op zoek naar samenwerking met marktpartijen die de 
reikwijdte en invloed van een programma kunnen vergroten.
Het betaalplatform van de NPO waarop NTR-programma’s zijn terug te kijken 
(en soms ook vooruit) vormt een toegevoegde waarde voor de kijker en heeft een 
gunstig effect op de inkomsten van de NTR. Het geld dat door abonnees wordt 
betaald, vloeit terug naar de NTR-kas naar rato van werkelijke kijktijdminuten.
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Intocht Sinterklaas

(Wim Kluvers)
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Inplug PowNed
De NTR verzorgt vanaf 1 januari 2017 het media-aanbod voor PowNed. Volgens artikel 
2.26 lid 1 sub f en artikel 9.8a van de Mediawet kan het 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-over-
eenkomst 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 omroepvereniging 
uitgezonden op radio, televisie en internet. Ook is het voor PowNed mogelijk organisato-
rische diensten bij de NTR te bestellen en productionele diensten te laten verrichten 
ten behoeve van de programmering.

Samenwerking NOS en NTR
In juni 2019 verscheen de visiebrief van minister Slob, waarin hij onder meer aangaf 
een onderzoek te willen naar een samenwerking tussen de NTR en NOS. Naar aan-
leiding hiervan hebben de directies een uitgebreide verkenning laten uitvoeren. De 
belangrijkste uitgangspunten daarbij: samenwerking moet een meerwaarde hebben 
voor beide organisaties en voor het publieke bestel, met oog voor het op onderdelen 
onvergelijkbare productieproces van NOS en NTR.

Tijdens deze verkenning, uitgevoerd door twee externe onderzoekers, zijn verschillende 
interne werkgroepen opgezet om de kansen en de risico’s van een nauwere samen-
werking te onderzoeken op verschillende gebieden, waaronder programmatische 
samenwerking, online samenwerking  en organisatorisch. Het doel was om tot een 
zorgvuldige afweging te komen: wel of niet verder samenwerken, en zo ja, hoe dan 
en tot welk niveau?

Andere Tijden Sport:

Radio Tour de France
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Directie, raad van toezicht en management zijn zich bewust van het belang van de inrich-
ting en adequate werking van een intern risicomanagement- en controlesysteem. Sturing en 
beheersing van de belangrijkste risico’s en onzekerheden binnen de organisatie staan hoog 
op de agenda. 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 regelgeving, 
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 genomen moet
worden in lijn met de uitvoering van de wettelijke taak van de NTR.

Uit de verkenning bleek dat met een bestuurlijke samenwerking op dit moment weinig 
winst te behalen is. Wel kwam naar boven dat er kansen liggen in een programma-
inhoudelijke samenwerking. Doel zou moeten zijn het verhogen van kwaliteit en verrijking 
van het huidige programma-aanbod op alle platforms, waarbij nieuwe programma-
concepten ook tot de mogelijkheden behoren. Het samenvoegen van (staf)afdelingen 
is op dit moment niet aan de orde. 

Beide organisaties hebben zich geschaard achter het voorstel tot een alliantie. Per 
1 januari 2021  is een samenwerkingsovereenkomst getekend. Dit voorstel heeft de 
instemming van de minister.

De alliantie is gericht op het inhoudelijk versterken van het programma-aanbod. 
Programma’s als Nieuwsuur, Andere Tijden (Sport) en Nieuws&Co laten al zien dat 
een programma-inhoudelijke samenwerking tussen de NTR en NOS succesvol is. Hierin 
willen we een stap verder gaan. Naast inhoudelijke kansen zijn er praktische voordelen
te behalen, bijvoorbeeld door het delen van studiofaciliteiten of de uitwisseling van 
personeel.
 
De beide directies hebben afgesproken een zogenaamde samenwerkingsagenda op 
te stellen. Bij de uitwerking worden medewerkers van beide omroepen betrokken. De 
directies zullen op regelmatige basis bij elkaar komen om de voortgang van de samen-
werking te bespreken en op enig moment te evalueren. 
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Concessiebeleidsplan 2022-2026
In november 2020 heeft de  NPO het Concessiebeleidsplan 2022-2026 aan de minister 
gestuurd. Naar aanleiding van dit plan zijn de omroepen met een advies gekomen. In 
het CBP worden de doelen en ambities van de publieke omroep voor de komende vijf 
jaar uiteengezet. Op basis van het Concessiebeleidsplan wordt met de NPO en het 
ministerie van OCW een Prestatieovereenkomst gesloten. Eén van de belangrijkste 
onderdelen van het nieuwe concessiebeleidsplan is dat de NPO de beweging maakt 
naar een programmering op basis van genres, in plaats van de netten en zenders. De 
inhoud van de programma’s staat voorop. Pas daarna wordt bekeken via welk kanaal, 
bijvoorbeeld lineair of on demand, deze programma’s worden aangeboden.

Dit zijn de vier hoofdambities uit het Concessiebeleidsplan 2022-2026, 
zoals omschreven in het persbericht van de NPO:

Kwalitatief, veelkleurig en waardevol aanbod We willen dat alle Nederlanders - onge-
acht leeftijd, gender, opleiding, geografische spreiding, etnische achtergrond of beper-
king - de NPO blijven herkennen en waarderen om de kwaliteit en de relevantie van zijn 
aanbod.

Kanalen en diensten die aansluiten bij het mediagedrag We willen ons aanbod inte-
graal programmeren, dus vertrekkend vanuit de behoeften en het mediagedrag van 
het publiek kijken we welk aanbod, op welk tijdstip het beste kan worden geplaatst op 
welk aanbodkanaal.

Verbonden met publiek en maatschappij We zijn een breed gedragen publieke omroep 
waarmee alle mensen in Nederland zich verbonden voelen, en die verankerd is in de 
samenleving.

Toegankelijk, vindbaar en herkenbaar We bieden onze aanbodkanalen en diensten 
aan in een herkenbare en veilige publieke context en het publiek heeft hier gemakkelijk 
toegang toe.
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Organisatie en personeel 
COVID-19 heeft van de NTR medewerkers veel gevraagd. Medewerkers hebben laten 
zien creatief, flexibel en wendbaar te zijn. Door flexibel om te gaan met planning en pro-
grammering en door met nieuwe concepten en ideeën te komen om zo aan te sluiten bij 
de veranderende vraag en behoefte.
Medewerkers zijn in staat gebleken snel met het geldende COVID-19 Protocol Audio-
visuele Sector te kunnen werken. Thuiswerken was en is de norm. Daar waar de 
productie het vraagt om op locatie te werken, geldt het AV protocol.

In 2020 is de organisatiestructuur van de NTR aangepast op basis van een organisatie-
plan. Dit organisatieplan is tot stand gekomen na strategiesessies met medewerkers 
van de NTR. Onderdeel van het organisatieplan is een nieuw besturingsmodel, waarin 
de zakelijk directeur en de mediadirecteur collegiaal samenwerken op basis van coun-
tervailing power. De uitgangspunten voor de nieuwe structuur zijn: 

• Programmainhoud voorop
• Crossmediaal werken en integrale storytelling
• Flexibel 
• Dienstverlenende en efficiënte topstructuur en staf

Binnen de nieuwe structuur zijn 16 thematische redactie gevormd. Een hoofdredacteur 
is eindverantwoordelijk voor de thematische redactie en werkt nauw samen met een 
coördinerend producer. Na een intensief adviestraject met de ondernemingsraad is 
per 1 oktober 2020 de nieuwe organisatiestructuur van kracht geworden.

Vanwege de nieuwe structuur zijn de functies binnen de NTR opnieuw beschreven. 
Deze sluiten aan op de werkzaamheden die medewerkers voor een bepaalde
thematische redactie verrichten.

Om de dialoog tussen medewerker en leidinggevende te bevorderen is kritisch gekeken 
naar de bestaande gesprekkencyclus. Zowel medewerkers als leidinggevenden gaven 
aan dat de bestaande routine niet meer aansloot op hun behoeften en de wensen. 
Na instemming van de ondernemingsraad is met ingang van 1 september 2020 een 
nieuwe gesprekkencyclus van kracht geworden. In deze gesprekkencyclus staan de 
medewerkers bijdrage aan NTR/programma’s en de ontwikkeling van medewerkers 
centraal.

Huisvestingen ICT
Op het gebied van huisvesting wordt met het oog op efficiëntie en kostenbesparing 
intensief samengewerkt met BNNVARA en de VPRO. Samenwerking vindt onder andere 
plaats op het gebied van centrale inkoop, facility, IT, hospitality (bedrijfsrestaurant, 
petit café, receptie), schoonmaakdienst en beveiliging. Een gezamenlijke aanbesteding
voor schoonmaak- en beveiligingsdiensten heeft in 2020 geleid tot een forse kosten-
besparing. 
Op het gebied van ICT zijn de interne bedrijfsapplicaties en de servers waarop zij gehost 
worden verder geoptimaliseerd om alle medewerkers beter vanuit huis te laten werken. 
De intern gehoste Skype for Business-omgeving is uitgefaseerd. De communicatie 
tussen medewerkers verloopt voortaan vooral via Microsoft Teams.. Verder is de server-
ruimte grondig verbouwd waar alle IT en AV-hardware van NTR, BNNVARA en de VPRO 
wordt gehost. De koeling en stroomvoorziening zijn vernieuwd en de airconditioning is 
verduurzaamd.
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Financiële informatie
Het financiële beleid van de NTR is gericht op een gezonde financiële positie om de mid-
delen adequaat in te kunnen zetten voor de programmering en ambities van de NTR. De 
focus ligt op beheersing en verantwoording van en toezicht op de financiële posities en 
geldstromen en de hieraan verbonden risico’s en kosten. Hierbij wordt de van toepassing 
zijnde wet-en regelgeving in acht genomen. Daarnaast is de financiële functie gericht op 
bescherming tegen ongewenste financiële risico’s zoals kredietrisico’s, interne liquiditeits-
risico’s en minimalisering van de kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële 
posities.

Financieel resultaat
Het boekjaar 2020 is afgesloten met een totale opbrengst van € 81,3 miljoen en een 
positief resultaat van € 1,3 miljoen (vóór overdracht Reserve Media-aanbod) door met 
name extra distributieopbrengsten (auteursrechten en NPO Plus), lagere organisatie-
kosten door een herinrichting in 2020 en efficiëntievoordelen als gevolg van samen-
werking met andere omroepen op het gebied van huisvesting, productiekosten en 
ICT. De impact op het financiële resultaat als gevolg van de coronacrisis is door over-
heidssteun en continuïteit in de contentproductie en het uitzendschema beheersbaar 
gebleven.

Het media-aanbod is door de coronacrisis enerzijds gedaald met € 0,7 miljoen door 
het stopzetten van (ingetekende) programma’s, maar anderzijds ook gestegen door 
nieuwe programmering. De programmatische meerkosten bedragen door de coron-
acrisis € 1,1 miljoen en zijn op programmaniveau door de NPO gecompenseerd. Daar-
naast is sprake van frictiekosten ad € 0,5 miljoen, waarvan € 0,4 miljoen door de NPO 
is gecompenseerd. Het positieve exploitatieresultaat is verder mede het gevolg van 
programmatische minderkosten voor bijvoorbeeld evenementen, campagnes en 
programma’s die in een andere vorm of op een later tijdstip worden gemaakt.

Vermogenspositie, kasstroom en liquiditeit
De Algemene Reserve van de NTR bedraagt € 0,75 miljoen en is conform de maximum 
toegestane norm. De Reserve Media-aanbod van de NTR bedraagt € 6,5 miljoen en is 
conform de maximum norm voor de NTR, derhalve wordt het resultaat 2020 toege-
voegd aan de Overgedragen Reserve Media-aanbod. 

De Overgedragen Reserve Media-aanbod bedraagt ultimo 2020 € 1,3 miljoen en wordt 
gedurende één jaar volgens de Bindende Regeling Mediareserves met voorkeursrecht 
gereserveerd voor de NTR. Deze reserve wordt in 2021 door de NTR ingezet voor pro-
grammatische doeleinden of direct daaraan gerelateerde ontwikkelambities conform 
artikel 2.176 van de Mediawet 2008.

De NPO heeft OCW gevraagd om een coulante toepassing van de wettelijke 10 %-
norm voor het vormen van reserves (artikelen 2.174, 2.176 en 2.177 Mediawet 2008). Een 
coulante toepassing van de omroepbrede 10 %-norm maakt het mogelijk dat financiële 
schommelingen in inkomsten en uitgaven als gevolg van maatregelen ter voorkoming 
van de verspreiding van het corona-virus kunnen worden opgevangen. OCW heeft cou-
lantie toegezegd, maar deze dient echter beperkt te blijven naar reikwijdte en duur en 
onder voorwaarden. 

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

2020 2019

Solvabiliteit 21,2% 21,4%
Liquiditeit/Current ratio 0,9 0,9
Liquiditeit/Quick ratio 0,3 0,4

De solvabiliteit en liquiditeit van de NTR zijn vrijwel gelijk aan 2019 door de geringe 
mutatie op het vermogen van de NTR. De liquide middelen bedragen € 4,7 miljoen en 
staan ter vrije beschikking.
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De programmavoorraad bedraagt ultimo 2020 € 14,9 miljoen. De programmavoorraad 
vloeit voort uit de wettelijke taken van de NTR en betreft voorraad waaraan een 
uitzendgarantie van de NPO ten grondslag ligt. De NPO verschaft aan het begin van 
het jaar regulier werkkapitaal ter voorfinanciering van de producties die in dat jaar 
worden uitgezonden en extra werkkapitaal ter financiering van de programmavoor-
raad van de NTR, waaronder langlopende film-, drama- en geschiedenisproducties.

Risicomanagement

Algemeen
Directie, raad van toezicht en management zijn zich bewust van het belang van de 
inrichting en adequate werking van een intern risicomanagement- en controlesysteem. 
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 waarin 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 financiering uit publieke middelen) tot 
gemiddeld (in voorkomende gevallen noodzakelijk voor ontwikkeling en innovatie).
De risicobereidheid is derhalve afhankelijk van het soort beslissing dat genomen 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)
• financiële risico’s

Andere Tijden Special: 

Duizend bommen en granaten 75 jaar EOD
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De risico’s zijn gerangschikt naar impact en kans dat een incident zich voordoet. 
Op basis van de risicoanalyse zijn de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen
vastgelegd in een risicokaart. De risicokaart is onderdeel van de planning & control-
cyclus van de NTR.

Strategische, operationele en financiële risico’s
De NTR identificeert zeven risicofactoren met een hoog tot gemiddeld risicogehalte.
De risico’s zijn beschreven inclusief de specifieke beheersmaatregelen. Daarnaast is 
de verwachte impact op de resultaten en/of financiële positie vermeld indien één of 
meer van de voornaamste risico’s zich zouden voordoen.

1. COVID-19 (risico: strategisch, operationeel, financieel)
Programmering wordt geraakt door effect COVID- 19 (strategisch).
Beheersmaatregelen: continu in overleg met OCW en NPO, flexibele inrichting 
redacties en wendbare organisatie.
Hogere kosten en schade door effect COVID-19, wegvallen van externe financiering 
en overheidssteun (financieel).
Beheersmaatregelen: continu in overleg met OCW en NPO, focus op behoud (externe) 
financiering, flexibele en wendbare organisatie, focus op financiële positie en ratio’s.
Impact van COVID-19 op medewerkers (operationeel).
Beheersmaatregelen: aandacht voor andere manier van werken voor medewerkers 
en leidinggevenden, alertheid op dreigend verzuim en tijdige interventies (training/
coaching), communicatie met het oog op verbinding en verbondenheid met werk, 
beleid rondom thuiswerken. 
In 2020 is de NTR geconfronteerd met de impact van COVID-19. Hiertoe zijn de diverse 
beheersmaatregelen ingezet.

2. Verandering positie door samengaan met NOS (risico: strategisch)
Risico: onvoldoende behoud eigen positie in samenwerking met de NOS.
Beheersmaatregelen: afweging van risico’s en kansen in het onderzoek naar 
samenwerking. 

In 2020 is de samenwerking tussen de NTR en de NOS nader vormgegeven rekening 
houdend met de beheersmaatregelen.

3. Onvoldoende aansluiting op veranderend mediagebruik (risico: strategisch)
Risico: onvoldoende aansluiting op veranderend mediagebruik met als gevolg
onvoldoende bereik van doelgroepen. 
Beheersmaatregelen: contentontwikkeling (actief nieuw (online) media-aanbod), 
sturing op trends en verandering mediagebruik. 
Het mediagebruik verandert continu, in 2020 heeft de NTR de beheersmaatregelen 
ingezet om aansluiting te houden op het veranderende mediagebruik.

4. NPO-beleid (risico: strategisch)
Risico: afhankelijkheid van het tempo waarin de NPO genrebeleid en content first-
strategie ontwikkelt en implementeert met het oog op een veranderende media-
consumptie.
Beheersmaatregelen: standpunten omroepbreed blijven agenderen en gezamenlijk 
optrekken, voorbeelden van online succes opvoeren, nauw en intensief aangesloten
blijven bij beleidsontwikkelingen NPO.
In 2020 heeft de NTR continu de beheersmaatregelen ingezet om het risico van 
afhankelijkheid van de NPO te mitigeren.

5. Datalek/privacyrisico’s (risico: operationeel)
Risico: als gevolg van beveiligingsincidenten (zoals hacks, menselijk handelen) loopt 
de NTR data- of contentschade op. 
Beheersmaatregelen: bewustzijnscampagnes, opleiding en beleid, toetsing en 
afhandeling nieuwe verwerkingen door JuZa, MFA (Multi Factor Authentication)
en veiligheidsvoorschriften voor devices.
In 2020 is er geen sprake geweest van een datalek. De beheersmaatregelen worden 
continu ingezet om het risico te mitigeren.
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6. Doorstroom/uitstroom van personeel (risico: operationeel)
Risico: door weinig beweging en doorstroming bij medewerkers zijn er beperkte 
doorgroei en doorstroommogelijkheden voor medewerkers met tijdelijke contracten. 
Beheersmaatregelen: sturing op duurzame inzetbaarheid, persoonlijk leiderschap, 
opleiding en ontwikkeling, formatiesturing- en planning en het structureel organi-
seren van ontwikkelgesprekken. 
In 2020 heeft er een beperkte doorstroom en uitstroom plaatsgevonden van 
medewerkers met een tijdelijk contract. Er zijn wel beheersmaatregelen ingezet 
om de doorstroom en uitstroom vanaf 2021 te bevorderen, onder andere door 
formatiesturing- en planning.

7. Pensioenen (risico: financieel) 
Risico: lage dekkingsgraad van het pensioenfonds PNO Media en het effect van
het nieuwe pensioenstelsel op de premiekosten.
Beheersmaatregelen: monitoren van ontwikkelingen met betrekking tot het 
pensioenakkoord in samenwerking met andere omroepen.
In 2020 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds mede als gevolg van COVID-19 
verder gedaald. De druk op de pensioenen is in 2020 onderwerp van gesprek geweest 
in het kader van de cao-onderhandelingen.

Administratieve Organisatie / Interne Controle (AO/IC)
De AO/IC heeft tot doel duidelijkheid te scheppen voor iedereen in de organisatie 
over bedrijfsprocessen, processen te beheersen, risico’s te minimaliseren en te zorgen
dat daarover betrouwbare informatie beschikbaar is. De AO/IC beschrijft de belang-
rijkste processen met de daarbij behorende werkwijzen, regels, taken en verantwoor-
delijkheden en beheerst de processen door risico’s en maatregelen te bepalen rondom 
interne controle, door voortgangsbewaking en door rapportage van processen en risi-
co’s. Binnen de NTR zijn de processen beschreven die betrekking hebben op program-
matische, productionele, juridische, financiële, HR- en ICT-activiteiten. Ook zijn 
er bedrijfsregelingen en beleidsstukken die verder invulling geven aan de sturing

en beheersing van de belangrijkste risico’s en onzekerheden. De financiële positie van
de NTR wordt periodiek bewaakt en bijgesteld in rapportages op het gebied van 
management, liquiditeit en projectresultaten. Binnen de NTR zijn afdoende sturings- en 
beheersmaatregelen aanwezig voor adequaat risicomanagement. Derhalve zijn in 2020 
geen ingrijpende veranderingen ontstaan binnen het risicomanagement van de NTR.

COVID-19
De coronacrisis heeft impact gehad op de programmering en bedrijfsvoering van 
de NTR.

Programmering
Corona zorgt voor een nieuwe dynamiek die in de praktijk ongemakkelijk en verstorend 
is, en tegelijk vernieuwend en uitdagend. Kernwoorden zijn: thuiswerken, afwachten, 
uitstellen, opnieuw plannen en vooral ook inspelen op de behoefte van de getroffen 
kijker en luisteraar. Veel producties moeten gemaakt worden onder nieuwe protocollen 
rond logistiek, testen, reis en verblijf. Met voorzichtigheid en creativiteit en de nodige 
veerkracht komen ook nieuwe initiatieven en programma’s van de grond. We zoeken 
naar manieren om bestaande producties te laten doorgaan en tegelijk in te spelen 
op de behoefte van het publiek, dat meer dan ooit informatie, duiding en verstrooiing 
zoekt. In het hoofdstuk media-aanbod kunt u lezen wat dat voor elk van de genres 
betekent. 

Bedrijfsvoering
Door budgetgaranties van OCW, compensatie van frictiekosten en maatregelen van 
de NPO omtrent meer- en minderkosten zijn de bedrijfsvoering en continuïteit van de 
productie en programmering gewaarborgd. Ook op het gebied van onderzoek en ont-
wikkeling zijn de normale operaties gecontinueerd. De NTR heeft gedurende de corona-
crisis de financiële positie en operaties continu beoordeeld, waaronder de liquiditeit, 
opbrengsten en uitgaven van eigen en externe producties, (vooruit)betaling van 
crediteuren, facturering en effectieve inzet van personeel .
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Vooruitblik
De coronacrisis heeft opnieuw de functie laten zien van de publieke omroep voor het 
algemeen belang en voor de maatschappij . In 2020 werd meer dan ooit door kijkers en 
gebruikers afgestemd op programma’s van de publieke omroep en de NTR in het bijzon-
der. COVID-19 zal ons ook in 2021 achtervolgen. Dat is des te meer reden voor de NTR 
om ook in 2021 in te zetten op een sterk programmapakket.

Het aanbod van de NTR is breed en divers, met oog voor specifieke thema's en doel-
groepen. De omvang van het programmapakket blijft in 2021 op het niveau van 2020, 
het best denkbare bewijs van de relevantie ervan . In 2021 richt de NTR zich op de vol-
gende thema’s: educatie, informatie, klassieke muziek, jeugd, cultuur/pop, verdiepende 
kunst, drama, geschiedenis, wetenschap, kennis, levensbeschouwing en de Caribische 
nieuwsvoorziening.
De NTR is in 2020 met de NOS een alliantie aangegaan waarvan de focus vanaf 2021 
ligt op programma-inhoudelijke samenwerking. Het doel van de alliantie is verdere ver-
hoging van de kwaliteit en verrijking van het huidige programma-aanbod van de twee 
omroepen. 

De financiële middelen voor de publieke omroep en de NTR staan onder druk. Minister 
Slob heeft besloten om in de komende erkenningsperiode stapsgewijs toe te werken 
naar halvering van het wettelijk toegestane aantal reclameminuten op de lineaire kana-
len. Dit leidt tot een bezuiniging van tientallen miljoenen. Bij iedere jaarlijkse stap wordt 
rekening gehouden met de actuele ontwikkeling van de reclame-inkomsten, de beno-
digde financiering van het wettelijk gegarandeerde minimumbudget van de landelijke 
publieke omroep en het vergroten van de Algemene Mediareserve (AMr). 
Daarnaast heeft de minister een structurele verhoging van het omroepbrede 
media-aanbod toegekend van € 40,0 miljoen.
Dit pakket van maatregelen geeft de NPO en omroepen financiële ruimte om de 
continuïteit te waarborgen, maar ook om verdere besparingsopties te onderzoeken. 

De impact van COVID-19 op de NTR is fors geweest, zowel voor de mensen als de mid-
delen. In 2020 heeft COVID-19 geleid tot extra kosten en verschuivingen in de program-
mering. Dankzij de budgetgaranties van OCW is er nooit sprake geweest van materiële 
onzekerheid over de continuïteit. Ook voor 2021 wordt op basis van budgetgaranties en 
de voor 2021 reeds toegekende programma’s door de NPO geen materiële onzekerheid 
verwacht over de continuïteit.

De NTR heeft in 2020 een herinrichting uitgevoerd met het oog op een flexibele, wend-
bare organisatie gericht op de toekomst. Thematische redactieteams, een flexibilisering 
van het personeelsbestand en minder hiërarchie zorgen ervoor dat de NTR in de toe-
komst sneller kan reageren op veranderingen in het medialandschap, onzekerheden in de 
programmering en veranderende mediaconsumptie.
2021 is het laatste jaar van de bestaande concessieperiode, waarin we ons voorbereiden 
op de volgende periode van vijf jaar waarin de NTR  haar positie als maker van kwalita-
tief hoogstaande programma’s met impact zal bestendigen.
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Samenstelling
De raad van toezicht bestond in 2020 uit de heer M.J.G. Wintels (voorzitter), de heer 
H. Moukaddim, de heer M.C.T.H. Dijkman, de heer E. Huizer en mevrouw G.M.C. de Ranitz 
(vervangen per 15 oktober 2020 door) mevrouw F.J.M. Morssink. Daarmee is voldaan aan 
de eis van evenwichtige verdeling van de zetels tussen mannen en vrouwen. De namen 
en de specifieke deskundigheid van de leden zijn gepubliceerd op de site www.ntr.nl. Daar 
staan ook het functieprofiel, de nevenfuncties en het rooster van aftreden. Bij het vacant 
komen van een zetel (vanwege het vertrek van mevrouw de Ranitz) heeft de raad het 
functieprofiel geëvalueerd en bijgesteld. De werving is begeleid door een extern wervings-
bureau.De Minister van OCW heeft eervol ontslag verleend aan mevrouw de Ranitz en 
mevrouw F.J.M. Morssink in haar plaats benoemd. 

De vergoeding van de toezichthouders wordt vastgesteld door de Minister en is conform
de Wet Normering Topinkomens (WNT) en het Handboek Financiële Verantwoording. 
Overeenkomstig de Governancecode Publieke Omroep 2018 maakt de NTR de beloningen 
voor de voorzitter van de raad van toezicht, een lid van de raad en de raad gezamenlijk 
openbaar via de site www.ntr.nl

Actualiteiten in Toezicht
De raad is in 2020 zes keer bijeengekomen, waarvan één keer ‘live’ en door COVID-19 vijf 
keer online. De heer E. Huizer en mevrouw G.M.C. de Ranitz zijn beiden eenmaal afwezig 
geweest met bericht. 

In lijn met de wensen van de raad wordt de stichting NTR vanaf 2020 bestuurd door 
een collegiaal bestuur. Hieraan is een intensief en zorvuldig proces voorafgegaan. De 
belangrijkste stakeholders zijn hierbij ook betrokken zijn geweest, waaronder de OR en 
de minister van OCW. Er heeft op 10 september 2020 daartoe een statutenwijzigingen 
plaatsgevonden, die vervolgens is geborgd in de reglementen van de NTR (directie-
reglement, reglement raad van toezicht, reglement remuneratiecommissie, en reglement 
auditcommissie).

Door te kiezen voor een gelijkwaardig tweehoofdig bestuur volgt de raad de Governance-
code Publieke Omroep 2018 dat een collegiaal bestuur adviseert met een gezamelijke 
verantwoordelijkheid voor algemene zaken maar met een heldere scheiding tussen 
redactionele programmatische leiding en zakelijke leiding. De scheiding komt terug in het 
directiereglement. Daarin hebben de bestuurders in onderling overleg een taakverdeling 
afgesproken.  De gezamenlijke verantwoordelijkheid van algemene zaken komt mede 
tot uitdrukking in de mogelijkheid om het voorzitterschap van de directie te laten rouleren 
zonder dat dit dwingend is voorgeschreven. Zowel het collegiale bestuur als de onder-
liggende taakverdeling zijn in lijn met de wettelijke beperkingen.

Remuneratiecommissie 
Als gevolg van het nieuwe model heeft de raad een zakelijk directeur benoemd. 
Deze procedure is begeleid door de remuneratiecommissie met een extern wervings- 
en selectiebureau.  De remuneratiecommissie heeft over het profiel gesproken met alle 
betrokken actoren, waaronder een benoemingsadviescommissie vanuit de NTR. Deze 
hebben ook een rol gehad bij de selectie van kandidaten. Door de remuneratiecommissie
is op basis van het gelopen proces een voorstel gedaan voor de invulling van de vacature 
en een voorstel gedaan inzake de beloning van de algemeen directeur, in lijn met Wet 
Normering Topinkomens. De raad heeft overeenkomstig het voorstel van de remuneratie-
commissie besloten. De raad heeft vervolgens ervoor gekozen om de zakelijk directeur 
te benoemen tot algemeen directeur. De remuneratiecommissie heeft daarnaast een 
gesprek gevoerd over de beloning en functioneren van de directeur(en). De remuneratie-
commissie heeft de raad van toezicht daartoe om inbreng verzocht en heeft de uitkomst 
van de gesprekken met de directeuren besproken in de raad van toezicht. Hiervan is een 
verslag gemaakt. De remuneratiecommissie heeft tevens een voorstel gedaan voor de 
invulling van de vrijgekomen vacature van de raad van toezicht.

De remuneratiecommissie bestond in 2020 uit de heer M.J.G. Wintels en de heer E. Huizer.

http://www.ntr.nl
http://www.ntr.nl


verslag raad van toezicht
Auditcommissie
De auditcommissie ondersteunt de raad bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende 
functie, in het bijzonder op het gebied van de financiën. De commissie rapporteert aan
de raad van toezicht.

De auditcommissie heeft de jaarrekening 2019, de begroting 2021 (inclusief de meer-
jarenprognose) en de risicokaart behandeld ter voorbereiding op de besluitvorming in 
de raad van toezicht. Er is naar aanleiding van de jaarrekening, begroting en de impact 
van COVID-19 uitgebreid stilgestaan bij de continuïteit, de financiële positie, de risico’s en de 
bijbehorende beheersmaatregelen. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan de orde 
gekomen: accountantsverslag 2019, managementletter 2020, managementrapportages, 
uitgevoerde audits, de implementatie van de herinrichting, Dutch CORE, de aanstelling 
van een nieuwe accountant en het reglement van de auditcommissie.

De jaarrekening van 2019 is vastgesteld op 16 april 2020 en de begroting van 2021 is
vastgesteld op 10 december 2020.

De auditcommissie kende in 2020 de volgende samenstelling: mevrouw G.M.C. de Ranitz 
(afgetreden per 15 oktober 2020), mevrouw F.J.M. Morssink (aangetreden per 15 oktober 
2020) en de heer M.C.T.H. Dijkman. Mevrouw F.J.M. Morssink heeft het voorzitterschap
van de auditcommissie overgenomen van mevrouw G.M.C. de Ranitz. 

OR en Educatie 
De raad van toezicht heeft verder regelmatig beschouwend gesproken met de directeuren 
over de programmering, waarbij bijvoorbeeld ‘diversiteit en unconscious bias’ een gespreks-
onderwerp was. Tevens heeft de raad zich in november laten voorlichten op het gebied van 
‘privacy en IT-veiligheid’. Ook heeft de raad van toezicht diverse keren contact gehad met 
de ondernemingsraad.

Evaluatie en risicobeheersing
De evaluatie van het eigen functioneren van de raad is vanwege COVID-19 uitgesteld 
tot april 2021. Deze zelfevaluatie zal plaatsvinden onder begeleiding van een onafhankelijke 
externe deskundige. Daarbij zal ook de ontwikkeling van de raad van toezicht als een team 
en de ontwikkeling van de afzonderlijke leden aan de orde komen en worden verantwoord. 
De evaluatie zal schriftelijk worden vastgelegd.

De voorzitter van de raad van toezicht heeft met het vertrekkende lid mevrouw G.M.C 
de Ranitz een exitgesprek gevoerd. De raad heeft ook met de heer Hus bij zijn vertrek 
gereflecteerd op zijn interim zakelijk directeurschap. Inkomend lid mevrouw F.J.M. Morssink 
heeft een door de raad van toezicht verzorgd introductieprogramma doorlopen.



Verklaring governance en interne beheersing 
Teneinde de jaarrekening zinvol te kunnen interpreteren, verschaft het bestuursverslag
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 functioneren. 
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 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
(Staatscourant, 12 oktober 2017, nummer 57731).

Hilversum, 8 april 2021

Mevrouw W.R.M.B. Francissen
Mediadirecteur NTR

De heer mr. M.J.G. Wintels
Raad van Toezicht NTR (voorzitter)

Mevrouw drs. F.J.M. Morssink
Raad van Toezicht NTR

De heer drs. H. Moukaddim
Raad van Toezicht NTR

compliance
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 worden
geacht de gedragscode te kennen en toe te passen bij hun dagelijkse werkzaamheden.
Zij handelen integer. Door openheid en aanspreekbaarheid voorkomen zij dat hun persoon-
lijke belangen met die van de NTR verstrengeld raken. Deze code vormt voor de NTR het 
uitgangspunt voor de cultuur binnen de organisatie. De beleidsregels in de code vormen 
het toetsingskader. In de Governancecode is opgenomen dat de NTR haar medewerkers 
jaarlijks vraagt opgave te doen van eventuele nevenfuncties, financiële belangen en beleg-
gingen in sectorgerelateerde ondernemingen en gegeven of ontvangen geschenken, uit-
nodigingen en andere voordelen. Begin 2020 zijn alle medewerkers geïnformeerd over de 
regels die gelden ten aanzien van nevenfuncties en financiële belangen. Zij hebben opgave 
gedaan over de naleving van de code. 
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 heer A.Amhaini
Zakelijk directeur NTR

De heer dr. E. Huizer 
Raad van Toezicht NTR (vice-voorzitter)

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



Nieuwsuur

compliance
Bescherming persoonsgegevens 
Voor de uitvoering van het privacybeleid, conform de geldende regelgeving zoals 
de (U)AVG, is een Privacy Management Accountability Framework opgezet. In 
2020 zijn onderdelen van het privacybeleid zoals het ‘actieplan datalekken’ en de 
toegankelijkheid van de handleiding op het intranet geactualiseerd. Binnen de NTR 
groeit het verantwoordelijkheidsbesef op het gebied van privacy. Alle nieuwe 
verwerkingen van persoonsgegevens (bijvoorbeeld persoonsgegevens van 
geïnteresseerden voor een nieuwe nieuwsbrief, aanmeldingen voor opnames e.d.) 
zijn conform de regelgeving afgehandeld en opgenomen in het register voor verwerkingen. 
Er wordt aandacht besteed aan bewustwording en communicatie op het gebied van 
privacy en veiligheid. De NTR heeft een functionaris gegevensbescherming, die onder 
meer tot taak heeft de NTR te informeren en adviseren over de regelgeving en de 
naleving van de AVG te controleren.
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Verborgen verleden

Beste relatie,

In dit verslag is per genre een overzicht gemaakt van de belangrijkste uitingen 
en ontwikkelingen in het NTR programma-aanbod in 2020. 

Vanzelfsprekend kunnen we niet om de impact heen die corona heeft gehad 
op de programma’s en de programmamakers. Als gevolg van COVID-19 werd
er een stevig beroep gedaan op hun inventiviteit en flexibiliteit. Het is mooi om 
te kunnen constateren dat de NTR-programmamakers, ondanks grote zorgen
en uitdagingen, met dank aan hun creativiteit en de veerkracht, ook dit jaar 
weer heel veel moois hebben gerealiseerd.

In het jaar 2020 werd ook de wijziging in de organisatiestructuur doorgevoerd, die 
in de voorgaande periode in samenwerking met de genrehoofden en deelredacties 
was voorbereid en uitgewerkt. De nieuwe structuur is erop gericht om de NTR ook 
in de toekomst wendbaar en relevant te laten blijven. In ons sociaal jaarverslag 
wordt hier dieper op ingegaan. 

Voor een toelichting op de resultaten en ambities per programmagenre verwijzen 
we graag en met gepaste trots naar de bijdragen van onze collega’s hieronder. 

Hilversum, april 2021
 
Willemijn Francissen  Ahmed Amhaini
Mediadirecteur NTR   Zakelijk directeur NTR

voorwoord



Nieuwsuur wint de Loep

Speciaal voor iedereen
Voor Nieuwsuur (NTR/NOS) staat het journalistieke jaar in het teken van corona 
en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ondanks de reisrestricties lukt het een 
roadtrip langs de Oostkust te maken, van Trumps Mar El Lago tot zijn woonplaats 
Washington; een reis door verdeeld Amerika. Na de verkiezingen doet Nieuwsuur 
verslag van de roerige dagen daarna, met veel live verslaggeving.

De coronacrisis betekent kijkcijferrecords voor de rubriek, die vanaf het begin af 
aan investeert in eigen onderzoek naar verschillende aspecten. Nieuwsuur, vanaf 
2020 op het gewijzigde tijdstip van 21.30 op NPO2, brengt o.m. nieuwsmakende 
onderzoeken naar het testbeleid en de richtlijnen rondom hulpmiddelen in de 
ouderenzorg. Maar het programma heeft ook de hoofdrolspelers aan tafel in 
de studio, wat leidt tot enkele spraakmakende interviews. Ook de reisserie door 
een door corona geteisterd Europa krijgt veel waardering.

Juist deze drie aspecten – onderzoeksjournalistiek, blik op het buitenland en het 
studiointerview – zijn de drie kernwaarden van Nieuwsuur die in dit coronajaar 
maximaal kunnen worden uitgebuit. Daarnaast blijft het programma fors door-
groeien op zijn online kanalen, met name het eigen YouTube-kanaal. Ook de 
artikelen binnen nos.nl worden bovengemiddeld goed gelezen. Nieuwsuur wint 
in 2020 zowel een Loep als een Tegel voor het onderzoeksjournalistieke project
naar paspoorthandel op Malta.

informatie



Hilversum Uit

COVID-19
COVID-19 heeft een grote weerslag op de journalistieke structuur binnen de 
redactie, die onder moeilijke omstandigheden iedere dag de uitzendingen moet 
zien te maken. De hoofdredactie moest snel handelen: nieuwe regels rond thuis-
werken en testen, aanpassingen op de redactie, zoals het plaatsen van plexiglas 
en andere normen rond buitenlandse reizen. De redactie, normaliter een centrum 
van journalistiek debat, wordt langdurig uit elkaar getrokken in een groep thuis-
werkers en een groep mensen die de uitzending van de dag voorbereiden. Het 
zorgt voor een nieuwe dynamiek, soms ongemakkelijk en verstorend, vaak ook 
vernieuwend en uitdagend. De redactie toont een enorme veerkracht en weet 
de kwaliteit continu hoog te houden

Nieuws en Co is sinds vijf jaar het radiozusje van Nieuwsuur. Dagelijks brengen 
NOS en NTR op NPO radio 1 een nieuwsprogramma waarin wetenschap, cultuur 
en diversiteit vaste aandachtspunten zijn. 

Naast deze vaste titels wordt het aanbod uitgebreid met een reeks nieuwe infor-
matieve programma’s. Multimediaal, voor jongere doelgroepen en met een scherp 
oog voor diversiteit en de regio. Zoals de spraakmakende wekelijkse reportageserie 
Danny op straat, het tweeluik Danny & the Brotherhood, de documentaireserie 
De slag om Texas en het ‘bus’-programma Hilversum Uit.

Danny op straat is een multimediaal short form-programma dat journalistieke
en informatieve content wil creëren en waarin de makers op een toegankelijke 
en directe manier verslag doen van maatschappelijke ontwikkelingen die spelen 
in verschillende lagen van de bevolking. Het is aan de kijker zelf om naar aanleiding 
van het programma een eigen oordeel te vormen.

informatie



Danny & The Brotherhood

Alle afleveringen worden uitgezonden op NPO2 en – met extra materiaal – op 
het NTR-kanaal van YouTube. De serie voorziet in een behoefte, want zowel lineair 
als online wordt het zeer goed bekeken. De allereerste uitzending over drillrap is 
inmiddels ruim 2 miljoen keer bekeken, goed voor een YouTube Award Top10 Trending 
Video’s 2020 in Nederland. De serie heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de 
uitbouw van het YouTube kanaal van de NTR, waarvan de hoeveelheid abonnees in 
2020 is verdubbeld (van 30.000 naar ruim 60.000). 

COVID-19
De opkomst van het coronavirus heeft vanzelfsprekend invloed gehad op onze 
programmering, maar in ons geval vooral inhoudelijk. De productie van de Danny-
series en van Hilversum Uit gaat het hele jaar gewoon door. 

Hilversum Uit gaat elke zaterdag het land in en weet met de nodige voorzichtigheid 
en creativiteit toch elke keer weer live radio te maken op locatie, ergens in de regio
met de focus op de mensen zelf. De uitzending over de voetbalclub in het dorp Erp, 
waar corona enorm huisgehouden heeft, is een voorbeeld van een ontroerende en
verbindende uitzending, die alleen buiten de Hilversumse studio kon worden gemaakt.

Organisatie
De nieuwe structuur binnen de NTR zorgt ervoor dat de genres Nieuwsuur en Infor-
matie gesplitst worden. Een goede en beter werkbare ontwikkeling, omdat Nieuwsuur 
in nauwe samenwerking met de NOS gemaakt wordt en de aandacht daar nu ook op 
gericht kan worden. Zeker in het licht van de alliantie tussen de NTR en de NOS zal 
dat in 2021 naar verwachting voordelen opleveren. Er leeft vooral de ambitie om de 
samenwerking met NOS Nieuws op het gebied van de onderzoeksjournalistiek verder 
uit te bouwen. 

informatie



Het Uur van de Wolf: 

Jochem Myjer - Nog eentje dan

documentaires

Het jubileum van Het Uur van de Wolf is voor de afdeling de belangrijkste 
gebeurtenis. Tussen twee lockdowns door is er een groots evenement in Carré, 
met de première van een documentaire over de 25-jarige geschiedenis en de 
jubileumfilm Nog eentje dan, over cabaretier Jochem Myjer. De aansluitende 
uitzending trekt 1,1 miljoen kijkers en is daarmee niet alleen de best bekeken 
documentaire van de NPO, maar ook een record in het bestaan van het 
programma.

De film O Amor Natural van Heddy Honigmann wordt in het kader van het 
jubileum door vakgenoten verkozen tot de beste aflevering van Het Uur van 
de Wolf.
 
Kunst in alle facetten is van oudsher het speerpunt van de afdeling. Er is oog 
voor de rijke historie, bijvoorbeeld met de film Mijn Rembrandt, maar ook voor 
actuele ontwikkelingen zoals de #MeToo-beweging in de kunstwereld met Ruut 
Weissman – De hoofdpersoon. We ambiëren internationale samenwerking en 
nemen deel in de productie van een ontroerende documentaire over de Vlaamse 
zanger Raymond van het Groenewoud. In het buitenland verwerven we goed 
bekeken films over Jane Fonda, Maria Callas en Linda Ronstadt; vrouwen die als 
rolmodel gelden binnen hun genre. Ondanks het late tijdstip van uitzending trekken 
de documentaires gemiddeld meer dan 175.000 kijkers.

'Nog eentje dan'
is de best bekeken 

documentaire in 
de historie van 

Het Uur van
de Wolf
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Huidhonger is een film 
waardoor je echt wordt
aangeraakt en waarvan je 
zelf ook aanrakerig wordt.
Wilhem Smidt (filosoof)

documentaires
Naast het speerpunt kunst produceert de afdeling maatschappelijke documentaires 
en series, geïnspireerd door de missie van de NTR op de speelvelden diversiteit,
geschiedenis, journalistiek en wetenschap. Een treffende combinatie is te vinden 
in het debuut van collega Sandra Beerends: Ze noemen me Baboe. Deze historische 
documentaire speelt zich af in de Bersiap-periode in Indonesië en werpt een scherp 
licht op de vergeten wereld van kindermeisjes, die tussen twee culturen moesten 
overleven. De film is de Nederlandse inzending voor de Oscars. 
Veel impact genereert de serie over de Akbarstraat in Amsterdam, waar blijkt dat 
integratie vele gezichten heeft.

COVID-19
In januari 2020, bij de uitzending van de korte documentaire Huidhonger, is niet te 
bevroeden dat de term kort daarna een gangbaar begrip zal worden. De corona-
crisis treft ook onze sector. De effecten worden echter pas op langere termijn zicht-
baar, omdat de opnamen worden uitgesteld. De financiële gevolgen zijn in nauw 
overleg met de financiers redelijk goed opgevangen.

Organisatie
De afdeling raakt in het najaar zijn zelfstandige positie kwijt en wordt onderdeel 
van de redactie Verdiepende Kunst.

Huidhonger



kennis
We kijken terug op een grote variatie aan inspirerende programma’s. Juist in 
deze tijden is het van belang om een bijdrage te leveren aan persoonlijke groei, 
met programma’s die op een toegankelijke manier zicht bieden op de complexe 
wereld om ons heen. Programma’s die verwonderen en verrassen, en waar je 
iets van opsteekt. 

Speciaal voor iedereen
De NTR is een omroep voor iedereen. Een greep uit het programma-aanbod 
laat dat zien.

Voor de nieuwsgierige en kritische kijker is er De Zware jas van Beatrix (NPO2). 
Op het balkon van het Paleis op de Dam zag Beatrix 40 jaar geleden een juichende 
menigte, met daarachter de rookbommen van de krakers die slag leverden met 
de politie. Direct betrokkenen vertellen hoe Beatrix van het koningschap een baan 
maakte.

Voor de betrokken kijker: De Slag om Libanon, deel IV (NPO2). Op 4 augustus 2020 
wordt Libanon opgeschrikt door een enorme explosie in de haven van Beiroet. 
Danny Ghosen keert terug naar zijn geboorteland voor een actueel en meeslepend 
vervolg.

Voor de leergierige kijker: Project Rembrandt (NPO1). In de geest van Rembrandt en 
andere grote meesters als Breitner, Van Gogh en Vermeer, gaat Project Rembrandt 
wederom op zoek naar de beste amateur-kunstschilder van Nederland. Met een 
grote online community voor meer achtergrond en tips.
 

De zware 

jas van Beatrix



Kijkers 
Nieuw Zeer 
raken niet 
uitgepraat over 
Elise Schaap als 
vlogster: 
tenenkrommend 
goed

Voor de zelfreflecterende kijker: Nieuw Zeer en Promenade (NPO3). Nieuw Zeer is 
een sketchserie over de hete hangijzers van nu waar veel over gepraat wordt, maar 
nog te weinig om wordt gelachen. Promenade is een knipoog naar alle Nederlandse 
talkshows en het media-meningencircus, uitmondend in een zonnige oase van nog 
meer meningen, feitjes en analyses.

Voor de trouwe kijker: Andere Tijden (Sport), de Kennis van Nu, Verborgen Verleden, 
Dreamschool, Hier zijn de van Rossems, Het echte leven in de dierentuin, Radio 
Focus. Sterke, terugkerende titels die voor een vertrouwd gevoel zorgen en naast 
een educatieve waarde ook een waardevol anker vormen.

 
COVID-19
Thuiswerken, afwachten, uitstellen, opnieuw plannen en inspelen op de behoefte 
van de kijker. Dat zijn de kernwoorden van het afgelopen jaar voor veel collega’s. 
Hun veerkracht en flexibiliteit blijken buitengewoon en brengen gelukkig niet 
alleen zorgen, maar ook nieuwe initiatieven. 
Voor de ‘getroffen’ kijker is er de Eindexamen Geschiedenis Quiz (NPO2), 
gepresenteerd door Jeroen Pauw. Het eindexamen is normaal gesproken een tijd 
van zinderende spanning en enorme ontlading. Helaas moeten dit jaar veel eind-
examenleerlingen het doen met veel vrees en weinig vreugde. 

Organisatie
Door de nieuwe organisatiestructuur is het genre Kennis opgesplitst in vier thema-
tische redacties; Geschiedenis, Wetenschap, NPO Kennis en Educatie. Een helder 
profiel per redactie, waarmee we de toekomst positief tegemoet zien en ons kunnen 
blijven inzetten voor een mix van informatie, educatie en (soms zeer noodzakelijke) 
ontspanning. 

kennis

Nieuw Zeer



drama

Dropje

Speciaal voor iedereen
In het enorme aanbod van film- en dramavoorstellen is de vraag naar maatschap-
pelijke betrokkenheid, kwaliteit, vernieuwing  en urgentie altijd aan de orde. Het 
genre mag crime zijn, zoals Hollands Hoop, maar de vraag naar wat eronder ligt, 
waar het werkelijk om gaat (‘the double story’), is van groot belang bij de selectie. 

Bij Hollands Hoop wordt niet alleen de handel en wandel in wiet belicht, ook gaat het 
over wat misdaad doet met een familie en over de innerlijke reis van hoofdpersoon 
Fokke, die steeds dieper in de misdaad terechtkomt. Wat is zijn moreel kompas? 
Herkenbaarheid en aantrekkelijkheid voor het publiek zijn belangrijke waarden. 
Hollands Hoop stond aan het einde van het jaar weer in heel wat lijstjes van
beste series van 2020.

De tweede serie van Dropje wordt opnieuw geprezen vanwege zijn diverse invals-
hoek. Het maakproces is puppeteering gecombineerd met live action. De weergaloze 
hoofdpersoon is opnieuw knuffel Dropje, die in een kleurrijke ‘alleswinkel’ woont. 
Door zijn nieuwsgierige aard en fantasierijke blik helpt hij peuters en kleuters in 
het overwinnen van alledaagse kinderproblemen. Bij de doelgroep gekozen thema’s 
(angst, broekplassen, verlangen, gemis) worden in 26 kleine pareltjes verbeeld. 
De serie is ook in België te zien geweest, is verkocht aan diverse. landen en zou in 
december ook zijn bioscooppremière beleven. Helaas gooit corona roet in het eten.

Dropje is uit het overweldigende aanbod van kinderprogramma’s genomineerd
voor een Emmy. 



drama
Diversiteit is al langer een natuurlijk onderdeel in het drama- en filmaanbod. De 
Cinema jr-film Buladó wordt nog niet uitgezonden, maar is al wel in de bioscopen 
te zien. Het is de allereerste jeugdfilm die zich afspeelt op Curaçao en hij wordt 
bekroond met een Gouden Kalf voor Beste Film. Buladó zal in 2021 als Neder-
landse inzending naar de Oscars worden gestuurd. Een ongekend succes voor 
deze prachtige, ontroerende, poëtische film over een meisje tussen twee culturen.

Op het gebied van talentontwikkeling (een speerpunt voor NTR-drama) wordt 
dit jaar van Kort! 20 geproduceerd en uitgezonden. De laatste editie van Kort! 
gaat in tien Pathézalen in première, waardoor deze laatste jaargang toch nog 
een feestelijk tintje krijgt. We zijn bijzonder trots op 200 fantastische korte films,
prestigieuze prijzen en de vele talentvolle jonge makers (87 regisseurs, 65 
scenaristen en 60 producenten, maar ook alle acteurs en andere crewleden)
voor wie Kort! een waardevolle stepping stone is geweest. Bij de laatste editie
is een mooi boekje verschenen, waarin de makers aan het woord komen over
Kort! en waarin alle films beschreven staan. Het archief wordt ontsloten op 
een eigen YouTube-kanaal. Kort! was voor de drama-afdeling van de NTR een 
waanzinnig avontuur, een plezier en een voorrecht om bij al deze producties 
betrokken te zijn geweest. Met veel spijt in het hart moeten we met dit project 
stoppen.

Kort!



COVID-19
Corona is voor de hele film- en drama-industrie een groot monster. Er staan 
zestien verschillende films op stapel en een jeugdserie (Kamp Koekieloekie), die 
alleen in de zomer kan worden opgenomen. Zodra er een protocol is, schakelt
de drama-afdeling bijzonder snel met producenten, NPO en fondsen om de 
meerkosten vergoed te krijgen, de veiligheid te waarborgen en aanspraak 
te kunnen doen op het garantiefonds. Het Filmfonds betoont zich daarin 
een loyale partner en vergoedt alle kosten, waardoor alle producties alsnog 
gemaakt kunnen worden. De vaak jonge crews werken uitzonderlijk professio-
neel en zijn wendbaar.

Het dramateam beleeft een hectische periode (voorjaar, zomer en najaar) en 
maakt veel overuren om alles te monitoren en te overleggen. Mede hierdoor 
ontstaat een flow die energie en voldoening geeft. In de winter komt de over-
vermoeidheid en wreekt zich het gemis aan sociaal contact en leuke dingen. 

Ondertussen worden naar aanleiding van corona, allerlei nieuwe drama-concepten 
uitgeprobeerd. In de beginperiode worden veel 'drama via scherm'-plannen bedacht, 
waaronder het door de NTR aangekochte geestige Lock Down van Toneelgroep
Maastricht. Toch wordt duidelijk dat het publiek al snel genoeg krijgt van 
schermdrama.

Lockdown is 
een 'toneelfilm' een
hybride kunstvorm 

waarin 2 disciplines 
naadloos in elkaar 

overgaan

drama

Lock Down



Speciaal voor iedereen
De afdeling steekt veel tijd in het ontwikkelen van nieuwe programma’s die 
Voortvloeien uit de festivalprogrammering en vooral de liefde voor muziek en 
kunst centraal stellen en een podium bieden aan de makers. Het Metropole 
Orkest gaat (in het kader van North Sea Jazz) een bijzondere (deels) online 
samenwerking aan met grote Nederlandse en internationale sterren. 
In samenwerking met de Uitmarkt en de NTR maakt zangeres Wende een 
bijzonder programma waarin zij samenwerkt met kunstenaars met verschillende 
achtergronden (Wende’s Kaleidoscoop). Podium Witteman werkt een deel van 
het jaar vanuit huis en maakt afleveringen met coronagerelateerde thema’s, bij-
voorbeeld het thema alleen). De NTR ZaterdagMatinee viert in het seizoen 2020/
2021 zijn zestigste jubileum. Naast een bijzondere podcastserie is ook de uitzending 
van Beethoven’s Fidelio met het RFO en Jaap van Zweden op Radio 4 en NPO 2 
een groot succes.

2020 is voor Kunst & Cultuur ook het jaar van twee bijzondere prijzen. Virus 
Verhalen (van de redactie van Radio Doc) wint de Zilveren Reissmicrofoon 2020! 
Helaas wordt dit heugelijke feit overschaduwd door de beslissing van NPO Radio 1 
om Radio Doc van de zender te halen en vanaf 2021 alleen nog in het online-
domein zichtbaar te laten zijn. Het geeft een behoorlijke onrust bij de redactie.

Ook de redactie van Radio 4 valt in de prijzen. Zij winnen de prestigieuze Europese 
Prijs de Prix Europa voor de podcastserie Making an Opera. Voor meer informatie 
verwijzen we naar het hoofdstuk met het prijzenoverzicht. 

Zelden braakte
mijn tv zo'n 

ongebreidelde 
fontein van 

creatieve
energie uit

Renate van der Bas over 
Wende's Kaleidoscoop (Trouw)

kunst & cultuur

Wende's Kaleidoscoop



COVID-19
Alle sectoren worden geraakt door het virus, maar voor het kunst & cultuurveld 
heeft COVID-19 enorme gevolgen, waarvan het totale effect nog niet te 
overzien is. Voor de programmering betekent corona direct een gevoelige slag.
Concerten en festivals worden een voor een afgezegd en in het verlengde daar-
van vervallen in eerste instantie de festivalverslagen op radio en televisie en 
online. 

Organisatie
2020 is ook het jaar van de herinrichting. De afdeling K&C wordt opgesplitst 
in vier verschillende thematische redacties: Cultuur, Verdiepende kunst, 
Popmuziek en Klassieke muziek, ieder met een hoofdredacteur.

Binnen de afdeling K&C deed deze koerswijziging in eerste instantie het nodige 
stof opwaaien, maar inmiddels wordt constructief en met ambitie volgens de 
nieuwe indeling gewerkt. De vier nieuwe thematische redacties hebben elk een 
eigen opdracht en ambitie, op grond waarvan zij zowel de bestaande program-
mering voortzetten als nieuwe projecten gaan ontwikkelen. Het ligt voor de hand 
dat de vier redacties, zowel inhoudelijk als productioneel, regelmatig de samen-
werking met elkaar zullen zoeken.

kunst & cultuur

North Sea Jazz en 

het Metropole Orkest



Speciaal voor iedereen
Het aanbod van de afdelingen Jeugd en Schooltv past goed bij de educatieve 
doelstellingen van de NTR. Van alle programma’s valt namelijk iets te leren. 
In de meest letterlijke zin geldt dat voor het aanbodkanaal schooltv.nl dat ook 
dit jaar het aantal educatieve video’s ten behoeve van het onderwijs uitbreidt.
Maar het geldt bijvoorbeeld ook voor de weliswaar als showprogramma gepre-
senteerde wetenschapsrubriek Studio Snugger. Daarnaast probeert de poppen-
serie De Boterhamshow kinderen te interesseren in cognitieve zaken zoals taal, 
rekenen en tijdbegrip. Beide programma’s komen dit jaar met een nieuwe serie.

COVID-19
COVID-19 heeft consequenties voor de programma’s, die de afdeling allemaal 
zelf produceert. Opnamen van De Boterhamshow en Studio Snugger die in het 
voorjaar staan gepland, moeten tot nader order worden uitgesteld. Dat is natuurlijk 
onmogelijk voor Het Sinterklaasjournaal. De dramaserie moet hoe dan ook in de
sinterklaastijd worden opgeleverd. Daarom wordt lang gevreesd voor afstel van 
de serie. Door de – naar later blijkt tijdelijke – versoepeling van de maatregelen
kunnen alle programma’s in het najaar alsnog worden geproduceerd. De programma-
teams treffen daarvoor verregaande veiligheidsmaatregelen. Gelukkig vindt er 
op geen enkele set een uitbraak plaats. 

Het team van Schooltv blijft al deze stress bespaard. Doordat de werkzaamheden 
online plaatsvinden, kan er prima vanuit huis worden gewerkt. 

jeugd1 & schooltv

In de beste Sinterklaasintocht 
aller tijden was voelbaar dat 

volwassenen óók snakten 
naar een feestje

Emma Curvers | de VolkskrantIntocht Sinterklaas

(Wim Kluvers)



Ondanks al deze beperkingen levert de coronacrisis ook nieuwe dingen op. Nu de 
scholen zijn gesloten, past Schooltv.nl de site aan voor het organiseren van thuis-
onderwijs. Uit de sterk gestegen cijfers blijkt dat de docenten Schooltv meer dan 
ooit weten te vinden. Daarnaast wordt het aanbod ook lineair aangeboden op 
NPO Zappelin Extra en in het Caribisch gebied.

Een traditionele Intocht van Sinterklaas is dit jaar onmogelijk. Het is uitgesloten 
dat de Goedheiligman en zijn gevolg langs een opeengepakte menigte van tien-
duizenden mensen door een stad wandelt. Daarom kiest de redactie voor een 
bijzondere vorm, die binnen de strikte regelgeving wel te realiseren is. Onder het 
motto: 'Als Sinterklaas niet naar de mensen komt, dan komen de mensen naar 
Sinterklaas', organiseert het programmateam een defilé. Daarin trekt een bonte 
stoet van burgemeesters, kinderen, voertuigen en optredens langs Sinterklaas, 
waarbij tekeningen op het bordes worden gelegd die door de kinderen van Nederland 
zijn gemaakt. Dit uit nood geboren alternatief, waarin Sinterklaas heel Nederland 
op een bijzondere manier verbindt, kan rekenen op luid applaus vanuit de 
samenleving

Organisatie
De gewijzigde organisatiestructuur van de NTR heeft weinig gevolgen voor 
de afdeling. Het programmapakket blijft ongewijzigd en de redactie blijven 
op dezelfde manier georganiseerd als voorheen. 

jeugd1 & schooltv

Schooltv thuis



jeugd2
Speciaal voor iedereen
De programma’s van Jeugd 2 gaan nooit over niks. Er zit altijd een informatief 
element in onze content en we vermijden moeilijke onderwerpen niet. Diversiteit 
staat hoog in ons vaandel en we proberen kinderen niet aan te zetten tot consu-
meren, maar vooral ook tot creëren. De primaire doelgroep is kinderen van 7 tot 12, 
maar wij mikken op de leeftijd 8 tot 80. Onze programma’s zijn nooit kinderachtig 
van toon. Ergo: ze zijn speciaal voor iedereen.

Voorbeelden:
Het Klokhuis maakte een serie over Dood en afscheid, waarin pijnlijke vragen niet 
worden geschuwd maar ook geen vals sentiment is ingezet om tranen te trekken. 
Online is er ruimte voor kinderen om anoniem hun gevoelens te verwoorden. 
Dr. Corrie geeft uitleg op TikTok over seksualiteit en internetgedrag. In Van vader 
naar moeder vertellen kinderen hoeveel verdriet zij hebben door de echtscheiding 
van hun ouders. Zij houden zo veel gescheiden ouders een pijnlijke spiegel voor.

COVID-19
De praktische problemen rond corona zijn bekend. De afdeling slaagt erin alle 
geplande content te produceren. Dit vereist natuurlijk veel aanpassingen, levert 
extra werk op en brengt dus ook extra kosten met zich mee.

Het Klokhuis heeft zich in de eerste periode veel moeite getroost om speciale 
'corona-content' te maken, die erop is gericht kinderen inspiratie en informatie 
te geven om thuis dingen te doen en te maken.

De extra content blijft de komende jaren online beschikbaar. Met deze aanpak 
heeft Het Klokhuis de 'Special Achievement Prize' gewonnen van de Prix Jeunesse.

Dr. Corrie op TikTok



Ook de serie Van vader naar moeder valt op de Prix Jeunesse in de prijzen, 
met de afleveringen waarin kinderen vertellen hoe de lockdown uitpakt voor 
kinderen van gescheiden ouders.

Vanaf mei richt Het Klokhuis zich vooral op continuïteit. Voor jeugdige kijkers
is het belangrijk en geruststellend dat Het Klokhuis gewoon elke dag te zien is. 
De redactie heeft de onderwerpkeuze van Het Klokhuis sterk moeten inperken, 
om te zorgen dat de opnames ondanks de coronaregels doorgang kunnen 
vinden.Geen items over de productieprocessen van voedsel; fabrieken willen 
geen cameraploegen binnenlaten. Geen items over teamsporten; te veel 
mensen tegelijk in één ruimte. Wél solistisch werkende kunstenaars, en 
ontwerpers of beroepsgroepen die actief zijn in de natuur.

Organisatie
De invoering van de nieuwe organisatiestructuur heeft nauwelijks rechtstreekse 
gevolgen gehad voor de organisatie van de afdeling Jeugd 2. Omdat het proces 
veel tijd in beslag nam, riep dat bij sommige collega’s vragen op.

jeugd2

Van vader naar moeder



Speciaal voor iedereen
Binnen levensbeschouwing vinden allerlei veranderingen plaats in 2020. Er worden 
veel nieuwe programma’s gemaakt, waarnaast Iedereen Verlicht op de zondag-
middag en De nieuwe maan op vrijdagmiddag een vaste waarde blijven. 

De nieuwe maan is een uniek programma in het omroepbestel, doordat consequent 
mensen aan het woord komen die nergens anders te zien zijn, en omdat er onder-
werpen aan bod komen die elders minder belicht worden. Presentator Ajouad el 
Miloudi gaat ook zelf op onderzoek uit, wat resulteert in spraakmakende reportages 
over racisme bij de politie en relschoppers in Utrecht.

Het vierluik Mimouns Gevecht geeft een intiem beeld van de worsteling die veel 
moslims in ons land hebben met het actief belijden van hun geloof in een steeds
meer seculiere samenleving. De openheid van Mimoun en het inkijkje in deze twee-
strijd leidt tot positieve recensies. 

De Diwali Show, waarin Narsingh en Roué Verveer deze belangrijke feestdag 
voor Hindoes onder de loep nemen, is uniek in zijn soort. Voor het eerst maakt 
een breed publiek op prime time kennis met dit religieuze feest. 

Het Unconscious Bias-project gaat verder. Opnieuw is kwalitatief onderzoek gedaan 
naar etnische diversiteit en gender bij beeldbepalende programma’s. Daaruit blijkt 
een gestaag toenemend aandeel van niet-westerse deelnemers met een actieve rol 
in de programma’s. Dat geldt minder voor vrouwen. Hun aandeel loopt nog te ver 
achter in vergelijking met de mannen, en is vaak rolbevestigend.

diversiteit en
levensbeschouwing

Mimouns gevecht



diversiteit en
levensbeschouwing

Bij Andere Tijden en het Klokhuis vindt kwalitatief onderzoek plaats op het gebied 
van gender en etnische diversiteit. De bevindingen worden uitgebreid besproken 
met de redacties, waarbij met name wordt gekeken naar onderwerpkeuze, het 
verloop van het verhaal en keuze van de hoofdpersonen. 

In oktober is er online een Unconscious Bias-event, waaraan ongeveer honderd 
medewerkers van de NTR deelnemen. Ade Rawcliffe, de nieuwe concerndirecteur 
Diversiteit en Inclusie van ITV, formuleert een reactie op de Black Lives Matter-
beweging en het Diversity Acceleration Plan, waardoor versneld resultaten 
rondom diversiteit behaald moeten worden. Frans Klein, directeur video van 
de NPO, reageert hierop en gaat dieper in op de (on)mogelijkheden van diversiteit 
bij de Publieke Omroep en zijn ambities op dat gebied. De NPO werkt aan een 
actieplan diversiteit, dat in 2021 van kracht wordt.

COVID-19
Tijdens de coronacrisis maakt de afdeling verschillende bijzondere programma’s. 
Uniek is het verslag van twee gebedsdiensten, respectievelijk uit een moskee, 
Moslims bidden voor Verbinding, en vanuit een tempel, Hindoes bidden voor 
Verlichting. Het zijn programma’s die in overleg met de gemeenschappen tot 
stand komen. Dat geldt ook voor de twee nationale benefietuitzendingen op
NPO1 die onze band met Suriname en de Caribische landen en gemeentes tot 
uitdrukking brengen. In Nederland voor Suriname halen Jörgen Raymann en 
Humberto Tan ruim anderhalf miljoen euro op om de gezondheidszorg en de 
allerarmsten in de republiek te ondersteunen. Jandino haalde met Samen één 
Koninkrijk ruim één miljoen euro op. 

Nederland voor Suriname



Organisatie
De herinrichting van de NTR leidt ertoe dat Levensbeschouwing en de Caribische 
Nieuwsvoorziening een aparte afdeling worden. Dit biedt voor Caribisch Netwerk 
kansen om zich meer te profileren, zeker nu de nieuwe coördinator haar standplaats
op Curaçao voor Hilversum verruilt. Het online platform voor nieuwkomers, Net in 
Nederland, is als vaste partner geïntegreerd in NPO Kennis. Het platform behoudt 
daarbij zijn redactionele onafhankelijkheid. 

Tenslotte is De nieuwe maan als levensbeschouwelijk programma ingedeeld bij 
informatie, vanuit de ambitie om met het programma een breder publiek te bereiken.

Ondanks alle onmogelijkheden door corona vindt het Prix Europa festival plaats en 
wordt ook de door de NTR georganiseerde Prix Europa Iris uitgereikt. Dit keer vinden 
de juryberaadslagingen en de prijsuitreiking online plaats. De NTR documentaire 
Ze noemen me Baboe krijgt een eervolle vermelding.

diversiteit en
levensbeschouwing

De Nieuwe Maan



prijzen
Publiek, recensenten en experts waarderen de programma’s van de NTR. 
Dat blijkt niet alleen uit de kijkcijfers, maar ook uit het aantal gewonnen 
prijzen. We zetten de belangrijkste prijzen van 2020 op een rijtje: 

Prijzenregen voor Ze noemen me Baboe
In 2020 valt de documentaire Ze noemen me Baboe, geregisseerd door NTR-
collega Sandra Beerends, veelvuldig in de prijzen. Het wint de prijs voor ‘Beste 
Documentaire’ op het prestigieuze DOK.fest in München (na Berlijn het belang-
rijkste documentairefestival in Duitsland) en wint het voor de muziek een 
Buma Award voor Beste Compositie.   

Tegel en Loep voor Nieuwsuur
Nieuwsuur-verslaggever Siebe Sietsma en redacteur Luuk Mulder winnen een 
Tegel in de categorie ‘Buitenland’ voor hun berichtgeving over de paspoorthandel
vanuit Malta. De Tegel is een Nederlandse prijs voor journalistiek die sinds 2006 
wordt uitgereikt. Sietsma is vooral heel blij met de prijs omdat hij hoopt dat hij 
erkenning betekent voor het onderzoek op Malta naar corruptie door de Maltese 
journalist Daphne Caruana. ‘Zij werd tijdens haar onderzoek vermoord. Ons 
verhaal is onderdeel van haar onderzoek, wij zijn doorgegaan met haar werk. 
Deze prijs betekent dus ook erkenning voor haar werk.’

Ook cameraman Ruben Kocx ontvangt een Tegel voor het beste camerawerk, 
de Stan Storimansprijs. Hij krijgt de prijs voor een Nieuwsuurreportage over
dilemma's waar kankerpatiënten voor staan’: hoeveel kwaliteit van leven willen 
zij inleveren voor een mogelijk langer leven?

Voor hetzelfde onderzoek winnen Siebe Sietsma en Luuk Mulder in de categorie 
‘signalerende onderzoeksjournalistiek’ ook een Loep, de jaarlijkse prijs voor 
onderzoeksjournalistiek.

Indië-kroniek 
‘Ze noemen me 

baboe’ is een 
unieke en 

ontroerende 
belevenis

Belinda van de Graaf | Trouw

Ze noemen me baboe



NTR-podcast Virus Verhalen wint Zilveren Reissmicrofoon
De NTR-podcast Virus Verhalen is winnaar van de Zilveren Reissmicrofoon, een 
prestigieuze prijs voor het beste radioprogramma van het jaar. Virus Verhalen, 
ontwikkeld kort na de start van de corona-lockdown in Nederland, brengt 8 weken 
lang, 2 keer per week bijzondere verhalen van achter de voordeur, en laat horen 
hoe het coronavirus het leven drastisch verandert. De podcast neemt je mee op 
een tocht door wachtend en op anderhalve meter afstand levend Nederland. Je 
hoort hoe mensen elkaar proberen te bereiken en elkaar een hart onder de riem
steken. Maar ook hoe het soms misgaat.

Ischa den Blanken en Joost Schulte winnen NTR Podcastprijs 2020
Spoken-word artiest Ischa den Blanken maakt samen met sounddesigner Bastiaan
Benjamin en producer Max Ligtenberg de podcast Danny | Jenny. In deze podcast
ontmoeten een jongen en een meisje elkaar tijdens een nachtje stappen. 

Joost Schulte, dj bij 3FM en historicus, ontwikkelt de podcastserie Het GeschiedLied. 
Geschiedenisverhalen worden doorgaans verteld in boeken, musea en films of series. 
In GeschiedLied is muziek het medium om historische verhalen te vertellen. De maker 
zoomt steeds in op één liedje over een historische gebeurtenis.
Het is de dertigste keer dat de NTR de aanmoedigingsprijs voor aankomende podcast- 
en radiomakers uitreikt. De NTR wil met deze prijs, naast het vieren van het medium 
podcast, een podium bieden voor aankomende podcastmakers, hen richting geven 
en luisteraars kennis laten maken met hun werk.

prijzen

Virus Verhalen



Van vader naar moeder en Het Klokhuis in de prijzen bij Prix Jeunesse
De speciale corona-edities van NTR-jeugdprogramma's Het Klokhuis en Van vader
naar moeder zijn in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Prix Jeunesse. De 
series winnen in München allebei de Special Achievement Prize. De Prix Jeunesse 
geldt als de belangrijkste onderscheiding voor jeugdprogramma’s van over de hele 
wereld.

Vier keer winst bij de uitreiking van de Gouden Kalveren
Het is maar liefst vier keer prijs voor NTR-coproducties tijdens de uitreiking van de 
Gouden Kalveren. De speelfilm Buladó wint de prijs voor ‘Beste Speelfilm’, de speel-
film Goud wint de prijs voor ‘Beste Camera’ en de documentaire Ze noemen me 
Baboe sleepte maar liefst twee Gouden Kalveren in de wacht, voor ‘Beste Lange 
Documentaire’ en ‘Beste Montage’. 

Buladó wordt geproduceerd door Keplerfilm in coproductie met de NTR. Buladó 
kwam tot stand met steun van het Nederlands Filmfonds, de Netherlands Film 
Production Incentive en CoBO.

Goud wordt geproduceerd door BALDR Film in coproductie met de NTR en 
medegefinancierd door NPO-fonds, CoBO en Filmfonds.

Ze noemen me Baboe is geregisseerd door Sandra Beerends en geproduceerd 
door Pieter van Huystee Film & TV in coproductie met de NTR. De documentaire 
is medegefinancierd door NPO-Fonds en Filmfonds. 

prijzen

Buladó
magisch-realistisch

maar ook zeer 
persoonlijk

Elise van Dam Het Parool

Buladó



De Buitendienst wint Cinekid Publieksprijs
Het NTR jeugdprogramma De Buitendienst is winnaar van de Cinekid Leeuw Nationale 
Publieksprijs in de categorie Bovenbouw. Een groep basisschoolkinderen kiest De Buiten-
dienst als hun favoriete tv-programma. In De Buitendienst nemen vier presentatoren 
de kijker mee op avontuur in de natuur. Duurzaamheid is hierbij de rode draad. Het 
programma geeft antwoord op de meest uiteenlopende vragen rondom natuur, dieren, 
biologie, duurzaamheid en klimaatverandering. De Buitendienst is tot en met mei 
uitgezonden op NPO Zapp.

Podcast Making an Opera wint Prix Europa
De NTR/NPO Radio 4-podcast Making an Opera wint de Prix Europa voor ‘Best 
European Radio Music Programme’. De Prix Europa is een jaarlijks festival in het Duitse 
Potsdam, waar prijzen worden uitgereikt aan de beste Europese televisie-, radio- en 
mediaproducties. Making an Opera is tot stand gekomen dankzij financiële onder-
steuning van het NPO-fonds in samenwerking met De Nationale Opera, de NTR en 
NPO Radio 4.

NTR wint Zilveren Lovie met Top 2000 Online Café
Het Top 2000 Online Café wint de prestigieuze Zilveren Lovie Award in de categorie 
‘Websites: Television & Film’. Deze 'Oscars van het Europese Web' worden jaarlijks 
uitgereikt aan het beste en meest creatieve digitale werk in Europa.

Sosha Duysker wint Philip Bloemendal Prijs 2020
Klokhuis-presentator Sosha Duysker wint de Philip Bloemendal Prijs 2020. Deze prijs 
stimuleert jong journalistiek presentatietalent in de media. Zij wint een cheque ter 
waarde van 3.500 euro. Dit bedrag kan zij besteden aan een opleiding om zich verder
te professionaliseren. 

prijzen
Sosha Duysker

is een supertalent 
en verbindt zich 
moeiteloos met 

de doelgroep
Juryrapport 

Philip Bloemendal Prijs



Speciaal voor iedereen
TIP streeft ernaar om bereikbaar te zijn voor iedereen die binnen de NTR met 
een programma-idee aan de slag wil, een innovatief project wil starten, de eigen 
contentstrategie onder de loep wil nemen of wil brainstormen met collega’s van 
andere afdelingen om tot programmaontwikkeling of -vernieuwing te komen. 

Vijf NTR-medewerkers krijgen de kans om een eigen idee uit te werken tot een 
programmavoorstel in het TIP Masterclasstraject. In twintig Plannenlabsessies 
wordt gebrainstormd over nieuwe titels. We organiseren online inspiratiesessies 
met o.a. Diederik Ebbinge, lanceren succesvolle innovatie-pilots (zoals de Samen 
Beleven-tool, waardoor we ook de NTR Parade een beetje met elkaar kunnen beleven)
en staan aan de wieg van succesvolle podcasts als De Laatste Dans en Wat Je Niet 
Leert. En niet te vergeten: we zijn medeverantwoordelijk voor een van de 10 grootste 
Nederlandse YouTube successen van 2020, het programma Danny Op Straat.

COVID-19
Corona maakt ook creatief. De Plannenlab-sessies en de Masterclassbijeenkomsten 
gaan ook online gewoon door, al was het fijn geweest om elkaar vaker te zien. We 
zoeken en vinden nieuwe manieren om online te produceren en om Teamssessies 
inspirerend en efficiënt te maken, door bijvoorbeeld Mural te integreren in het 
werkproces. Het team gaat aan de slag volgens de OKR-methode. Dat is een 
nieuwe manier om samen te werken, met hoge ambities en concrete resultaten.

Organisatie
Ook binnen de nieuwe organisatiestructuur is TIP voor alle hoofdredacties de 
ultieme vraagbaak voor innovatieve projecten.

tip Danny op Straat YouTube succes



Jaarrekening 2020

Podcast Making an opera Ritratto na generale



jaarrekening

31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa

Materiële vaste activa1

Terreinen  1.564  1.564 
Gebouwen  8.441  8.933 
Installaties  665  700 
Apparatuur  931  1.203 
Inventaris en inrichting  35  98 

 11.636  12.498 
Vlottende activa

Voorraden
Onderhanden werk media-aanbod2  14.936  12.951 
Overige voorraden3  2  3 

 14.938  12.954 
Vorderingen
Handelsdebiteuren4  1.055  1.568 
Overige vorderingen5  1.020  605 
Overlopende activa6  831  1.658 

 2.906  3.831 

Liquide middelen7   4.653  4.487 

Totaal activa  34.133  33.770

Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

Algemene reserve8  750  750 
Reserve Media-aanbod9  6.500  6.491 

 7.250  7.241 
Voorzieningen

Pensioenvoorziening10  -  1.009 
Overige voorzieningen11  1.966  1.950 

 1.966  2.959 
Kortlopende schulden

Overgedragen Reserve Media-aanbod12  1.343   - 
Schulden aan leveranciers13  4.648  4.981 
Belastingen en premies sociale   
verzekeringen14  1.389  1.638 
Schulden inzake pensioenen15  153  -
Overige schulden16  13.993  13.785 
Overlopende passiva17  3.391  3.166 

  24.917   23.570 

Totaal passiva  34.133    33.770

Balans (na resultaatbestemming)
x € 1.000

Activa



31-12-2020 31-12-2019
Baten

Vergoeding OCW  72.095  69.200 
Omroepbrede middelen  7.336  11.257 
Inzet overgedragen reserve media-aanbod  -  - 

  
Subtotaal baten Media-aanbod18  79.431  80.457  
Programmagebonden eigen bijdragen19  1.538  4.173 
Opbrengst Nevenactiviteiten20  365  427 
Som der bedrijfsopbrengsten  81.334  85.057 

Lasten
Lonen en salarissen21  19.999  21.474 
Sociale lasten21  5.507  5.398 
Afschrijving op materiële vaste activa22  1.331  1.398 
Directe productiekosten23  49.013  51.083 
Overige bedrijfslasten24  4.081  3.923 
Som der bedrijfslasten  79.931   83.276 

  
Bedrijfsresultaat 1.403 1.781 

Financieel Resultaat25 30    -   
  

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 1.373 1.781

Vennootschapsbelasting26 21 147   
Over te dragen Reserve Media-aanbod27  1.343 -   

Exploitatieresultaat na overdracht en belasting28 9 1.634  

FTE gemiddeld 328 (2019: 339)
FTE ultimo  334 (2019: 331)

jaarrekening
Exploitatierekening x € 1.000 

‘Je voelt opeens 
dat je onderdeel 
bent van iets 
veel groters.’
Jennifer Hoffman over 
Verborgen verleden

Verborgen verleden



Radio TV OMA NA OK Totaal
Baten

Vergoeding OCW 7.208 46.271 7.866  - 10.750 72.095
Omroepbrede middelen 179 4.745 2.386  - 26 7.336
Inzet overgedragen reserve media-aanbod  -  -  -  -  -  - 

      
Subtotaal baten Media-aanbod18 7.387 51.016 10.252  - 10.776 79.431
Programmagebonden eigen bijdragen19 17 1.315 206  -  - 1.538
Opbrengst overige nevenactiviteiten20  -  -  - 365  - 365
Som der bedrijfsopbrengsten 7.404 52.331 10.458 365 10.776 81.334

Lasten
Lonen en salarissen21 2.177 10.075 2.843 96 4.808 19.999
Sociale lasten21  682  3.155  891  30 749 5.507
Afschrijving op materiële vaste activa22 54 136  3  - 1.138 1.331
Directe productiekosten23 4.279 37.742 6.383 9 600 49.013
Overige bedrijfslasten24  34 686 119 4 3.238 4.081
Toerekening organisatiekosten  -  -  -  44  -44  - 
Som der bedrijfslasten 7.226 51.794 10.239 183 10.489 79.931

Bedrijfsresultaat 178 537 219 182 287 1.403
Financieel resultaat25  -  -  -  - 30 30
Exploitatieresultaat voor toerekening eigen bijdragen 178 537 219 182 257 1.373

Toerekening resultaat niet-prg.gebonden EB 17 118 23 -182 24  - 
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 195 655 242  - 281 1.373

Vennootschapsbelasting26  -  -  - 21  - 21
Over te dragen Reserve Media-aanbod27 122 872 172  - 177 1.343

Exploitatieresultaat na overdracht en belasting28 73 -217 70 -21 104 9

Fte gemiddeld 328 (2019: 339) 37 170 48 2 71 328
Fte ultimo               334 (2019: 331) 37 173 49 2 73 334

jaarrekening
Exploitatierekening per platform x € 1.000



31-12-2020 31-12-2019
Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 9 1.634 
Aanpassen voor:
-Afschrijvingen vaste activa22  1.331  1.398 
-Mutatie voorzieningen10-11  -993 -81 
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 347 2.951 

Aanpassen voor :
-Mutatie voorraden2-3 -1.984 -387 
-Mutatie vorderingen4-5-6 925 -1.852 
-Mutatie kortlopende schulden12-13-14-15-16-17 1.347 7.778 

288 5.539 

Netto kasstroom uit operationele activiteiten 635    8.490   

Kasstroomoverzicht x € 1.000

31-12-2020 31-12-2019
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa  -469 -396
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -469 -396 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Aflossing langlopende lening  - -8.826 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  - -8.826 

Mutatie liquide middelen 166   -732  

Totalen
Liquide middelen einde boekjaar 4.653 4.487 
Liquide middelen begin boekjaar 4.487 5.219 

Mutatie liquide middelen 166  -732 

jaarrekening



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene Toelichting

Voornaamste activiteiten
De NTR, gevestigd te Hilversum aan het Wim T. Schippersplein 5, 1217 WD Hilversum, 
is een stichting, ingeschreven bij de KvK te Hilversum onder nummer 51409763. De NTR 
maakt speciale programma’s voor alle doelgroepen. De NTR is een publieke omroep 
met wettelijke taken op het gebied van informatie, educatie, cultuur, jeugd en diversiteit.

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op 
balansdatum 31 december 2020.

Toegepaste standaarden
Op basis van artikel 2.172 Mediawet is de jaarrekening opgesteld conform het Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en STER 2020, 
de bepalingen van en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT), BW2 Titel 9 
en aanvullende bepalingen van het Commissariaat voor de Media en de Nederlandse 
Publieke Omroep. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva in de balans 
gewaardeerd tegen nominale waarde en luiden alle bedragen in duizenden euro.

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Tot en met 2021 geldt de huidige concessieperiode voor het publieke bestel. Voor 
2022-2026 is er door de NPO een nieuwe aanvraag voor een concessie ingediend 
welke naar verwachting in 2021 wordt toegekend. De NTR neemt in de nieuwe 
concessieperiode een bijzondere positie in als taakomroep met een wettelijke opdracht. 

jaarrekening

Andere Tijden: Donald Jones



Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van 
Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, 
die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- 
of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderings-
grondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, 
de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. 
Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toe-
komstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans 
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal
gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en 
de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans als een transactie 
(met betrekking tot het actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke verande-
ring in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een trans-
actie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde 
zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans 
opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid 
van de bepaling van de waarde.

jaarrekening Karina Canellakis
maakt knetterende 

energie los op 
het podium
NTR ZaterdagMatinee

60 jaar NTR ZaterdagMatinee -

 Karina Canellakis



De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben 
(moment van uitzending). De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de 
functionele valuta is. Tenzij anders vermeld is alle financiële informatie in euro’s afgerond 
op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Vergelijking met vorig jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste 
stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Gebruik van schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening 
worden er verschillende oordelen en schattingen gevormd die essentieel kunnen zijn 
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, 
is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s 
Vreemde valuta’s worden in de betreffende functionele valuta omgerekend tegen 
de geldende wisselkoers op de transactiedatum. 

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten bij de NTR vorderingen, liquide middelen en lang-
lopende- en kortlopende schulden.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, 
inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële 
instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is 
van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs 
gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijk geachte voorziening 
getroffen voor risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen zijn bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen. 

Saldering van financiële instrumenten
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de onderneming 
beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële 
verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming het stellige voornemen heeft 
om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.
Als er sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de 
balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende 
verplichting niet gesaldeerd.

Verbonden partijen
Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende zeg-
genschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook 
rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als 
verbonden partij. Ook de statutaire directieleden of andere sleutelfunctionarissen in het 
management van de NTR en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet 
onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de 
omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het 
inzicht.

Materiële vaste activa
Waardering van materiële vaste activa geschiedt overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW en 
de RJ op basis van verkrijgings-/vervaardigingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere 
waardevermindering vindt afwaardering plaats. Om vast te stellen of er voor een mate-
rieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering, wordt verwezen naar 
'Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa'. Aanschaffingen boven € 2.500 
worden geactiveerd. Aanschaffingen tot en met € 2.500 komen direct ten laste van de 
exploitatierekening.

jaarrekening



Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De NTR beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan 
een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aan-
wezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet moge-
lijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare 
waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger 
is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengst-
waarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies wordt direct als 
last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde 
van het betreffende actief.

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd op basis van verkrijgings-/vervaardi-
gingsprijs waarbij de volgende afschrijvingsmethoden en -termijnen worden gehanteerd:

Overige materiële vaste activa
De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings/vervaardi-
gingsprijs. Op materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschre-
ven volgens een stelsel dat op de verwachte toekomstige gebruiksduur is afgestemd op 
basis van een aantal activacategoriën en bandbreedtes.

jaarrekening

Jaarlijks afschrijvingspercentage van de 
historische kostprijs

Technische installaties 6,67%
Facilitaire apparatuur 14,29% - 20,00% (5-7 jaar)
Hardware en software 20,00% - 33,33% (3-5 jaar)
Vervoermiddelen 12,50% - 25,00% (4-8 jaar)
Inventaris en inrichting 14,29% - 20,00% (5-7 jaar)

Hiervoor gelden de volgende afschrijvingspercentages: 

Voor investeringen en verbouwingen zonder ingrijpende veranderingen in het gebruik van
het pand geldt een afschrijvingspercentage van 10% van de verkrijgings/vervaardigingsprijs.

Voorraden - nog niet verspreid media-aanbod
Waardering van eigen producties geschiedt tegen de directe kosten. Onder de directe 
kosten vallen de personele kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers, de 
facilitaire kosten en de overige programmakosten. 
De waardering van media-aanbod wordt verminderd met de, voor dit media-aanbod, 
ontvangen bijdragen van derden. Nog niet verspreid media-aanbod wordt op balansdatum 
individueel beoordeeld. Bepaald media-aanbod wordt volledig afgewaardeerd als er 
is besloten het media-aanbod niet te verspreiden. 
Als twee jaar na de eerste voorraadwaardering nog steeds geen beslissing is genomen 
ten aanzien van het verspreiden van bepaald media-aanbod, wordt het betreffende 
media-aanbod volledig afgewaardeerd. In specifieke gevallen kan hiervan worden af-
geweken. Het gaat dan om gevallen waarin wel voldoende zekerheid over de verspreiding 
van het media-aanbod, maar niet over het jaar waarin de verspreiding zal plaatsvinden of 
de verspreiding later dan twee jaar na aankoop of productie zal plaatsvinden. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de aankoop van (licenties voor) speelfilms en series die minimaal twee 
jaar na aankoop ingaan.

Afschrijvingstermijn Afschrijvingsmethode

Terreinen Geen afschrijving Geen afschrijving
Bedrijfsgebouwen 40 jaar Lineaire afschrijving over de

(resterende) afschrijvingstermijn



Voorraden - herhalingen
De directe kosten van een eigen productie worden toegerekend aan de eerste 
verspreiding van deze productie. Alleen indien op het moment van eerste verspreiding 
schriftelijk is vastgelegd dat dit media-aanbod daadwerkelijk herhaald zal worden 
én voor de herhaling bekostiging is vastgesteld, wordt een deel van de directe kosten 
toegerekend aan de herhaling. Waardering van een herhaling geschiedt tegen maximaal 
het vastgestelde bekostigingsbedrag.

Aangekochte producties waar op basis van contractuele afspraken is betaald voor 
het recht op herhaling van media-aanbod, worden op balansdatum gewaardeerd, mits 
schriftelijk is vastgelegd dat dit media-aanbod daadwerkelijk herhaald zal worden én 
voor de herhaling bekostiging is vastgesteld. Waardering geschiedt tegen maximaal het 
vastgestelde bekostigingsbedrag. Alle herhalingen worden drie jaar na de eerste voorraad-
waardering volledig afgewaardeerd.

Reserve Media-aanbod 
Op de Reserve Media-aanbod (RMA) worden over- en onderbestedingen gemuteerd. Een 
negatief saldo geeft een verrekenbaar tekort weer en een positief saldo een bestedings-
verplichting voor de toekomst. De Nederlandse Publieke Omroep heeft een grens bepaald 
voor de maximale hoogte van de Reserve Media-aanbod. Voor de NTR bedraagt deze 
€ 6.500. Indien er sprake is van een overschrijding van de Reserve Media-aanbod, dan 
wordt het surplus als kostenpost gedoteerd aan de Overgedragen Reserve Media-aanbod 
(ORMA). De verwerking geschiedt via de resultaatbepaling.
De Overgedragen Reserve Media-aanbod wordt ingezet voor de programmering in het 
eerstvolgend boekjaar of direct daaraan gerelateerde ontwikkelambities. Gedurende dit 
eerstvolgende boekjaar geldt een voorkeursrecht voor de NTR om deze gelden in te zetten 
voor de programmering van dat jaar.

jaarrekening
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Voorzieningen - algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van een in rechte 
afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden, 
waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt en het waarschijnlijk is dat voor 
afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is. Indien (een deel van) 
de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel 
of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt 
de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. Tenzij anders vermeld worden voor-
zieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de beste schatting van de uitgaven 
die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Voorziening groot onderhoud
Een voorziening wordt gevormd voor verwachte kosten van periodiek groot onderhoud 
aan panden, installaties e.d. op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud 
en de periode tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud. De uitgaven van groot 
onderhoud worden verwerkt ten laste van de onderhoudsvoorziening voor zover deze is 
gevormd door de beoogde kosten. Indien de kosten van groot onderhoud uitgaan boven 
de boekwaarde van de voor het desbetreffende actief aangehouden voorziening, worden 
de (meer)kosten verwerkt in de exploitatierekening.

Voorziening artikel 44 PNO pensioenreglement
Als gevolg van de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2006 is een compensatie-
regeling ingevoerd, gebaseerd op artikel 44 uit het PNO pensioenreglement. Artikel 44 
compenseert het gemis aan pensioenopbouw tussen 60 en 65 jarige leeftijd voor iedere 
werknemer die op 1 januari 1997 deelnemer was en tot de destijds geldende pensioenleeftijd 
van 60 jaar onafgebroken deelnemer zou blijven. Ten aanzien van deze compensatieregeling 
is door de NTR een voorziening getroffen. De voorziening is berekend door het pensioen-
fonds PNO Media en contant gemaakt tegen een rentevoet van 1%. De compensatie-
regeling Artikel 44 loopt ultimo 2020 af, waarna gereserveerde gelden door PNO media 
worden toegevoegd aan de individuele pensioenvoorzieningen. Daarmee vervalt de 
pensioenvoorziening ultimo 2020.
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Jubileumvoorziening
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. 
De voorziening betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren jubileum-
uitkeringen en wordt gewaardeerd tegen contante waarde. De berekening is gebaseerd
op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Voorziening loopbaantraject
De voorziening loopbaantraject is als gevolg van cao-onderhandelingen totstandgekomen. 
Het is de opzet dat over een periode van 5 jaar alle medewerkers een traject hebben genoten.

Resultaatbepaling

Algemeen 
Ingevolge artikel 2.149 t/m 2.153 van de Mediawet 2008 worden exploitatieoverschot-
ten geboekt ten gunste van de Reserve Media-aanbod ter verrekening met tekorten in 
volgende jaren. Met ingang van 2005 dient een reserve, boven een door de NPO gemaxi-
meerde Reserve Media-aanbod, overgedragen te worden aan de NPO.

Exploitatierekening
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het 
totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd 
(moment van uitzending). De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend 
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben (moment van uitzending).
In de exploitatierekening zijn de referenties conform het voorgeschreven model 
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

Media-aanbod en programmagebonden eigen bijdragen 
Media-aanbod met betrekking tot de exploitatie wordt als bate opgenomen als zij schriftelijk 

is bevestigd. Programmagebonden eigen bijdragen worden toegerekend aan de exploitatie-
rekening van het boekjaar waarop de kosten van deze bijdragen betrekking hebben. 

Nevenactiviteiten
Het resultaat van de nevenactiviteiten wordt bepaald door de opbrengst uit verkopen in 
het boekjaar te verminderen met de directe kosten, zijnde de kosten voor vervaardiging, 
verzending of exploitatie van het materiaal. De overige niet direct aan producten toe te 
wijzen projectgebonden kosten, waaronder de organisatiekosten, worden toegerekend
aan het jaar waarop deze kosten betrekking hebben. 

Lonen, salarissen en sociale lasten
De beloningen van het personeel worden als last in de exploitatierekening verantwoord 
in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, 
als verplichting op de balans opgenomen. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen 
tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan 
personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet 
in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt 
een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van 
de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te 
wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden 
(cao en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen 
worden ten laste respectievelijk ten gunste van de exploitatierekening gebracht.
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens in de (semi)publieke sector 
(WNT) heeft de NTR zich gehouden aan de bepalingen van en krachtens de Wet 
normering topinkomens.
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Wet normering topinkomens
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens in de (semi)publieke sector 
(WNT) heeft de NTR zich gehouden aan de bepalingen van en krachtens de Wet 
normering topinkomens.

Directe productiekosten
Hieronder zijn begrepen de direct aan de programma’s toerekenbare kosten. De 
kosten worden verantwoord in de periode dat de uitzending heeft plaatsgevonden.

Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten worden verantwoord in de periode waarop de kosten 
betrekking hebben.

Series
De kosten van programma's die een seriematig karakter hebben, worden naar 
rato van het aantal uitzendingen ten laste van de exploitatie gebracht. 

Aanloop- en ontwikkelingskosten van projecten
Aanloopkosten voor series en research- en ontwikkelingskosten van toekomstige 
projecten of pilots worden ten laste gebracht van de exploitatie.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last in de exploitatierekening verantwoord 
en toegerekend aan het jaar waarin sprake is van verspreiding van het media-aanbod.  
Voor de beloningen met opbouw van rechten worden de verwachte lasten gedurende 
het dienstverband in aanmerking genomen. Toevoegingen aan en vrijval van ver-
plichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de exploitatierekening 
gebracht.
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Pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de 
over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de 
verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplich-
ting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies 
overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover er sprake zal zijn van 
terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele 
verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is 
dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden 
en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat.
Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van 
de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers 
en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt 
gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die nood-
zakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Voor een op balansdatum 
bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering opgenomen als de onderne-
ming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot 
naar de onderneming zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
De medewerkers van de NTR hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij PNO 
Media. Deze pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. 
Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt 
uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte 
laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het 
pensioenfonds daar aanleiding toe geven, kan het bestuur besluiten tot het korten van 
aanspraken. 

De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkerings-
overeenkomst. De uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds heeft een looptijd 
van vijf jaar. De belangrijkste afspraken die zijn opgenomen in deze uitvoeringsovereen-
komst zijn de volgende:

• Indexatie geeft geen aanleiding tot premieaanpassingen.
• Premiereductie of -terugstorting vindt niet plaats.
• Het bestuur stelt jaarlijks in overeenstemming met de uitvoeringsovereenkomst
 de premie vast. Er is geen maximale premie overeengekomen.
• In geval van een reservetekort of -overschot van het pensioenfonds heeft de NTR
 overeenkomstig het reglement geen aandeel daarin.

Dekkingsgraad pensioenfonds PNO Media
Door de kredietcrisis en de lage rente bevindt het pensioenfonds zich in een reservetekort. 
De dekkingsgraad (marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een percentage van 
de voorziening pensioenverplichtingen volgens de grondslagen van DNB) van het fonds 
per balansdatum bedraagt 94,9% (2019: 99,5%). Het pensioenfonds heeft bij DNB een 
geactualiseerd herstelplan ingediend om binnen 10 jaar het eigen vermogen te herstellen 
tot het vereiste minimum van circa 122%. Onderdeel van het herstelplan is dat de 
pensioenen niet worden geïndexeerd bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110%. 
De actuele dekkingsgraad van 94,9% ligt aan het eind van 2020 boven de kritische 
ondergrens van circa 93%, derhalve hoeft PNO Media de pensioenen in 2021 niet te 
verlagen. 

jaarrekening



Ontslagvergoedingen 
Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de 
NTR zich aantoonbaar heeft verbonden tot beëindiging van het dienstverband van een 
of meer personeelsleden vóór de gebruikelijke pensioendatum of tot een uitkering ter 
stimulering van vrijwillig ontslag. De NTR heeft zich aantoonbaar verbonden tot het doen 
van ontslaguitkeringen als formeel een gedetailleerd plan (of regeling) is opgesteld en 
intrekking daarvan niet meer kan plaatsvinden. In het plan/de regeling zijn de betrokken 
locaties, alsmede de functie en het geschatte aantal van de werknemers die zullen worden 
ontslagen, de ontslaguitkering voor iedere functie(groep) en de periode die gemoeid is met 
de uitvoering van het plan benoemd. Ten aanzien van de ontslaguitkeringen bij vrijwillig ont-
slag worden de verplichtingen en de last berekend op basis van het aantal personeelsleden 
dat naar verwachting op het aanbod zal ingaan. Indien er sprake is van ontslaguitkeringen 
die over meer dan 12 maanden na balansdatum betaalbaar worden gesteld, dan worden 
deze tegen contante waarde gewaardeerd. 

Operationele lease  
De NTR heeft één leasecontract waarbij de voor- en nadelen die aan de eigendom ver-
bonden zijn, niet nagenoeg geheel door de NTR worden gedragen. Het leasecontract wordt 
verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend met 
ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst-en-verlies-
rekening over de looptijd van het contract.

Frictiekosten
Verantwoording van frictiekosten en bijdragen voor frictiekosten van het ministerie van 
OCW of de NPO vindt plaats op het moment dat deze zijn gerealiseerd, voorzienbaar 
worden geacht of schriftelijk zijn toegekend. 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend 
met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soort-
gelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.
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Vennootschapsbelasting
De NTR is op basis van de wet ‘Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen’ in 
beginsel onderworpen aan vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2016. 

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winst-
belastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de exploitatierekening 
opgenomen.
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting te 
betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van 
belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al 
op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren ver-
schuldigde belasting. De belastbare winst van de NTR over het boekjaar betreft alleen 
de nevenactiviteiten, derhalve is er geen sprake van tijdelijke verschillen die voortkomen
uit boekwaardes van activa en verplichtingen die ten behoeve van de financiële verslag-
geving afwijken van de fiscale boekwaardes. 

Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum 
en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt 
in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balans-
datum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang 
zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en 
de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.



1. Materiële vaste activa
Terreinen Gebouwen Installaties Apparatuur

Vervoer- 
middelen

Inventaris  
  en inrichting Totaal

Aanschafwaarde per 1 januari  1.564  14.690  3.121  3.943  9  733  24.060 
Cumulatieve afschrijvingen  -  -5.757  -2.421  -2.740  -9  -635  -11.562 
Boekwaarde per 1 januari  1.564  8.933  700  1.203  -  98  12.498 

Investeringen  -  -  30  439  -  -  469 
Afschrijvingen  -  -492  -65  -711  -  -63  -1.331 
Bijzondere afwaardering  -  -  -  -  -  -  - 

Boekwaarde per 31 december  1.564  8.441  665  931  -  35  11.636 

Aanschafwaarde 31 december  1.564  14.690  3.151  4.382  9  733  24.529 
Aanschafwaarde desinvesteringen  -  -  -  217  -  -  217 
Afschrijvingen desinvesteringen  -  -  -  -217  -  -  -217 
Cumulatieve afschrijvingen  -  -6.249  -2.486  -3.451  -9  -698  -12.893 
Bijzondere afwaardering  -  -  -  -  -  -  - 

Boekwaarde per 31 december  1.564  8.441  665  931  -  35  11.636 
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Terreinen
Het Entreeterrein is in gedeelde eigendom van NTR (1/3), BNNVARA (1/3) en VPRO (1/3). 
Het terrein van het NTR/BNNVARA-gebouw is in gedeelde eigendom van NTR (1/2) en 
BNNVARA (1/2). Het terrein van het NTR Paviljoen is voor 100% eigendom van de NTR. 
De boekwaarde van de terreinen ad € 1.564 is opgebouwd uit het NTR/BNNVARA-terrein 
ad € 807, het terrein in gedeelde eigendom met BNNVARA en VPRO ad € 174 en het terrein 
van het NTR Paviljoen ad € 583.

Gebouwen
Het Entreegebouw is in gedeelde eigendom van NTR (1/3), BNNVARA (1/3) en VPRO (1/3). 
Het NTR/BNNVARA-gebouw is in gedeelde eigendom van NTR (1/2) en BNNVARA (1/2). 
Het NTR Paviljoen is voor 100% eigendom van de NTR. De boekwaarde van de gebouwen 
ad € 8.441 is opgebouwd uit het NTR/BNNVARA-gebouw ad € 5.892, het Entreegebouw ad 
€ 1.597 en het NTR Paviljoen ad € 952.

Installaties
De boekwaarde van de installaties ad € 665 is opgebouwd uit energie- en warmte-installaties 
in het NTR/BNNVARA-gebouw ad € 449, het Entreegebouw ad € 164 en het NTR Paviljoen ad 
€ 52. In 2020 is een bedrag ad € 30 geïnvesteerd in zonnepanelen.

Apparatuur
De boekwaarde van de apparatuur ad € 931 is opgebouwd uit faciliteiten ad € 400 en 
hard- en software ad € 531. In 2020 is een bedrag ad € 439 geïnvesteerd in onder andere 
ICT infrastructuur, de firewall en laptops.

Vervoermiddelen
De boekwaarde van de vervoermiddelen is nihil.

Inventaris en inrichting.
De boekwaarde van inventaris en inrichting bedraagt € 35. 
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Voorraden

2. Voorraden onderhanden werk media-aanbod

De voorraad per 31 december 2020 bedraagt € 14.936 en stijgt ten opzichte van 2019 door
een toename van het aantal langlopende producties, co-producties en aankopen NPO. 
De voorraad ouder dan twee jaar bedraagt € 810. Dit betreft (speel)films en documen-
taires waarvoor een uitzendgarantie aanwezig is. In 2020 is er geen sprake geweest van 
afwaardering van projecten of waardering van herhalingen.

3. Overige voorraden
De overige voorraad ad € 2 bestaat uit een voorraad tegoedbonnen.

Vorderingen

4. Handelsdebiteuren 
De vordering op handelsdebiteuren ad € 1.055 daalt ten opzichte van 2019 als gevolg van 
fluctuaties in de programmering. Op het saldo handelsdebiteuren worden de dubieuze 
debiteuren in mindering gebracht. De dubieuze debiteuren zijn gelijk aan 2019 nihil. 
De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

5. Overige vorderingen 
De overige vorderingen ad € 1.020 stijgen ten opzichte van 2019 door een stijging van 
vorderingen op de NPO voor toegekend media-aanbod. De vorderingen hebben een 
looptijd korter dan één jaar.
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 31-12-2020 31-12-2019

Waarde voorraad per 31 december  18.474  16.403 

Bijdragen Mediafonds/NPO-fonds  3.128  3.078 
Bijdragen overige derden  410  374 

 3.538  3.452 

Balanswaarde per 31 december  14.936  12.951 

 31-12-2020 31-12-2019

Te vorderen van NPO  1.015  516 
Overige vorderingen  5  89 

Totaal  1.020  605 

6. Overlopende activa 
De overlopende activa ad € 831 dalen ten opzichte van 2019 doordat er ultimo 2019 
sprake was van een nog te ontvangen schadevergoeding van OCW. 
De overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Liquide middelen 

7. Liquide middelen  
Het totaal van de liquide middelen bedraagt € 4.653, waarvan € 20 in kas. 
De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

 31-12-2020 31-12-2019

OCW  -  777 
NPO-fonds 493  448 
CoBo 132  160 
Overige bijdragen 206  273 

Totaal  831  1.658 



Passiva

Eigen vermogen

8. Algemene reserve
De Algemene reserve ultimo 2020 bedraagt € 750, dit is het door OCW voor 
de NTR gehanteerde grensbedrag voor de Algemene reserve.  

 
31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1 januari  750  750 

Mutatie Algemene reserve -  - 
 

Stand per 31 december 750 750 

9. Reserve Media-aanbod
De maximum-norm van de Reserve Media-aanbod van de NTR bedraagt € 6.500. De 
Reserve Media-aanbod ultimo 2019 bedraagt € 6.491. Van het exploitatieresultaat na 
vennootschapsbelasting ad € 1.352 is derhalve  € 9 toegevoegd aan de Reserve Media-
aanbod en € 1.343 toegevoegd aan de Overgedragen Reserve Media-aanbod.
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31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1 januari  6.491  4.857 

Exploitatieresultaat na overdracht 9  1.634 
 

Stand per 31 december  6.500  6.491 

60 jaar NTR ZaterdagMatinee: 

Jaap van Zweden



Voorzieningen

10. Pensioenvoorziening 
Als gevolg van de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2006 is een compensatie-
regeling ingevoerd, gebaseerd op artikel 44 uit het PNO pensioenreglement. Artikel 44 com-
penseert het gemis aan pensioenopbouw tussen 60 en 65 jarige leeftijd voor iedere werknemer 
die op 1 januari 1997 deelnemer was en tot de destijds geldende pensioenleeftijd van 60 jaar 
onafgebroken deelnemer zou blijven. De compensatieregeling Artikel 44 loopt ultimo 2020 af, 
waarna gereserveerde gelden door pensioenfonds PNO Media worden toegevoegd aan de 
individuele pensioenvoorzieningen. Daarmee vervalt de pensioenvoorziening ultimo 2020.

jaarrekening

31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1 januari 1.009  1.096 
Herrekening  11 71
Vrijval -142  -158 
Afrekening PNO Media -878  - 

Stand per 31 december      -   1.009  

11. Overige Voorzieningen
De overige voorzieningen ad € 1.966 zijn opgebouwd uit voorzieningen voor loopbaan-
trajecten, jubilea en groot onderhoud.

Loopbaantrajecten
De voorziening loopbaantrajecten wordt gevormd op grond van de CAO voor omroep-
personeel voor medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn
en recht hebben om eens in de 5 jaar een loopbaantraject te volgen op kosten van de
werkgever. Hiertoe wordt een bedrag ad  € 1 (duizend euro) per werknemer gereserveerd.

31-12-2020 31-12-2019

Loopbaantrajecten  353  377 
Voorziening jubilea  437  490 
Voorziening groot onderhoud NTR/BNNVARA-gebouw  855  788 
Voorziening groot onderhoud NTR Paviljoen  255  226 
Voorziening groot onderhoud Entreegebouw  66  69 

Stand per 31 december  1.966  1.950  

 31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1 januari 377  395 

Dotatie -8  -6 
Onttrekking  -16  -12 

Stand per 31 december   353  377 

De Overgedragen Reserve Media-aanbod is als volgt opgebouwd:

De Overgedragen Reserve Media-aanbod wordt in 2021 door de NTR ingezet voor de 
programmering van de NTR of direct daaraan gerelateerde ontwikkelambities.

 31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1 januari  -  - 
Inzet ten behoeve van programma's  -  - 
Overgedragen Reserve Media-aanbod  1.343  - 

 
Stand per 31 december  1.343   - 
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De voorziening wordt bepaald op basis van het aantal medewerkers op peildatum 
1 januari 2020. De peildatum is vastgesteld op grond van de CAO. De voorziening is 
toereikend ter dekking van loopbaantrajecten voor het totaal aantal werknemers. 
Het is niet mogelijk om het kortlopende deel van de voorziening in te schatten, 
omdat de voorziening flexibel kan worden aangewend.

Voorziening jubilea 
De voorziening jubilea betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen 
in overeenstemming met richtlijn 271 Personeelsbeloningen. De voorziening betreft 
de contante waarde van in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen en daalt ten 
opzichte van 2019 doordat er veel onttrekkingen hebben plaatsgevonden in 2020.

 31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1 januari 490  456 
Dotatie 36 40
Onttrekking -89 -6

Stand per 31 december 437  490 

Voorziening groot onderhoud
De NTR maakt gebruikt van een kostenegalisatievoorziening in de vorm van een voor-
ziening voor groot onderhoud. De voorziening groot onderhoud is met ingang van 2020 
herzien op basis van een nieuw onderhoudsplan met beperkte impact op de dotaties. 
De voorzieningen groot onderhoud van het NTR/BNNVARA-gebouw, NTR Paviljoen en 
Entreegebouw hebben een overwegend langlopend karakter.

NTR/BNNVARA-gebouw
De voorziening stijgt ten opzichte van 2019, omdat de onttrekkingen voor groot onderhoud 
lager zijn dan de dotatie aan de voorziening. Van de voorziening heeft € 23 een looptijd 
korter dan één jaar.

 31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1 januari  788  716 
Dotatie  73  87 
Onttrekking  -6  -15 

Stand per 31 december  855  788 

In de berekening wordt een rentevoet gehanteerd van 1% en een gemiddelde stijging 
van het salaris van 1%. De rentevoet wordt omroepbreed jaarlijks door de NPO 
vastgesteld. Verder wordt er rekening gehouden met gedane toezeggingen, blijfkans, 
leeftijd en een pensioengerechtigde leeftijd zoals opgenomen in de Algemene Ouder-
domswet. Van de voorziening ad € 437 heeft € 45 een looptijd korter dan één jaar. 

NTR Paviljoen 
De voorziening stijgt ten opzichte van 2019, omdat de onttrekkingen voor groot onderhoud 
lager zijn dan de dotatie aan de voorziening. Van de voorziening heeft € 4 een looptijd 
korter dan één jaar.



Kortlopende schulden

12. Overgedragen Reserve Media-aanbod
De Overgedragen Reserve Media-aanbod ad € 1.343 wordt ingezet voor de programmering 
in 2021 of direct daaraan gerelateerde ontwikkelambities. 

jaarrekening
 31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1 januari  226  218 
Dotatie  29  16 
Onttrekking    -8 

Stand per 31 december  255  226 

 31-12-2020 31-12-2019

Stand per 1 januari  69  90 
Dotatie  19  16 
Onttrekking  -22  -37 

Stand per 31 december  66  69 

Entreegebouw
De voorziening daalt ten opzichte van 2019, omdat de onttrekkingen voor groot onder-
houd hoger zijn dan de dotatie aan de voorziening. Van de voorziening heeft € 1 een 
looptijd korter dan één jaar.

'Ik geloof 
in deze buurt'

Felix Rottenberg keert terug 
naar de Akbarstraat

Terug naar de Akbarstraat



Kortlopende schulden

13. Schulden aan leveranciers 
De schulden aan leveranciers ad € 4.648 betreffen openstaande crediteuren met een 
looptijd korter dan één jaar.

14. Belastingen en premies sociale verzekeringen 
De schulden belastingen en premies sociale verzekeringen ad € 1.389 betreffen loonhef-
fingen, vennootschapsbelasting en btw. De schuld heeft een looptijd korter dan één jaar.

Sinds 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van 
kracht geworden. Deze wet heeft als doel overheidsondernemingen op dezelfde wijze in
de heffing van vennootschapsbelasting te betrekken als private ondernemingen om zo 
een gelijk speelveld te creëren. Met de Belastingdienst is overeengekomen dat de NTR niet 
belastingplichtig is voor de hoofdactiviteiten maar slechts voor de nevenactiviteiten. De 
NTR hanteert het uitgangspunt dat alleen de resultaten van de nevenactiviteiten tot de 
belastbare winst behoren.
De vennootschapsbelasting 2020 voor de nevenactiviteiten bedraagt € 21 en is in de 
exploitatierekening als last verwerkt. 

15. Schulden inzake pensioenen
De schuld inzake pensioenen ad € 153 is gebaseerd op de eindafrekening van PNO Media. 

16. Overige schulden
De overige schulden bedragen € 13.993 en zijn opgebouwd uit diverse reserveringen 
en schulden.

jaarrekening
 31-12-2020 31-12-2019

Reservering verlofuren 846  664 
Reservering depot leeftijdsuren 446  466 
Schuld aan de NPO 12.180  12.406 
Diversen 521  249 

Totaal  13.993   13.785 

Reservering verlofuren 
De verlofuren worden gewaardeerd op basis van het jaarsalaris, opgehoogd met sociale 
lasten, en berekend naar rato van de opgebouwde verlofuren. Voor de verlofuren dient 
conform de RJ een voorziening te worden getroffen. De reservering verlofuren ad € 846 
stijgt ten opzichte van 2019 als gevolg van met name de coronacrisis en langdurig verzuim. 
Van de schuld heeft € 155 een looptijd korter dan één jaar.

Reservering depot leeftijdsuren
Medewerkers konden, als uitvloeisel op hetgeen in de CAO is afgesproken, opgebouwde 
leeftijdsdagen onderbrengen in een separaat depot leeftijdsuren. Dit depot kan uitsluitend 
worden aangewend aan het einde van de loopbaan ter vervroeging van de pensioendatum. 
De leeftijdsuren worden op dezelfde grondslagen gewaardeerd als de verlofuren. Van de 
schuld heeft € 44 een looptijd korter dan één jaar.

Schuld aan de NPO
De schuld aan de NPO ad € 12.180 betreft nog te betalen facturen en extra werkkapitaal 
van de NPO voor nog uit te zenden programma’s waarvoor door de NPO een uitzendgaran-
tie is afgegeven. Dit betreft langlopende (drama)series, speelfilms, documentaires, jeugd-
programmering en geschiedenisprogramma’s. De schuld heeft een looptijd korter dan één 
jaar.



jaarrekening
Diversen
Het saldo diversen ad € 521 stijgt ten opzichte van 2019 door een schuld voor nog te betalen 
afkoopsommen als gevolg van de herinrichting van 2020. De schuld heeft een looptijd korter 
dan één jaar.

17. Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva ad € 3.391 zijn verplichtingen opgenomen die betrekking 
hebben op 2020 en waarvoor nog geen facturen zijn ontvangen. Het betreft verplichtingen 
voor programmatische kosten (bijvoorbeeld co-productiebijdragen, rechten, diverse facili-
taire productiekosten) en organisatiekosten. Het volledige bedrag van de overlopende 
passiva heeft een resterende looptijd minder dan 1 jaar.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
< 1 jaar < 5 jaar Totaal

Faciliteiten  484 -  484 

Totaal 484 - 484 

Er zijn geen verplichtingen langer dan vijf jaar aangegaan.
In het kader van de bedrijfsuitoefening zijn voor de coproductie van programma’s 
per 31 december 2020 verplichtingen aangegaan ten bedrage van € 6.649.

Niet in de balans opgenomen activa
In het kader van de bedrijfsuitoefening staan per 31 december 2020 voor de co-productie 
van programma’s nog te ontvangen bijdragen van derden uit ten bedrage van € 1.171. 
Voor de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen van programma's is een 
uitzendgarantie van de NPO aanwezig.

Project Rembrandt



Toelichting op de exploitatierekening x € 1.000

Baten

18. Media-aanbod 

De totale baten media-aanbod bedragen € 79.431. De vergoedingen OCW betreffen 
reguliere baten media-aanbod voor toegekende en uitgezonden programma’s. Onder 
de omroepbrede middelen worden diverse toekenningen en vergoedingen verantwoord, 
waaronder programmatische vergoedingen (Cultura/NPO 2 Extra, levensbeschouwelijke 
programmering en de Caribische nieuwsvoorziening). Daarnaast worden middelen uit 
het NPO-fonds met ingang van 2020 onder de omroepbrede middelen verantwoord.
De omroepbrede middelen dalen ten opzichte van 2019, omdat de NPO in 2019 meer 
programmatische vergoedingen heeft geoormerkt als omroepbrede middelen.  
Eind 2020 is door de NPO een vergoeding ad € 362 toegekend aan de NTR voor 
gerealiseerde frictiekosten die het gevolg zijn van het vervallen dan wel uitstellen van 
programma’s als gevolg van de coronacrisis.

jaarrekening

 31-12-2020 31-12-2019

Vergoedingen OCW  72.095  69.200  
  

Programmatische vergoedingen  4.305  10.336 
SVOD-vergoedingen  435  144 
NPO-fonds vergoedingen  2.234  - 
Frictiekosten vergoedingen  362  - 
Totaal Omroepbrede middelen  7.336  10.480 

Vergoeding reorganisatiekosten OCW -  777

Totaal  79.431   80.457 

19. Programmagebonden eigen bijdragen

Voor een specificatie van de bijdragen Mediafonds, CoBO en overige derden wordt ver-
wezen naar de 'Overige verantwoording'. De bijdragen dalen ten opzichte van 2019 door-
dat de bijdragen van het NPO-Fonds met ingang van 2020 niet meer worden verantwoord 
onder de programmagebonden eigen bijdragen, maar onder de baten media-aanbod 
(omroepbrede middelen).
De bijdragen van CoBO en overige derden dalen door een verandering van de aard van 
het programma-aanbod. De overige programma-opbrengsten ad € 366 betreffen kabel- 
en muziekopbrengsten en opbrengsten kaartverkoop. 

20. Opbrengst nevenactiviteiten 
De opbrengst nevenactiviteiten ad € 365 betreft de verkoop of het in licentie geven van 
(delen van) programma’s en de verkoop van programma gelieerde producten. De opbreng-
sten dalen door een daling van buitenlandse verkopen en lagere inkomsten royalties. Voor 
een specificatie van de nevenactiviteiten wordt verwezen naar de 'Overige verantwoording'.

 31-12-2020 31-12-2019

Mediafonds/NPO-fonds  420  2.618 
CoBO  228  318 
Overige derden  524  831 

 1.172  3.767 
Overige programma-opbrengsten  366  406 

Totaal  1.538   4.173 



Lasten

21. Lonen en salarissen
31-12-2020 31-12- 2019

Lonen en Salarissen
Lonen en Salarissen  19.133  20.056 
Overige personeelskosten  866  1.418 

 19.999  21.474 
Sociale- en pensioenlasten
Sociale lasten  3.294  3.416 
Pensioenlasten  2.213  1.982 

 5.507  5.398 

Totaal  25.506   26.872 

Personeelsaantallen
Fte gemiddeld 328 (2019: 339)
Fte ultimo   334 (2019: 331)

De totale kosten voor lonen, salarissen en sociale- en pensioenlasten bedragen € 25.506.
De kosten voor lonen en salarissen en sociale lasten dalen ten opzichte van 2019 door een 
daling van het media-aanbod en het gemiddeld aantal fte. De overige personeelskosten 
bestaan uit afkoop- en beëindigingsvergoedingen, reiskosten woon-werk en diverse 
overige personeelskosten. De kosten dalen ten opzichte van 2019 door lagere detacherings-
kosten en kosten voor woon- werkverkeer als gevolg van de coronacrisis. De pensioenlasten 
stijgen door een hogere werkgeverspremie als gevolg van een verslechtering van de econo-
mische vooruitzichten voor het beleggingsbeleid van PNO Media.
Eind 2020 is er een akkoord bereikt over een nieuwe omroep-cao voor drie jaar (2019-2021) 
waarin onder andere een structurele loonsverhoging is afgesproken van 5% over 3 jaar.

22. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen op materiële vaste activa ad € 1.331 betreffen afschrijvingen op 
gebouwen, installaties, apparatuur en inventaris en inrichting. Voor een toelichting 
op de materiële vaste activa wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

23. Directe productiekosten
De directe productiekosten ad € 49.013 zijn opgebouwd uit diverse productiekosten en 
dalen ten opzichte van 2019 door een daling van het media-aanbod. De bijdragen van 
omroepen dalen door minder samenwerkingsverbanden en doorgeschoven programma’s 
naar 2021. 

jaarrekening

31-12-2020 31-12-2019

Technische productiekosten  11.916  13.268 
Freelancers  9.344  8.132 
Co-productiebijdragen  19.008  20.732 
Bijdrage publieke omroepen  -968  -2.259 
Overige Programmakosten  9.713  11.210 

Totaal  49.013   51.083 



24. Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten ad € 4.081 betreffen met name organisatiekosten.

De promotiekosten dalen ten opzichte van 2019 als gevolg van de coronacrisis en toe-
nemende online marketing. De overige kosten stijgen door kosten met betrekking tot 
innovatie- en ontwikkelprojecten. 

25. Financiëel resultaat
Het financiële resultaat bedraagt € 30 negatief (2019: € 0) en is een gevolg van de 
negatieve rente die de bank met ingang van 2020 berekent over positieve saldi op 
betaal- en spaarrekeningen.

jaarrekening

31-12-2020 31-12-2019

Overige kosten CAO personeel  530  521 
Uitbesteed werk aan bedrijven  2.018  1.967 
Overige aan afdeling gerelateerde kosten  213  212 
Promotiekosten  227  334 
Huisvestingskosten  436  426 
Overige kosten  657  463 

Totaal  4.081      3.923    

26. Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelasting bedraagt € 21 op basis van 16,5% vennootschapsbelasting 
over de nevenactiviteiten. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting 
op de balans en de overige verantwoording.

27. Over te dragen Reserve Media-aanbod
De over te dragen Reserve Media-aanbod bedraagt € 1.343. Voor een toelichting op
de Reserve Media-aanbod wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 

28. Exploitatieresultaat na overdracht
Het exploitatieresultaat ná overdracht en belasting bedraagt € 9. Het saldo uit gewone 
bedrijfsuitoefening vóór afdracht aan belastingen en de Overgedragen Reserve Media-
aanbod bedraagt € 1.373 (1,7% van de baten). Het positieve saldo is een gevolg van extra 
distributieopbrengsten (auteursrechten en NPO Plus), lagere organisatiekosten door een 
herinrichting in 2020, efficiëntievoordelen als gevolg van samenwerking met andere 
omroepen op het gebied van huisvesting, lagere productiekosten en lagere kosten ICT. 

31-12-2020 31-12-2019

Rentelasten en soortgelijke kosten (-/-) 30  - 
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Overige verantwoording

Accountantskosten
De verantwoorde accountantskosten voor de controle 2020 door Pwc bedragen € 129 
(controle KPMG 2019: € 107). Daarnaast is in 2020 sprake van nagekomen kosten ad € 12  
voor overige dienstverlening van KPMG. De kosten stijgen door indexatie en toenemende 
controleverplichtingen van de accountant.

Nevenactiviteiten
Nevenactiviteiten dienen te worden aangemeld bij het Commissariaat voor de Media. Over-
eenkomstig artikel 2.132, derde lid, van de Mediawet wordt toestemming gegeven voor een 
nevenactiviteit indien deze verband houdt met of ten dienst staat van de verwezenlijking 
van de publieke media-opdracht en direct gerelateerd is aan het media-aanbod van de 
publieke media-instelling en indien deze op marktconforme wijze wordt verricht en ten 
minste kostendekkend is. Nevenactiviteiten worden volgens de beleidsregels van het 
Commissariaat voor de Media 2016 verantwoord op basis van een indeling per cluster. 

Cluster 1 Cluster 7 Totaal
Baten

Opbrengst Nevenactiviteiten 333 32 365 
Som der bedrijfsopbrengsten 333 32 365 

Lasten
Lonen en salarisen  84  12 96
Sociale lasten 27 3 30
Directe productiekosten 8 1 9
Overige bedrijfslasten 4 - 4
Toerekening organisatiekosten 40 4 44
Som der bedrijfslasten 163 20 183

Bedrijfsresultaat 170 12 182

jaarrekening

Het Uur van de Wolf: 

Mijn Rembrandt



jaarrekening
Cluster 1 betreft de exploitatie van onverkort media-aanbod of publieke formats buiten 
de publieke media-opdracht (bijvoorbeeld programmaformats buitenland, fragmenten, 
ready-mades, dvd’s, cd’s of downloads).

Cluster 7 betreft het op de markt (laten) brengen van overige producten of diensten 
(bijvoorbeeld lespakketten, (werk)boeken en docentenhandleidingen, merchandise 
producten of licentieverlening van rechten op (beeld)merken).

Er is geen sprake van niet-kostendekkende nevenactiviteiten per cluster of binnen de 
clusters. Binnen de clusters is er geen sprake van individuele nevenactiviteiten met een 
totaal aan opbrengsten of lasten groter dan € 125. Het resultaat nevenactiviteiten ad € 182 
behoort tot de belastbare winst, omdat de NTR belastingplichtig is voor de vennootschaps-
belasting voor nevenactiviteiten. Voor een verdere toelichting op de vennootschapsbelasting 
wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 

Belastingen
De belasting over het resultaat op nevenactiviteiten wordt berekend over het resultaat voor 
belastingen in de exploitatierekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele 
verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderin-
gen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt 
rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente 
belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.
De belasting over het resultaat kan als volgt worden toegelicht: 

Gemiddeld aantal werknemers
Gemiddeld waren in 2020 364 werknemers in dienst (2019: 374), waarvan 66% op basis van 
een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (2019: 65%) en 34% voor bepaalde tijd (2019: 
35%). Hiervan waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2019: 0).

Het gemiddeld aantal medewerkers bestaat uit 302 medewerkers op programmatische 
functies (2019: 308) en 62 medewerkers op niet-programmatische functies (2019: 66).

Financiële instrumenten 
De NTR maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van primaire financiële instrumenten 
zoals vorderingen, liquide middelen en kort- en langlopende schulden die de NTR blootstelt 
aan krediet-,   rente-, kasstroom-, valuta- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen 
heeft de NTR beheersmaatregelen opgesteld, waaronder frequente liquiditeitsprognose, 
actief crediteuren- en debiteurenbeheer en actief beheer van werkkapitaal en voorraad 
media-aanbod. Deze risico's worden intern voortdurend en nauwlettend bewaakt. Er is bij 
de NTR geen sprake van complexe financiële instrumenten zoals financiële derivaten. 

Kredietrisico 
De NTR heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt plaats op 
basis van krediettermijnen tussen de 8 en 30 dagen. Voor grote leveringen kan een afwij-
kende krediettermijn van toepassing zijn. In dat geval worden aanvullende zekerheden 
gevraagd, waaronder garantiestellingen. De NTR loopt kredietrisico over vorderingen 
opgenomen onder de handels- en overige vorderingen. Het maximale kredietrisico dat 
de onderneming loopt bedraagt € 2.906 bestaande uit vorderingen.

2020 2019

Gemiddeld aantal medewerkers 364 374
Gemiddeld aantal fte 328 339
Aantal medewerkers ultimo 370 365
Aantal fte ultimo 334 331

2020 2019

Resultaat vóór belastingen 182 172

Vennootschapsbelasting* 21 147
Toepasselijk belastingtarief huidig boekjaar 16,5% 19,0%
*Huidig boekjaar en voorgaande jaren



jaarrekening
Het kredietrisico is geconcentreerd bij een aantal tegenpartijen. Met deze tegenpartijen 
bestaat een lange relatie; zij hebben altijd tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan. 
De liquide middelen staan uit bij een bank met minimaal een A-rating.

Renterisico en kasstroomrisico
Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de NTR  risico ten aanzien 
van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden 
loopt de NTR risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.
Met betrekking tot de vorderingen heeft de NTR geen financiële derivaten gecontracteerd 
ter afdekking van het renterisico.

Valutarisico
Als gevolg van beperkte internationale activiteiten is er beperkt sprake van een valutarisico.

Prijsrisico
De NTR heeft geen investeringen in beursgenoteerde of niet-beursgenoteerde bedrijven. 
Hierdoor loopt de NTR geen prijsrisico.

Liquiditeitsrisico
De NTR bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen- 
en prognoses en ziet erop toe dat er steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om 
aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast doet de NTR aan actief crediteuren- 
en debiteurenbeheer en actief beheer van werkkapitaal en voorraad. 

Transacties met verbonden partijen 
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de 
onderneming en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de onderneming. 
Dit betreffen onder meer de relaties tussen de onderneming en haar deelnemingen, de 
bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan 
een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in 
rekening is gebracht.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke 
grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder 
'WNT en bezoldiging'.

WNT en bezoldiging
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingegaan. De WNT is van 
toepassing op de NTR.
Het voor de NTR toepasselijke bezoldigingsmaximum voor leidinggevende topfunctionaris-
sen bedraagt in 2020 € 201 (het algemene bezoldigingsmaximum). De bezoldiging in 2020 
voor leidinggevende topfunctionarissen van de NTR is onder het toepasselijke algemene 
bezoldigingsmaximum.
Het WNT-maximum voor toezichthoudende topfunctionarissen is voor de voorzitter van 
de Raad van Toezicht € 30 (15% van het algemene bezoldigingsmaximum) en voor de leden 
van de Raad van Toezicht € 20 (10% van het algemene bezoldigingsmaximum). De bezoldi-
ging in 2020 voor toezichthoudende topfunctionarissen van de NTR is onder het toepasse-
lijke WNT-maximum.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van op de NTR van toepassing zijnde regel-
geving, het algemene WNT-maximum en aanvullende bepalingen van het Commissariaat 
voor de Media d.d. 8 februari 2021. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per 
persoon of per functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen 
tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het 
dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.



Gegevens 2020
Naam A. Amhaini
Functiegegevens Zakelijk directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/10-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 39.296
Beloningen betaalbaar op termijn 3.966
Subtotaal 43.262

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 50.525
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  N.v.t. 
Bezoldiging .
Het bedrag van de overschijding en de reden waarom
de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Leidinggevende topfunctionarissen 
met dienstbetrekking x € 1

Gegevens 2020
Naam W.R.M.B. Francissen
Functiegegevens Mediadirecteur*
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 157.825
Beloningen betaalbaar op termijn 15.868
Subtotaal 173.693

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  N.v.t. 
Bezoldiging .
Het bedrag van de overschijding en de reden waarom
de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

jaarrekening

* Functievervulling van 01/01-30/09 als waarnemend Algemeen Directeur



jaarrekening
Leidinggevende topfunctionarissen 
met dienstbetrekking x € 1

Gegevens 2019
Naam W.R.M.B. Francissen
Functiegegevens Wnd Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/03-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 127.092
Beloningen betaalbaar op termijn 11.534
Subtotaal 138.626

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 162.641
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  N.v.t. 
Bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.

Gegevens 2019
Naam N.v.t.
Functiegegevens N.v.t.
Aanvang en einde functievervulling in 2019 N.v.t.
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) N.v.t.
Dienstbetrekking? N.v.t.

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen N.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn N.v.t.
Subtotaal N.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum N.v.t.
Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.
Bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.



Leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2020
Naam E. Hus
Functiegegevens Zakelijk directeur 
Kalenderjaar 2020
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang) 01/01/2020
Periode functievervulling in het kalenderjaar (einde) 29/02/2020
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 2

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 193
Maxima op basis van de normbedragen per maand  40.600 
Individueel toepasselijke maximum gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12  210.688 

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw )
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?  ja 
Bezoldiging in de betreffende periode  35.100 
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12  189.000 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  -   

Bezoldiging  189.000
Het bedrag van de overschrijding  N.v.t. 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  N.v.t. 

jaarrekening

Gegevens 2019
Naam E. Hus
Functiegegevens Zakelijk directeur 
Kalenderjaar 2019
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang) 10/03/2019
Periode functievervulling in het kalenderjaar (einde) 31/12/2019
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 10

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar € 187
Maxima op basis van de normbedragen per maand  233.800 
Individueel toepasselijke maximum gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12  210.688 

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw )
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?  ja 
Bezoldiging in de betreffende periode  153.900 
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12  189.000 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  -   

Bezoldiging  189.000
Het bedrag van de overschrijding  N.v.t. 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  N.v.t. 



jaarrekening

alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris 
worden aangemerkt.

Gegevens 2020
Naam E. Hus
Functiegegevens Zakelijk directeur 
Aanvang en 01/03/2020
einde functievervulling in 2020 31/10/2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? NEE

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  71.700 
Beloningen betaalbaar op termijn - 

Subtotaal  71.700  

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  134.549 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  -   

Bezoldiging  71.700  
Het bedrag van de overschrijding  N.v.t. 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  N.v.t. 

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en 
leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 
vanaf de 13e maand van de functievervulling

Nieuw Zeer



Toezichthoudende topfunctionarissen x € 1

Gegevens 2020
Naam M.J.G. Wintels G.M.C. de Ranitz* F.J.M. Morssink* M.C.T.H. Dijkman* E. Huizer H. Moukaddim
Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12 01/01-15/10 16/10-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12

Bezoldiging
Bezoldiging 15.000 8.417 2.333 10.750 10.000 10.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 30.150 15.871 4.229 20.100 20.100 20.100
Onverschuldigd betaald en nog niet 
terugontvangen bedrag  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Gegevens 2019
Naam M.J.G. Wintels G.M.C. de Ranitz*  N.v.t. M.C.T.H. Dijkman* E. Huizer H. Moukaddim
Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT  N.v.t. Lid RvT Lid RvT Lid RvT
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/09-31/12 01/01-31/12  N.v.t. 01/01-31/12 01/01-31/12 1/1-31/12

Bezoldiging
Bezoldiging 5.000 12.000  N.v.t. 10.500 10.000 10.000
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 9.727 22.031  N.v.t. 19.400 19.400 19.400

jaarrekening

* Lid Auditcommissie RvT



BPPO
Het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO) bevat de regeling voor 
presentatoren, programmakers, DJ’s en vergelijkbare functies binnen de publieke omroep 
waarvan duidelijk is dat hun honorering in hoge mate wordt bepaald door marktwerking. 
Het BPPO bevat honoreringsnormen waaraan landelijke publieke media-instellingen zijn 
gebonden. De bezoldiging is bij de NTR toegepast conform de regeling BPPO en blijft 
binnen de honoreringsnormen.

Onafhankelijk Product
De lasten onafhankelijk product betreffen lasten die samenhangen met de verzorging 
van media-aanbod dat bestaat uit Europese producties die kunnen worden aangemerkt 
als onafhankelijke producties.

Het bestedingspercentage van media-aanbod aan onafhankelijke producties bedraagt 26% 
(2019: 38%) en is ruimschoots boven de norm van 16,5%. Het bestedingspercentage daalt 
ten opzichte van 2019 doordat er omroepbreed een andere berekeningssytematiek wordt 
gehanteerd.

Bartering
Een barter is een overeenkomst waarbij twee partijen goederen en/of diensten ruilen
die een gelijke geldelijke waarde hebben, excl. btw. Voorwaarden rondom barteringtrans-
acties zijn vastgelegd in een beleidsbrief bartering door publieke omroepinstellingen. 
Barteringtransacties dienen conform bepaling RJ 270.108 te worden verantwoord in 
de jaarrekening. Bij de NTR is in 2020 geen sprake van barterovereenkomsten of barter-
transacties met derden.

31-12-2020 31-12-2019

Lasten onafhankelijke producties 15.795 20.008
OCW-programmabudget 61.345 53.178
Procentuele besteding 26% 38%

Verantwoording programmakosten per domein 
Conform het Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-
instellingen, NPO en STER 2020 en aanvullende bepalingen van het Commissariaat 
voor de Media d.d. 8 februari 2021 dienen kosten voor televisie en radio per domein 
per platform verantwoord te worden. 

Domein Televisie NPO 1 NPO 2 NPO 3 Zapp Totaal

Nieuws  -  -  -  -  - 
Opinie  -  13.973  852  -  14.825 
Sport  -  -  -  -  - 
Samenleving  1.521  2.988  1.114  656  6.279 
Kennis  1.650  3.919  1.742  8.321  15.632 
Expressie  1.588  5.457  6.884  1.129  15.058 
Amusement  -  -  -  -  - 
Bijzondere kosten  - 

Totaal  4.759  26.337  10.592  10.106  51.794 

jaarrekening



jaarrekening

Domein Radio NPO NPO NPO NPO NPO
Radio 1 Radio 2 3FM Radio 4 Radio 5 Totaal

Nieuws  -  -  -  -  -  - 
Opinie  1.344  -  -  -  -  1.344 
Sport  -  -  -  -  -  - 
Samenleving  423  -  13  -  -  436 
Kennis  182  -  -  -  -  182 
Expressie  875  199 607  3.583  -  5.264 
Amusement  -  -  -  -  -  - 
Bijzondere kosten  -  -  -  -  -  - 

Totaal  2.824  199  620  3.583  -  7.226 

Domein Overig Media-aanbod Totaal

Nieuws  128 
Opinie  2.314 
Sport  - 
Samenleving  711 
Kennis  2.343 
Expressie  4.743 
Amusement  - 
Bijzondere kosten  - 

Totaal  10.239 

Sponsorbijdragen en bijdragen van derden
Onder verwijzing naar de Mediawet artikel 2.106 tot en met 2.114, het Handboek 
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en STER 2020 
en de 'Beleidsregel sponsoring publieke media-instellingen 2018' van het Commissariaat 
voor de Media d.d. 27 maart 2018 is een gespecificeerd overzicht opgenomen van de
sponsorbijdragen en andere bijdragen van derden die in het boekjaar in de exploitatie-
rekening (verspreid media-aanbod) en in de voorraad (nog niet verspreid media-aanbod) 
zijn verantwoord. Daarnaast is het overzicht ingevuld voor bijdragen voor verspreid media-
aanbod die direct door een buitenproducent zijn ontvangen en niet door de NTR. De NTR 
heeft de volledigheid van de rechtstreekse bijdragen van derden aan buitenproducenten 
afgedwongen in de productieovereenkomsten. Hierin zijn bepalingen opgenomen, dat 
indien buitenproducenten rechtstreeks bijdragen van derden ontvangen, dit vooraf aan 
de NTR dient te worden overlegd. De rechtstreekse bijdragen derden aan buiten-
producenten die in de jaarrekening worden verantwoord zijn in het boekjaar ontvangen 
en vastgelegd in de administratie. 



Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale Bijdrage 

derden in €
Commerciële 

sponsoring CoBO Mediafonds
Overige  
derden NPO-Fonds

2Doc: How i lost my beetle 1 Mediafonds 120.000 120.000

2Doc: Kinderen van de Maffia 1 NPO-fonds  - 124.022

2Doc: Overgave ( ontwikkeling) 1 NPO-fonds  - 26.846

2Doc: Ze noemen me Baboe 1 NPO-fonds  - 103.868

A Fool's Last Dance, ontwikkeling 1 NPO-fonds  - 27.946

Buiten de muren, ontwikkeling podcast 5 NPO-fonds  - 8.077

Catacombe 1 Mediafonds 300.000 300.000

Centraal 1 - Beenlampman 1 NPO-fonds  - -1.400

Centraal, Marketing & Communicatie n.v.t. NPO-fonds  - -9.301

De Eerstgeborene, ontwikkeling radiodrama 8 NPO-fonds  - 21.993

De fotograaf en de veroordeelde vrouw, radiodoc 1 NPO-fonds  - 28.436

De jurk en het scheepswrak, ontwikkeling 4 docu's 4 NPO-fonds  - 53.503

De man en de Maan, Podcast 8 NPO-fonds  - 102.339

Dropje - Schoon 13 NPO-fonds  - 303.571

Een klein hoekje van de hel, ontwikkeling radiodrama 5 NPO-fonds  - 23.370

Heroes with a tail 13 CoBO -11.000 -11.000

Het Binnenhof online n.v.t. Stichting tot Bevordering van Afstandseducatie 85.000 85.000

Het Klokhuis serie 33, bijdragen derden 1 Nationaal Comité 4 en 5 mei 20.000 20.000

1 Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in NL 5.000 5.000

3 Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken 26.250 26.250

1 Gemeente Almere 10.000 10.000

1 Amnesty International Nederland 17.500 17.500

1 Nationaal Comité 4 en 5 mei 20.000 20.000

1 Prins Bernhard Cultuurfonds 10.000 10.000

Exploitatierekening

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1



Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale Bijdrage 

derden in €
Commerciële 

sponsoring CoBO Mediafonds
Overige  
derden NPO-Fonds

Het Uur van de Wolf: Artemis Saga (ontwikkeling) 1 NPO-fonds  - 173.883

Het Uur van de Wolf: De Kift: water wieg me 1 NPO-fonds  - 150.463

Het Uur van de Wolf: De klankenbouwer 1 NPO-fonds  - 30.250

Het Uur van de Wolf: Erwin Olaf  - the Legacy 1 Amsterdams Fonds voor de kunst -20.000 -20.000

Het Uur van de Wolf: Griekse Helden, ontwikkeling 1 NPO-fonds  - 28.922

Het Uur van de Wolf: Jochem Myjer 1 NPO-fonds  - 148.532

Het Uur van de Wolf: Ruut Weismann 1 NPO-fonds  - 174.000

Het Uur van de Wolf: Van Haver tot Gort 1 NPO-fonds  - 27.822

Het Uur van de Wolf: Van Haver tot Gort 1 NPO-fonds  - 160.000

Het Uur van de Wolf: Wie is Guy Weizman, ontwikkeling 1 NPO-fonds  - 27.743

IDFAcademy & NPO-fonds Workshop 2019 n.v.t. NPO-fonds  - -284

Klein hoekje van de hel/ De Joodse Jodenverraadsters,   107.699

radiodrama 5 NPO-fonds  - 

Klein Kompas, ontwikkeling podcast 8 NPO-fonds  - 24.838

Knoop Gala 2020 1 Stichting HandicapNederland 153.000 153.000

Kort! - Besti 1 NPO-fonds  - 22.023

Kort! - Foster 1 NPO-fonds  - 22.023

Kort! - Het Huwelijksreis 1 NPO-fonds  - 22.023

Kort! - Kamer 330 1 NPO-fonds  - -290

Kort! - Kippenkracht 1 NPO-fonds  - 22.023

Kort! - Laatste rit 1 NPO-fonds  - 22.023

Kort! - Leeuwin 1 NPO-fonds  - 22.023

Kort! - Mooie Alexander 1 NPO-fonds  - -272

Kort! - Nova 1 NPO-fonds  - 22.023

Kort! - Snorrie 1 NPO-fonds  - 22.023

Kort! - Stickwitu 1 NPO-fonds  - 22.023

Exploitatierekening

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1



Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale Bijdrage 

derden in €
Commerciële 

sponsoring CoBO Mediafonds
Overige  
derden NPO-Fonds

Kort! - The Cloudmaker 1 NPO-fonds  - 22.023

Louteringsberg (Elixer), ontwikkeling NPO-fonds 8 NPO-fonds  - 23.906

Magic Mountains 1 CoBO 75.000 75.000

Making an Opera, Podcast 8 NPO-fonds  - 83.488

Nieuwe Meesters 4 RTV Slovenija 3.000 3.000

Radio Televisiao de Portugal 3.000 3.000

Noorderslag 2020 Live 1 CoBO 20.000 20.000

BUMA Cultuur 11.500 11.500

North Sea Jazz 2020 in Concert: Metropole Orkest & Friends 1 CoBO 33.894 33.894

Pinkpop 2019 Live 1 CoBO -285 -285

Pinkpop 2020 1 CoBO 13.800 13.800

Project Rembrandt 8 ING Bank N.V. 42.350 42.350

Project Rembrandt, NWM 2020 n.v.t. ING Bank N.V. 27.650 27.650

Schooltv-portal, NWM 2020 n.v.t. Nem Science Museum 14.853 14.853

Tekenen voor Vrijheid, ontwikkeling 1 NPO-fonds  - 28.345

The Fat Film, ontwikkeling 1 NPO-fonds  - 23.458

Uitmarkt 2019, De Opening 1 CoBO -1.549 -1.549

Uitmarkt 2020: Wende's Kaleidoscoop 1 CoBO 45.000 45.000

Wat je niet leert ... 8 Stichting tot Bevordering van Afstandseducatie 50.000 50.000

ZappDoc LAB 1 NPO-fonds  - -11.792

ZaterdagMatinee/Levende Muziek SOM, Radio 2020 1 Eduard van Beinum Stichting 15.000 15.000

Zomerfestival 5 CoBO 53.000 53.000

Sena 10.000 10.000

Rijk van de Keizer BV 20.000 20.000

Aansluiting exploitatierekening 1.171.963 70.000 227.860 420.000 454.103 2.234.211

Exploitatierekening

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1



Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale Bijdrage 

derden in €
Commerciële 

sponsoring CoBO Mediafonds
Overige  
derden NPO-Fonds

2Doc: De Baboe 1 Nederlands Filmfonds 118.231 118.231

Nederlands Filmfonds incentive 67.080 67.080

EYE Film Instituut 134.663 134.663

Dutch Culture Matching Fonds 12.500 12.500

Marinus Plantema Foundation 15.000 15.000

Beeld en Geluid 32.114 32.114

2Doc: Ganz:  How I lost my beetle 1 Creative Europe TV Distribution 132.590 132.590

Inbreng producent, Submarine 34.003 34.003

Internationale co-financiering en fondsen 155.740 155.740

Nederlands Filmfonds 224.111 224.111

CoBO 58.978 58.978

Joodse Omroep 1.500 1.500

2Doc: Hart van de democratie 1 CoBO 150.161 150.161

Nederlands Filmfonds 83.500 83.500

2Doc: Keeper 1 CoBO 144.857 144.857

Nederlands Filmfonds 83.500 83.500

2Doc: Kinderen van de Maffia 1 CoBO 38.000 38.000

Externe financiering ( sponsoring,Cofinanciering) 134.234 134.234

Stimuleringsfonds Nederlandse 24.500 24.500

Culturele Media producties

Inbreng producent, Witfilm 1.528 1.528

3LAB: Huidhonger 1 CoBO 20.000 20.000

Nederlands Filmfonds 15.000 15.000

A Fool's Last Dance, ontwikkeling 1 Inbreng producent, Doxy B.V. 1.103 1.103

Buitenproducenten*

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1



Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale Bijdrage 

derden in €
Commerciële 

sponsoring CoBO Mediafonds
Overige  
derden NPO-Fonds

Catacombe 1 CoBO 224.417 224.417

Nederlands Filmfonds 711.500 711.500

CineFonds 100.000 100.000

Tax Shelter (BE) 120.000 120.000

MG distributeurs/sales agent 30.000 30.000

Inbreng producent, New Ams Film Compagny 19.027 19.027

De Eerstgeborene, ontwikkeling radiodrama 8 Inbreng producent, De VOF Stout en Smits 2.190 2.190

De Straat 2, scenario's 12 Nederlands Filmfonds 227.424 227.424

Dropje 13 CoBO 38.732 38.732

Nederlands Filmfonds 251.885 251.885

Buitenlandse coproducenten 343.811 343.811

Creative Europe Slate 15.000 15.000

Een klein hoekje van de hel, ontwikkeling radiodrama 5 Inbreng producent, Helmert Woudenberg 1.026 1.026

Het echte leven in de dierentuin 6 Stichting Bears in Mind 200.000 200.000

Inbreng producent, I Care Producties BV 12.631 12.631

Het Laatste Woord Henk 1 Inbreng producent, TVBV 2.667 2.667

Het Uur van de Wolf: Artemis - Het oneindige kwartet 1 CoBO 51.000 51.000

Inbreng producent, Basalt Film 481 481

ZDF 90.000 90.000

Het Uur van de Wolf: De Kift: water wieg me 1 AFK 18.822 18.822

Het Uur van de Wolf: De klankenbouwer 1 Eigen inbreng producent, Blackframe 1 1

Het Uur van de Wolf: De Wolff in Europa 1 Inbreng producent, Marcel de Vré BV 9.495 9.495

Buitenproducenten*

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1



Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale Bijdrage 

derden in €
Commerciële 

sponsoring CoBO Mediafonds
Overige  
derden NPO-Fonds

Het Uur van de Wolf: Leonie, actrice en spionne 1 CoBO 55.000 55.000

Nederlands Filmfonds 147.286 147.286

EYE Filmmuseum 27.000 27.000

Crowdfunding 10.864 10.864

NPO2 extra, Art Dept 2020 24 Stichting Willem Twee 25.000 25.000

Terug naar de Akbarstraat 2 Fonds 21 25.000 25.000

Gemeente Amsterdam 15.000 15.000

EFL Stichting 4.500 4.500

CoBO 66.000 66.000

Inbreng producent, De Familie BV 248 248

Jouw Stad, Ons Dorp 6 Inbreng producent, Tuvalu Media BV 52.441 52.441

Kort! - Besti 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Filmfonds steunfonds 21.460 21.460

Kort! - Foster 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Kort! - Het Huwelijksreis 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Filmfonds steunfonds 20.000 20.000

Kort! - Kippenkracht 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Kort! - Laatste rit 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Inbreng producent, Ijswater Films 2.000 2.000

Buitenproducenten*

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1



Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale Bijdrage 

derden in €
Commerciële 

sponsoring CoBO Mediafonds
Overige  
derden NPO-Fonds

Kort! - Leeuwin 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Inbreng producent, Family Affair BV 1.352 1.352

Kort! - Nova 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Inbreng producent, Ijswater Films 3.500 3.500

Kort! - Snorrie 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.053 33.053

Inbreng producent, Oak Motion Pictures 6.310 6.310

Kort! - Stickwitu 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.052 33.052

Nederlands Filmfonds, Steunfonds Corona 20.000 20.000

Kort! - The Cloudmaker 1 CoBO 9.307 9.307

Nederlands Filmfonds 33.052 33.052

Voor de vorm 8 Inbreng producent, De Haaien 26.620 26.620

Totaal ontvangen bijdragen derden door 5.106.181 0 940.215 24.500 4.141.466 0

buitenproducent

Buitenproducenten*

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1



Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale Bijdrage 

derden in €
Commerciële 

sponsoring CoBO Mediafonds
Overige  
derden NPO-Fonds

2Doc: Kralen & Nootmuskaat 1 NPO-fonds  - 107.667

A Teenage Love Affair, ontwikkeling 8 NPO-fonds  - 16.890

BABA, podcast 4 NPO-fonds  - 24.988

Bouta, ontwikkeling 6 NPO-fonds  - 12.663

Broos, podcast 5 NPO-fonds  - 6.467

Buiten de Muren, podcast 7 NPO-fonds  - 43.484

De Nollen, ontwikkeling 1 NPO-fonds  - 19.507

De Straat - Cronos 1 NPO-fonds  - 108.966

De Straat - Krassen 1 NPO-fonds  - 108.966

De Straat - MAY 1 NPO-fonds  - 108.967

De Straat - Neontetra 1 NPO-fonds  - 108.967

De Straat - Saturn Return 1 NPO-fonds  - 108.967

De Straat - Smartlap 1 NPO-fonds  - 108.967

Farawe, ontwikkeling 1 NPO-fonds  - 12.705

Goud 1 NPO-fonds  - 299.007

Harder dan de Beat 6 NPO-fonds  - 83.381

Het Achterbank Mysterie, podcast 5 NPO-fonds  - 23.689

Het Klokhuis serie 34 4 Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, 34.466 34.466

4 Vrijheid en Veteranenzorg

4 Stichting Stimuleringsfonds Rouw 10.000 10.000

Het Klokhuis serie 34, Het Klokhuis zoekt helden 5 Stichting Benevolentia 69.994 69.994

Het Klokhuis serie 35 2 Stichting Werelderfgoed Nederland 30.000 30.000

Het Uur van de Wolf: Alex Roeka - Leven met liederen 1 NPO-fonds - 88.725

en leugens

Voorraad

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1



Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale Bijdrage 

derden in €
Commerciële 

sponsoring CoBO Mediafonds
Overige  
derden NPO-Fonds

Het Uur van de Wolf: De Bastaard, ontwikkeling 1 NPO-fonds  - 20.864

Het Uur van de Wolf: Candy 1 NPO-fonds  - 110.648

Het Uur van de Wolf: De schatten van de krim 1 Mediafonds 100.000 100.000

Het Uur van de Wolf: En nou niet de Turk uithangen 1 NPO-fonds  - 21.175

(ontwikkeling)

Het Uur van de Wolf: Gevolg zonder oorzaak 1 NPO-fonds  - 108.054

(ontwikkeling)

Het Uur van de Wolf: Licht 1 Mediafonds 13.500 13.500

NPO-fonds  - 97.643

Het Uur van de Wolf: No Hay Camino - Er is geen weg 1 NPO-fonds  - 98.185

Het Uur van de Wolf: Reis naar het morgenland 1 Mediafonds 31.000 31.000

NPO-fonds  - 99.903

Het Uur van de Wolf: Tamar 1 NPO-fonds  - 126.000

Hideous Henk, scenario webdrama 6 NPO-fonds  - 17.500

Human Strings, podcast 4 NPO-fonds  - 14.874

IDFAcademy & NPO-fonds workshop 2020 n.v.t. NPO-fonds  - 56.754

Ik ben de man die naast mij staat, ontwikkeling 1 NPO-fonds  - 30.250

Kamp Koekieloekie 8 NPO-fonds  - 503.273

Narcosis ( De Oversteek XII) 1 NPO-fonds  - 224.000

Stichting Merweborgh 75.000 75.000

Ons Succesverhaal, radiodocumentaire 2 NPO-fonds  - 25.550

Op zoek naar Helen Dowling, podcastserie 3 NPO-fonds  - 3.500

Praten met Historische Figuren n.v.t. Stichting tot Bevordering van Afstandseducatie 50.000 50.000

Schooltv-portal 2021 n.v.t. Stichting ProDemos 28.146 28.146

Voorraad

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1



Titel Media-aanbod
Aantal 

afl. Organisatie
Totale Bijdrage 

derden in €
Commerciële 

sponsoring CoBO Mediafonds
Overige  
derden NPO-Fonds

Sisyphus, ontwikkeling podcast 9 NPO-fonds  - 6.748

Indonesia Roept 9 Stichting Marinus Plantema 7.500 7.500

Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, 37.500 37.500

Vrijheid en Veteranenzorg

Mondriaan Fonds 67.500 67.500

ZappDoc Lab 2020-2021 n.v.t. NPO-fonds  - 25.325

 Aansluiting ‘vermindering van voorraad’ in balans 554.606 0 0 144.500 410.106  2.938.219

*Betreft ontvangen bijdragen conform productieovereenkomst

Voorraad

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1



Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden welke van invloed 
zijn op de jaarrekening 2020.

Hilversum, 8 april 2021

De heer A. Amhaini
Zakelijk directeur 

Mevrouw W.R.M.B. Francissen
Mediadirecteur 

De heer mr. M.J.G. Wintels
Raad van Toezicht (voorzitter)

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

De heer dr. E. Huizer
Raad van Toezicht 

Mevrouw drs. F.J.M. Morssink
Raad van Toezicht 

De heer drs. H. Moukaddim
Raad van Toezicht 

jaarrekening

Hier zijn de Van Rossems



Ik heb ervoor 
gekozen om te

geloven dat het
uiteindelijk beter

zal gaan, niet
slechter

Barack Obama in 
Nieuwsuur

Bestemming van het resultaat

In de statuten is geen regeling opgenomen ten aanzien van de resultaatbestemming. 
Conform het Handboek Financiële Verantwoording wordt het exploitatieresultaat
toegevoegd of onttrokken aan de Reserve Media-aanbod. Indien de Reserve Media-
aanbod de maximum-norm heeft bereikt, wordt het resultaat verantwoord als 
Overgedragen Reserve Media-aanbod.

overige gegevens

Barack Obama in Nieuwsuur
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Sociaal jaarverslag

DREAM SCHOOL



sociaal jaarverslag
2020 is een jaar dat zich kenmerkt door COVID-19 en dat geldt ook voor de NTR.
Creatieve medewerkers hebben laten zien dezelfde kwaliteit programma’s te 
kunnen maken, ondanks alle beperkingen. Bijzonder is dat er in deze tijd mooie 
nieuwe initiatieven tot stand zijn gekomen op alle platformen. Dit geeft aan dat 
onze medewerkers wendbaar en flexibel zijn.

De publieke omroep is in het kader van de coronamaatregelen aangemerkt als 
cruciale sector. Dat betekent dat het werk in aangepaste vorm doorgang vindt. 
Vanaf maart 2020 werd thuiswerken de norm. Toch moeten NTR- medewerkers op 
pad om programma’s te maken. Dat vergt aanpassingen en voorzorgsmaatregelen 
die gezond en veilig werken mogelijk maken. Het nieuwe AV-protocol wordt slagvaardig 
geïmplementeerd en er komen zelfs Health and Safety Officers. 
Rond de zomer wordt werken op kantoor weer beperkt toegestaan. Deskundigen 
van Arbo Unie voeren om deze reden een speciale Corona RI&E uit. Zij beoordelen of 
de werkplekken bij de NTR zijn ingericht op werken in de anderhalvemetersamenleving. 
Om het aantal personeelsleden in het pand te managen, worden er etage-
coördinatoren aangesteld. In november ontvangen alle medewerkers van de NTR 
een eenmalige nettovergoeding om hun werkplek in te kunnen richten. 

Back on Track



sociaal jaarverslag
Structuurwijziging
In vervolg op de strategiesessies uit 2019 is het plan uitgewerkt om de NTR-organisatie 
toekomstbestendig te maken. Dit plan sluit aan bij de behoefte aan een flexibele en 
moderne organisatiestructuur, waarin ook ruimte is voor ondernemerschap en nieuwe 
talenten. De uitgangspunten voor de nieuwe structuur zijn: 

• Programma-inhoud voorop
• Crossmediaal en integrale storytelling
• Flexibel
• Dienstverlenende en efficiënte topstructuur en staf

In het organisatieplan is sprake van een nieuw besturingsmodel met collegiaal bestuur 
en 16 thematische redacties met elk een hoofdredacteur die eindverantwoordelijk is. 

Dit organisatieplan is met een adviesaanvraag voorgelegd aan de ondernemingsraad. 
Het intensieve adviestraject heeft geresulteerd in een positief advies. 

Functiebeschrijvingen
In vervolg op de nieuwe structuur zijn de functiebeschrijvingen binnen de NTR 
aangepast. De functies worden meer resultaatgericht opgesteld. Ze sluiten aan 
bij de crossmediale inrichting van de thematische redacties. De nieuwe functie-
beschrijvingen bevatten redactie-specifieke kenmerken die nauw omschrijven welke
specifieke kennis en ervaring medewerkers van de afzonderlijke redacties moeten 
hebben om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Aanpassing gesprekkencyclus
Met ingang van september 2020 is de gesprekkencyclus binnen de NTR aangepast. 
Niet langer vindt beoordeling plaats op de traditionele manier. Voortaan worden
ontwikkelingsgerichte gesprekken gevoerd over de bijdrage die de medewerker levert 
aan het realiseren van de belangrijkste doelstelling van de NTR: het maken van mooie 
programma’s. De medewerker krijgt tegelijk de gelegenheid om met de leidinggevende 
(al dan niet ondersteund vanuit P&O) het gesprek aan te gaan over enkel en alleen 
de persoonlijke ontwikkeling. 

CAO-wijziging
Na een lang en intensief onderhandelingsproces wordt in oktober 2020 overeen-
stemming bereikt tussen de bonden en de werkgeversorganisatie over de CAO 
2019-2022. Afgesproken is onder meer een structurele loonsverhoging van 5% 
over 3 jaar. 
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Aantal medewerkers
De afname van het aantal fte’s heeft zich voortgezet. De belangrijkste verklaring zit 
in de toename van buitenproducties in 2019; daarbij zijn vooral medewerkers van de 
externe producent werkzaam en niet die van de NTR. In 2020 is sprake van een afname 
van het media-aanbod.

Personeelsbestand
2018 2019 2020

Gemiddeld aantal medewerkers 391 374 364
Gemiddeld aantal fte’s 353 339 328
Aantal medewerkers ultimo 393 365 370
Aantal fte’s ultimo 356 331 334

sociaal jaarverslag
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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 verhou-
ding op 75/25%.

Op peildatum 31 december 2020 heeft 66% van de medewerkers een contract voor 
onbepaalde tijd en 34% 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.

sociaal jaarverslag
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Leeftijdsopbouw personeelsbestand 
In de volgende grafiek is de leeftijdsopbouw van de medewerkers over de afgelopen 
3 jaar weergegeven. In de categorie 56-65 jaar stijgt het aantal medewerkers. Deze 
cijfers komen overeen met het beeld dat deze groep niet doorstroomt. En dat vraagt 
aandacht voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. 

Verdeling arbeidsovereenkomsten bepaalde en onbepaalde tijd binnen de groepen
programmatisch en niet programmatisch 2020

0% 100%



120

100

80

60

40

20

0

bepaalde tijd onbepaalde tijd totaal

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 2020

sociaal jaarverslag
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Mobiliteit 
Mobiliteit is de in- en uitstroom van medewerkers in het jaar 2020, afgezet tegen
het totale medewerkersbestand van 2020. Gedurende het jaar 2020 komen er 74 
medewerkers in dienst bij de NTR en van 70 medewerkers eindigt de overeenkomst.

C E F G H J K L M
vrouw 7 60 76 60 7 10 1 1
Man 1 1 18 52 54 13 7 1 1

Uitstroom 2020

Ziekteverzuim 
De Arbodienstverlening 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 2020 is het 
ziekteverzuim ten opzichte van 2019 iets gestegen (4,2% in 2019). 

2020 Totaal
Verzuim excl. zwangerschap 4,0%
Verzuim incl. zwangerschap 4,4%

56 14 70



De ondernemingsraad van de NTR bestaat aan het begin van het jaar 2020 uit Rob Bruins
Slot, Roel Jorna, Michiel Hobbelink, Melanie Fennis, Paola Kisner, Sander Nieuwenhuijsen, 
Alex van Reenen en Luc Willems. Na enkele maanden heeft Melanie Fennis de onder-
nemingsraad verlaten. De reguliere verkiezingen voor de ondernemingsraad die eigenlijk in 
mei gepland stonden verschoven naar oktober. Hiervoor is in overleg met directie besloten 
omdat de behandeling van een adviesaanvraag over een ingrijpende organisatiewijziging 
nog niet was afgerond.
In 2020 heeft de ondernemingsraad elf keer een formele overlegvergadering met directie 
en het hoofd P&O gehad. Vanwege het coronavirus vinden de overleggen voornamelijk via 
Microsoft Teams plaats. De onderwerpen die in de overleggen aan bod komen zijn onder 
andere de adviesaanvraag over een nieuw besturingsmodel, de adviesaanvraag over 
de organisatiewijziging, de alliantie tussen NTR en NOS, de verhouding flexibele/vaste 
contracten en natuurlijk de maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Een OR-lid heeft zitting in de Arbo-commissie en er vindt regelmatig informeel overleg
plaats tussen het hoofd P&O en een delegatie van de ondernemingsraad over alle 
P&O-gerelateerde onderwerpen. De ondernemingsraad is ook vertegenwoordigd in de 
Centrale Ondernemingsraad waarin leden van ondernemingsraden van alle publieke 
omroepen overleg hebben met de bestuurder van de NPO. De ondernemingsraad
probeert na iedere overlegvergadering een nieuwsflits te sturen aan de medewerkers 
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 ook aanvullende informatie over de OR te vinden is. Verder heeft de 
ondernemingsraad dit jaar, met het oog op de behandeling van de adviesaanvraag over 
de organisatiewijziging, veel gesprekken met medewerkers gehouden.
Sinds de verkiezingen in oktober bestaat de ondernemingsraad uit Roel Jorna, Michiel 
Hobbelink, Melanie Fennis, Paola Kisner, Sander Nieuwenhuijsen, Anne Gras, Rose Heijnen, 
John Samson en Luc Willems. De nieuwe ondernemingsraad heeft zich voorgenomen 
om in 2021 extra aandacht te besteden aan de verhouding flexibele/vaste contracten, 
talentontwikkeling, doorstroming, diversiteit, duurzaamheid en vitaliteit. Ook een thuis-
werkbeleid staat hoog op de agenda.

medezeggenschap

Wat een Suikerfeest
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