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Bestuursverslag

Media-aanbod

Jaarrekening
Sociaal jaarverslag
Het Kamp van Sarah Neutkens

voorwoord
De NTR wil verbinden, informeren en kennis bieden bij wat er in de wereld
gebeurt. Deze rol is wettelijk verankerd in het publieke bestel, waar de inhoudelijke
verantwoordelijkheid voor de programmering is belegd bij twee taakomroepen,
NTR en NOS, en de ledenomroepen met elk hun eigen achterban.
COVID-19 had in 2021 nog steeds veel impact. De publieke omroep heeft laten zien in
staat te zijn om daar goed op te kunnen inspelen. Veel bestaande programma’s zijn
ondanks alle belemmeringen toch gemaakt en uitgezonden. Daarnaast is er zelfs ook
nog veel nieuws bedacht en geproduceerd. En dat bleek hard nodig. De behoefte van
de kijker aan een gevarieerd, informatief en verstrooiend media-aanbod is groter als het
overgrote deel van Nederland verplicht thuis zit. In deze crisissituatie vol onzekerheden
over gezondheid, continuïteit van werk en inkomsten, de extra zorg voor de kinderen en
het gemis aan direct contact met elkaar is het belangrijk dat de kijkers terecht kunnen
bij de publieke omroep waar ze antwoord op hun vragen krijgen, waar hun zorgen aan
bod komen en waar ze troost en verstrooiing wordt geboden. Het belang van cultuur

Eén van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe concessiebeleidsplan is dat

werd de afgelopen periode nadrukkelijk onderstreept. Cultuur verbindt, biedt ontspan-

de NPO de beweging maakt naar een programmering op basis van genres, in plaats

ning en troost. De NTR heeft daar met haar culturele programma’s veel aan bijgedra-

van de netten en zenders. De inhoud van de programma’s staat voorop. Deze nieuwe

gen. Daarnaast waren we ook nadrukkelijk aanwezig op het gebied van informatie en

werkwijze biedt de NTR volop mogelijkheden om programma’s nog meer dan voorheen

educatie.

crossmediaal aan te vliegen.

Sinds 1 januari 2021 werken we concreet samen met de NOS aan de programmering

Elke organisatie is zo sterk als de motivatie en inzet van haar medewerkers. Los van

op het gebied van onder andere onderzoeksjournalistiek, wetenschap en kennis in lijn

de coronamaatregelen hebben de bestuurlijke, organisatorische en programmatische

met de samenwerkingsovereenkomst die de twee taakomroepen eind 2020 zijn aan-

aanpassingen in 2021 opnieuw veel van de NTR-medewerkers gevraagd. Het feit dat

gegaan. In 2021 is door de NPO en alle omroepen gezamenlijk hard gewerkt aan het

zij zich in dit proces steeds onvoorwaardelijk, loyaal en flexibel hebben opgesteld is

concessiebeleidsplan dat op 1 januari 2022 in is gegaan.

bewonderenswaardig en maakt ons trots op de NTR en op de mensen die er werken.
Ahmed Amhaini

Willemijn Francissen

Zakelijk directeur NTR

Mediadirecteur NTR

Bestuursverslag
Voorwoord
Directieverslag
Verslag Raad van Toezicht
Organogram
Kijken op gevoel

directieverslag
Voorwoord
Corona en de daarmee samenhangende overheidsmaatregelen hebben in 2021 voor
het tweede jaar op rij grote invloed op de gezondheid van mensen, hun bestaanszekerheid en bewegingsvrijheid. Ook het mediagebruik en de mediabehoefte veranderen daardoor. Als iedereen noodgedwongen thuiszit is de behoefte aan een uitgebreid en gevarieerd media-aanbod nu eenmaal groter en door de maatschappelijke
onzekerheid wordt dit aanbod zelfs onontbeerlijk. De publieke omroep heeft daarin
een grote verantwoordelijkheid.
Die verantwoordelijkheid neemt ook de NTR zeer serieus. Zij laat zien in staat te zijn goed
in te spelen op de toegenomen behoefte aan informatie enerzijds en verstrooiing anderzijds. De meeste bestaande titels zijn in het afgelopen jaar ondanks alle belemmeringen
geproduceerd en uitgezonden. Waar nodig zijn de bestaande plannen aangepast, opdat
ze toch doorgang konden vinden. Er is een enorme inspanning geleverd om alle nieuws,
actualiteiten en wetenschappelijke inzichten rondom de verspreiding en bestrijding
van het virus op een heldere en consistente wijze toegankelijk te maken voor een breed
publiek. Daarnaast zijn er veel nieuwe programma’s en initiatieven ontwikkeld die
voorzien in de direct toegenomen mediabehoefte.
Deze behoefte zagen we op het gebied van informatie en educatie, maar bij uitstek
ook op het gebied van kunst en cultuur. Cultuur verbindt, biedt ontspanning en troost.
Nu het overheidsbeleid in belangrijke mate is toegespitst op het overeind houden
van de gezondheidszorg en ondersteuning van de economie, kwam de cultuursector
steeds verder in het gedrang. Juist door die benarde positie werd het belang van
cultuur in de afgelopen periode nadrukkelijk onderstreept. De NTR heeft daar met
haar programmering in 2021 actief aan bijgedragen en de sector levend gehouden
ondersteund.

Wende's Kerstkaleidoscoop
Fotografie: Bullet-Ray Photography

directieverslag
Directie

taakopdracht werkt de NTR ongebonden en onafhankelijk. Onze programma’s worden van-

Vanaf 1 oktober 2020 kent de NTR een collegiale directie, bestaande uit een zakelijk

uit inhoudelijke drijfveren en kwalitatieve ambities gemaakt.

directeur en een mediadirecteur. Mevrouw Willemijn Francissen is mediadirecteur en de

Wij maken brede en diverse programma’s voor iedereen in Nederland, maar richten

heer Ahmed Amhaini is zakelijk directeur. In het kader van een evenwichtige verdeling

ons vanuit onze taakopdracht nadrukkelijk ook op onderwerpen en doelgroepen die,

van de zetels van de directie tussen mannen en vrouwen is daarmee voldaan aan

als wij het niet doen, onderbelicht blijven.

het criterium van evenwichtigheid.

De NTR maakt programma's voor alle doelgroepen. Van Nieuwsuur tot Dreamschool,
van Project Rembrandt tot Kunststof, van Klokhuis tot Hier zijn de Van Rossems, van

Ambitie NTR

Podium Witteman tot De Sociëteit. Op tv en radio evenzeer als online.
Met de programmering nodigt de NTR het publiek uit om zich te ontwikkelen. De NTR

De stichting NTR draagt bij aan een democratische kennissamenleving door het maken

hecht grote waarde aan educatie en wil mensen stimuleren zich te ontplooien, bijdragen

van informatieve, culturele en educatieve programma’s voor het gehele publiek met de

aan persoonlijke groei en zo de weerbaarheid vergroten. Kennis is macht. Wij zoeken

volgende kernwaarden: onafhankelijk, onpartijdig, objectief, betrouwbaar, respect voor

de samenwerking met andere omroepen en buitenproducenten en stellen specifieke

mensen en hun waarden, en gerichtheid op een samenleving van actieve, zelfstandige

inhoudelijke vakkennis in dienst van het geheel. De NTR staat nauw in overleg met

en nieuwsgierige burgers.

de NPO en de andere publieke omroepen over de manier waarop uitvoering wordt
gegeven aan haar wettelijke taken.

Positionering en wettelijke taken NTR
De NTR heeft als taakomroep met een wettelijke opdracht een andere positie in

Maatschappelijke verankering/adviesraad NTR

het bestel dan de omroepverenigingen. De wettelijke taken van de NTR dienen twee

De NTR kent als stichting geen ledenraad. Om verbinding met de buitenwereld sterk te

doelen. Enerzijds het waarborgen van de taken zoals geformuleerd in de Mediawet en

houden is er een adviesraad. Deze raad adviseert gevraagd en ongevraagd de media-

het mediabesluit, waardoor de publieke omroep kan garanderen dat datgene wat de

directeur over het media-aanbod van de NTR en fungeert daarnaast als klankbord.

kern is van een publieke omroep gemaakt kan blijven worden. Informatie, cultuur en

De adviesraad bestaat uit 24 leden met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden.

educatie bieden voor een breed publiek is immers de publieke mediaopdracht.

Zij hebben affiniteit met de (wettelijke taken van de) NTR en brengen ieder een eigen

Anderzijds biedt de taakomschrijving in de Mediawet de waarborg om zogenaamde

deskundigheid in. De adviesraad bestaat uit vijf zogenaamde kamers: Kunst en Cultuur,

witte vlekken in het bestel en in het schema te vullen. Dat wil zeggen programmering

Informatie, Educatie/Wetenschap/Geschiedenis, Jeugd/SchoolTV en Levensbeschouwing.

voor en over doelgroepen en thema’s die elders binnen de publieke omroep niet of

Elke kamer bestaat uit minimaal vier leden. De raad vergadert als geheel, maar de kamers

minder aan bod komen.

kunnen ook apart bijeenkomen. Er zijn gemiddeld twee vergaderingen per jaar. De leden
krijgen voorafgaand aan de vergadering een dossier met algemene adviesvragen en met
dilemma’s die zijn geformuleerd door de genrehoofden. Voorafgaand aan de vergadering

Ons media-aanbod ligt in het directe verlengde van die wettelijke taak en is niet

wordt hun gevraagd een aantal specifieke programma’s te bekijken of te beluisteren.

gestoeld op een missie die wij vervullen namens een achterban. Vanuit de wettelijke

Van de vergaderingen wordt verslag gemaakt.
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In april spreekt de adviesraad over de veranderingen voor het programma Andere
Tijden, de ophef die al vóór uitzending ontstaat over het educatieve programma
Gewoon Bloot en de start van de nieuwe portal NPO Kennis, een initiatief van de NTR.
Ook het Actieplan Diversiteit van de NPO staat op de agenda. Tijdens de vergadering
in november komen het tweeluik Nederturken en het populaire programma Tiki Taka
Touzani aan bod. De leden worden bijgepraat over de plannen om samen met de NOS
een onderzoeksjournalistieke redactie op te zetten. Tussen de reguliere vergaderingen
door zijn er twee bijeenkomsten met een kleine afvaardiging van de adviesraad en
enkele NTR-medewerkers.
Op 31 december 2021 loopt de tweede zittingstermijn af van twaalf leden van
de adviesraad. In het najaar is daarom gestart met de werving van nieuwe leden
en zijn gesprekken gevoerd om de openstaande vacatures te vullen bij de kamers
Kunst & Cultuur, Informatie en Jeugd/SchoolTV.

Gewoon bloot
Fotografie: Laura Oldenbroek
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Diversiteit
Diversiteit staat bij de NTR hoog op de agenda. Dit komt tot uiting in een strategische
aanpak van het diversiteitsbeleid bij de programma’s, bij werving & selectie en op het
gebied van marketing & communicatie. Op programmatisch gebied vertaalt zich dat in
programma’s waarin inclusie op het gebied van gender en culturele afkomst vanzelfsprekend is. De NTR wil een afspiegeling zijn van de samenleving. Dat geldt zowel voor
het programma-aanbod als voor de mensen die dat aanbod mogelijk maken.
Om een kritische blik te houden op de manier waarop de NTR deze ambitie gestalte
geeft, bestaat sinds 2018 het project rond Unconscious Bias. Alle medewerkers volgen
in principe een workshop, waarin onbewuste vooroordelen worden besproken en vertaald
naar de werkvloer. Daarnaast worden rond dit thema met enige regelmaat personeelsbijeenkomsten gehouden. In het voorjaar van 2021 is er een bijeenkomst over de gevolgen
van de Black Lives Matter-beweging en de reactie daarop van NTR en NPO. In het
najaar is er een bijeenkomst over het personeelsbeleid van de NTR. De afdeling Klassiek
organiseert intern een workshop over meer diversiteit en inclusiviteit in de programmering. De Vrije Lijst wordt uitgebreid. Samen met andere omroepen is het voornemen
om een omroepbrede lijst op te zetten. Het betreft een strikt voor intern gebruik
samengestelde database voor journalistieke medewerkers van deelnemende omroepen,
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 sociaal-economische achtergrond.

NTR Duurzaamheid
Duurzaam produceren en ondernemen is belangrijk voor de NTR. De directie heeft
duurzaamheid in 2021 naast diversiteit geprioriteerd als een van de twee overkoepelende
thema’s. In het voorjaar van 2021 is door de directie een ‘Roadmap Duurzaamheid
2021-2023’ vastgesteld. Daarin worden de volgende activiteiten genoemd: gescheiden
afval verzamelen, duurzaam woon-werkverkeer, uitbreiding van het aantal zonnepanelen
en digitalisering van het facturatie- en contracteringsproces door middel van
IT-applicaties.
Koude Oorlog
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albert
De NTR is penvoerder van duurzaamheidsplatform albert, het project waarin tien
publieke omroepen samenwerken om hun CO2-uitstoot te verlagen. Albert heeft
zich de afgelopen jaar ontwikkeld tot kenniscentrum en vraagbaak als het gaat om
duurzaam produceren.
Albert bestaat uit drie onderdelen: de website wijzijnalbert.nl, een CO2-calculator
waarmee producers de CO2-voetafdruk van hun programma meten en Carbon Action
Plan-trainingen voor programmateams. Albert begint met zeven samenwerkende
omroepen: BNNVARA, AVROTROS, KRO-NCRV, VPRO, EO, Omroep MAX en NTR.
HUMAN, WNL en PowNed sluiten zich eind 2021 aan bij albert.
Aan het begin van het jaar gaat de nieuwe CO2-calculator van albert online.
Met deze online tool kan de CO2-uitstoot van een productie berekend worden.
Daarnaast organiseert albert – ook online – ‘Carbon Action Plan Trainingen’ bijeenkomsten waarin productie en redactie met de albert-trainer een plan van aanpak
opstellen om de uitstoot van hun programma te reduceren. Dat alles op basis van
de gegevens uit de CO2-calculator. Aan het eind van het seizoen wordt een laatste
berekening (‘final draft’) gemaakt.
De drietrapsraket – first draft, Carbon Action Plan training, final draft – is succesvol.
In 2021 zijn tachtig berekeningen gemaakt. Het gemiddelde uitstootcijfer bedraagt
6,7 ton CO2 per uur TV. In 2020 was dat 9,5 ton CO2. De daling is veroorzaakt door
de coronamaatregelen. Er wordt bijvoorbeeld amper nog gevlogen voor producties.
De overgebleven CO2 wordt gecompenseerd.

Brainstorm
Fotografie: Elvin Boer
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De CO2-calculator is in 2021 volledig vernieuwd: daarin kunnen nu ook thuiswerken,
catering en plasticverbruik in de berekeningen meegenomen worden. De calculator is
door albert international ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens het bouwproces
heeft het Nederlandse albert-team regelmatig contact met de ontwikkelaars, zodat
ook onze wensen (bijvoorbeeld met betrekking tot plastic en catering) een plek krijgen
in het definitieve ontwerp.
BNNVARA en NTR hebben albert inmiddels geïntegreerd in hun onboardingsprogramma.
Traditiegetrouw brengt albert in de laatste week van klimaatmaand oktober
‘De Staat van het Omroepklimaat’ uit. In dit filmpje wordt verslag gedaan van
de resultaten van de calculaties/berekeningen en van trainingen en duurzame
initiatieven door de albert-omroepen.

Levensbeschouwelijke programmering
In het kader van haar door de NPO gegeven opdracht verzorgt de NTR de levensbeschouwelijke programmering voor moslims en hindoes. Met het oog op die taak
kent de NTR-adviesraad een kamer Levensbeschouwing. De kamer bestaat uit vier
leden: twee moslims, een hindoe en een betrokken deskundige op het gebied van
levensbeschouwing die als voorzitter fungeert. De NTR wil bij de totstandkoming
van het levensbeschouwelijke media-aanbod samenwerken met makers die kundig
zijn en zo veel mogelijk afkomstig zijn uit de hindoe- en moslimgemeenschappen.
Zij weten het beste wat leeft in deze groepen en kunnen de vertaalslag maken naar
de programma’s. Ook wordt vier keer per jaar met klankbordgroepen uit de gemeenschap gesproken over de levensbeschouwelijke programma’s van de NTR. De groepen
bestaan uit oudere en jongere makers en vertegenwoordigers van de twee geloofsgemeenschappen. Zij kunnen suggesties voor nieuwe programma’s aandragen.
De inhoudelijke uitvoering van de levensbeschouwelijke taak staat verder beschreven
in het hoofdstuk over het media-aanbod.

Het Ramadangevoel
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Contentexploitatie

Organisatie en personeel

De afdeling Contentexploitatie is er om de programma’s en de merken van de NTR

COVID-19 vraagt het nodige van de NTR-medewerkers maar laat vooral ook zien

te exploiteren. Het gaat daarbij om de verkoop van formats en programma’s en

hoecreatief, flexibel en wendbaar zij zijn. Gedurende het jaar wordt gewerkt met

het licenseren van fragmenten alsmede om merchandising in samenwerking met

het COVID-19 Protocol Audiovisuele Sector. Dit protocol verandert soms als de

externe partijen, zoals collega-omroepen en commerciële partijen als Netflix en

situatie rondom Covid-19 verandert. Hierop wordt door iedereen adequaat gehandeld.

Videoland.

Thuiswerken blijft de norm, al komen medewerkers gaandeweg het jaar onder strikte
voorwaarden iets vaker naar kantoor. Bij producties op locatie wordt steeds

Een paar concrete voorbeelden die in 2021 tot stand zijn gekomen vanaf januari 2022

het
AV-protocolisnageleefd.
De solvabiliteit
gestegen ten opzichte van 2018 door toename van het eigen vermogen

wordt Tout Sexplique uitgezonden, de Canadese versie van Dr Corrie. De serie Voor de

als gevolg van het positieve exploitatieresultaat. De liquiditeit is gedaald ten opzichte van

vorm (een productie van De Haaien) is in het Midden-Oosten te zien, de documentaire

In
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uitvoering
gegeven
aan
het
herstructureringsplan
datnaar
in 2020
is
2018
door
het omzetten
van
de lening
van
OCW
(langlopende schuld)
werkkapitaal

Dance or die (Witfilm) in Duitsland en De slag om Libanon in België. In februari 2022

ingevoerd.
Daarnaast
is via
programmalijnen
een eerste
aanzet gegeven
tot ondervan de NPO
(kortlopende
schuld).
De liquide middelen
bedragen
€ 4,5 miljoen
en staan

verschijnt een boek bij de geschiedenisserie Het verhaal van Nederland. Daarnaast zijn

steuning
van het herstructureringsplan . De programmalijnen richten zich op goed
ter vrije beschikking.

er zoals elk jaar verschillende producten rondom Het Sinterklaasjournaal en worden de

personeelsbeleid, strategische personeelsplanning, werving en selectiebeleid in een

mogelijkheden onderzocht voor merchandise rond het programma De Boterhamshow.

steeds
krapper wordende markt, opleidingsbeleid en leiderschap.
Risicomanagement

Het platform NPO Plus vormt een groeiende bron van inkomsten voor de NTR.
Met YouTube worden in het buitenland inkomsten gegenereerd. Alle commerciële

Er
wordt een nieuwe Arbodienst aangetrokken om adequaat met verzuim om te gaan.
Algemeen

activiteiten vinden plaats binnen de kaders van de Mediawet. Na goedkeuring door

Op
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het Commissariaat voor de Media dragen zij bij aan de zichtbaarheid van de NTR

gekeken
naar structurele
van intern
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werken. In 2022 zalendit
verder geëffectueerd
ting en adequate
werkinginzet
van een
risicomanagementcontrolesysteem.
Sturing en

en genereren zij extra inkomsten.

worden.
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
Ten
aanzien
van de planning
controlcyclus
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en onzekerheden
door&een
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en de
formatie
interne
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control
naleving van
weten regelgeving,
voor
hetrichtlijnen
nieuwe jaar
. Dat is in 2021
het eerst. In 2022 zal dit proces verder
interne
en beleidsregels
envoor
accountantscontrole.
geprofessionaliseerd worden.
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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Huisvesting
De NTR is samen met BNNVARA eigenaar van het NTR/BNNVARA-gebouw. Daarnaast
heeft de NTR het NTR-Paviljoen in eigen beheer en is er sprake van een gedeelde entree
met de VPRO en BNNVARA. De kosten voor huisvesting bestaan uit kosten voor het
NTR/BNNVARA-gebouw, het Entreegebouw, het NTR-Paviljoen en gezamenlijkheidskosten zoals het bedrijfsrestaurant en de receptie. Samenwerking vindt plaats op het
gebied van centrale inkoop (aanbestedingen), facility (groot onderhoud), IT, hospitality
(bedrijfsrestaurant, petit café, receptie), schoonmaakdiensten en beveiliging.
Er wordt een gezamenlijke aanbesteding uitgevoerd voor groot onderhoud die leidt tot
verduurzaming en kostenefficiëntie. Verder starten er gezamenlijke aanbestedingsen offertetrajecten voor de liften (met BNNVARA en VPRO) en verzekeringsmakelaarsdiensten (met de NOS).

IT & Productiefaciliteiten
IT & Productiefaciliteiten vernieuwt en vervangt de servers van de postproductie door
een virtuele serveromgeving. Hierdoor is aanzienlijk minder hardware nodig dan voorheen. Het proces van postproductie is hiermee verduurzaamd. De energiebesparing
beloopt 10% van het totale elektriciteitsverbruik van het serverpark waarop alle ITen AV-hardware van de NTR, VPRO en BNNVARA wordt gehost.

Samenwerking NOS en NTR
In juni 2019 gaf minister Slob in zijn visiebrief aan onderzoek te willen doen naar
een mogelijke samenwerking tussen de NTR en NOS. Naar aanleiding hiervan laten
de directies van de NTR en de NOS een uitgebreide verkenning doen. Het belangrijkste
uitgangspunt daarbij is dat samenwerking een meerwaarde moet hebben voor beide
organisaties en voor het publieke bestel, met inachtneming van het op onderdelen
onvergelijkbare productieproces van NOS en NTR.

Andere Tijden Sport
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Beide organisaties hebben zich geschaard achter het voorstel tot een alliantie.

Inplug aspirant-omroep met een voorlopige erkenning

Per 1 januari is een samenwerkingsovereenkomst getekend, met instemming van

Volgens artikel 2.26 lid 1 sub f en artikel 9.8a van de Mediawet kan het de NTR

de minister. De alliantie is gericht op het inhoudelijk versterken van het programma-

worden opgedragen het media-aanbod te verzorgen van een omroepvereniging

aanbod. Programma’s als ‘Nieuwsuur’, ‘Andere Tijden (Sport)’ en ‘Nieuws en Co’

met een voorlopige erkenning (aspirant-omroep). In de periode van 1 januari 2017

lieten al zien dat een programma-inhoudelijke samenwerking tussen de NTR en NOS

tot en met 31 december 2021 verzorgt de NTR het media-aanbod voor PowNed.

succesvol kan zijn.

In overleg met OCW is hiertoe een zogenaamde inplug-overeenkomst gesloten.
Rode draad in deze overeenkomst is een strikte scheiding tussen de financiële en

Sinds de start van de alliantie trekken NTR en NOS nadrukkelijker en intensiever
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NOS vergroot en daarmee de wil om (optimaal, niet maximaal) samen te werken. Een

aanbod,
dat
volledig
valt van
onder
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verantwoordelijkheid
van
de aspirant2018 door
het
omzetten
de de
lening
van OCW
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naar
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belangrijk verbindend element is daarbij de borging van het belang van de taakomroepen

omroepvereniging,
wordt onder
deDe
merknaam
van de aspirant-omroepvereniging
van de NPO (kortlopende
schuld).
liquide middelen
bedragen € 4,5 miljoen en staan

binnen het bestel. Vanaf de start van de alliantie heeft het versterken van onderzoeks-

uitgezonden.
Ook kan PowNed organisatorische diensten bij de NTR bestellen en
ter vrije beschikking.

journalistiek in een samenwerking tussen Nieuwsuur en NOS Nieuws prioriteit gekregen,

productionele diensten laten verrichten ten behoeve van haar eigen programmering.

vanwege het belang dat beide organisaties hechten aan deze vorm van journalistiek.

Per
1 januari 2022 zal de NTR de inplug voor de nieuwe aspirant-omroep Ongehoord
Risicomanagement

Door de al jaren bestaande samenwerking tussen NOS Nieuws en Nieuwsuur is een

Nederland! verzorgen. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2021 getroffen.

natuurlijk partnership ontstaan tussen beide redacties , die een volgende stap (i.e. een

Algemeen

gezamenlijke onderzoeksredactie) bijna vanzelfsprekend maakt. De plannen die NOS

Directie, raad van toezicht en management zijn zich bewust van het belang van de inrich-

en NTR op dit terrein hebben ontwikkeld, zullen vanaf april 2022 verwezenlijkt worden.

ting en adequate werking van een intern risicomanagement- en controlesysteem. Sturing en

De start van de nieuwe onderzoeksredactie is een belangrijke pijler onder de samen-

beheersing van de belangrijkste risico’s en onzekerheden binnen de organisatie staan hoog

werking. Ook op andere potentiële samenwerkingsterreinen (tussen overige redacties

op de agenda. De NTR heeft maatregelen getroffen ter beheersing van de voornaamste

en tussen stafafdelingen) is vooruitgang geboekt. Het nadenken over samenwerking

risico’s en onzekerheden door een deugdelijke inrichting van de administratieve organisatie &

is in beide organisaties meer dan voorheen aanwezig, zij het dat op onderdelen de

interne controle, een structurele planning & control cyclus, naleving van wet- en regelgeving,

gevolgen van corona bij NOS en NTR belemmerend hebben gewerkt.

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.

directieverslag
Concessiebeleidsplan 2022-2026
In het concessiebeleidsplan van de NPO worden de doelen en ambities van de publieke
omroep voor de komende vijf jaar uiteengezet. Op basis van het concessiebeleidsplan
wordt tussen de NPO en het ministerie van OCW een Prestatieovereenkomst gesloten.
Beide stukken zijn in 2021 gerealiseerd.
Een van de belangrijkste onderdelen van het nieuwe concessiebeleidsplan is dat de
NPO de beweging
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invermogen
plaats van
De solvabiliteit
is gestegen
ten naar
opzichte
2018 door toename
eigen
netten
enhet
zenders.
De inhoud
van de programma’s
staat is
voorop.
Pas
daarna
wordt
als gevolg
van
positieve
exploitatieresultaat.
De liquiditeit
gedaald
ten
opzichte
van
welk kanaal,
bijvoorbeeld
of on demand,
programma’s
worden aan2018bekeken
door hetvia
omzetten
van de
lening van lineair
OCW (langlopende
schuld)
naar werkkapitaal
geboden.
Dit zijn de vier
hoofdambities
het concessiebeleidsplan
2022-2026,
zoals
van de
NPO (kortlopende
schuld).
De liquide uit
middelen
bedragen € 4,5 miljoen
en staan
omschreven
in het persbericht van de NPO:
ter vrije
beschikking.
Kwalitatief, veelkleurig en waardevol aanbod
Risicomanagement
We willen dat alle Nederlanders - ongeacht leeftijd, gender, opleiding, geografische
spreiding, etnische achtergrond of beperking - de NPO blijven herkennen en waarderen
Algemeen

"Uiteindelijk kreeg
iedereen kiesrecht en
kwamen er ook vrouwelijke
parlementariërs. Dat vind
ik echt geweldig"
Wouke van Scherrenburg

om de
kwaliteit
en de en
relevantie
van zijnzijn
aanbod.
Directie,
raad
van toezicht
management
zich bewust van het belang van de inrichting en adequate werking van een intern risicomanagement- en controlesysteem. Sturing en
Kanalen
ende
diensten
die aansluiten
bijonzekerheden
het mediagedrag
beheersing
van
belangrijkste
risico’s en
binnen de organisatie staan hoog
willen De
onsNTR
aanbod
integraal
programmeren,
dusbeheersing
vertrekkend
vanuit
de behoeften
op deWe
agenda.
heeft
maatregelen
getroffen ter
van
de voornaamste
enen
het
mediagedragdoor
van een
het publiek
kijken
we welkvan
aanbod
op welk tijdstiporganisatie
het beste &
risico’s
onzekerheden
deugdelijke
inrichting
de administratieve
kancontrole,
worden een
geplaatst
op welk
aanbodkanaal.
interne
structurele
planning
& control cyclus, naleving van wet- en regelgeving,
interne richtlijnen en beleidsregels en accountantscontrole.
Verbonden met publiek en maatschappij
Wewerkt
zijn een
breed
publieke omroep waarmee
alle
mensen in Nederland
De NTR
met
een gedragen
risicomanagementsysteem
waarbij op
gestructureerde
wijze
zich
verbonden
voelen
en die verankerd
is in in
derelatie
samenleving.
wordt
omgegaan
met
de beheersing
van risico’s
tot de doelstellingen van de NTR.
De risicobereidheid van de NTR is laag (vanwege de financiering vanuit publieke middelen)
Toegankelijk,
vindbaar en herkenbaar
tot gemiddeld
(in voorkomende
gevallen noodzakelijk voor ontwikkeling en innovatie).
We bieden onze
en diensten
in beslissing
een herkenbare
en veilige
publieke
De risicobereidheid
is aanbodkanalen
derhalve afhankelijk
van hetaan
soort
dat genomen
moet
context
hetdepubliek
heeftvan
hier
toegang
toe.
worden
in lijnen
met
uitvoering
degemakkelijk
wettelijke taak
van de
NTR.

De strijd om het Binnnenhof
Fotografie: Wim Kluvers

directieverslag
Financieel resultaat

De NPO heeft OCW gevraagd om een coulante toepassing van de wettelijke 10%-

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 0,7 miljoen

norm voor het vormen van reserves (artikelen 2.174, 2.176 en 2.177 Mediawet 2008).

door extra distributieopbrengsten en opbrengsten SVOD (NPO Plus) en een

Een coulante toepassing van de omroepbrede 10 %-norm maakt het mogelijk dat

positief resultaat op nevenactiviteiten. De impact op het financiële resultaat als

financiële schommelingen in inkomsten en uitgaven als gevolg van maatregelen ter

gevolg van de coronacrisis is door aanpassingen en continuïteit in de content-

voorkoming van de verspreiding van het corona-virus kunnen worden opgevangen.

productie en het uitzendschema beheersbaar gebleven.

OCW heeft coulance toegezegd, maar deze dient echter beperkt te blijven naar
reikwijdte en duur en onder voorwaarden. De voorwaarden zijn verder uitgewerkt

De coronacrisis heeft ook in 2021 impact gehad op de programmering en financiën

in de brief ‘Uitzondering op 10%-norm reserves publieke omroepen’ van OCW d.d.

van de NTR. Dit heeft geleid tot aanpassingen in vorm, inhoud, productie en financiën.

9 februari 2021.

In 2021 is er voor diverse programma’s in totaal € 0,5 miljoen aan meerkosten
ingediend bij de NPO, waarvoor de NPO extra budget beschikbaar heeft gesteld.

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

Daarnaast is er enerzijds sprake van hogere kosten voor met name thuiswerk31-12-2021

31-12-2020

21,5%

21,2%

Liquiditeit/Current ratio

0,9

0,9

Liquiditeit/Quick ratio

0,4

0,3

vergoedingen van € 0,2 miljoen en anderzijds lagere kosten door een daling van
de kosten voor woon-werkverkeer van € 0,1 miljoen.
Solvabiliteit

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 ultimo 2021 € 7,2 miljoen en

De solvabiliteit en liquiditeit van de NTR zijn gezond en zijn licht gestegen ten opzichte

ligt boven de maximumnorm van € 6,5 miljoen, derhalve wordt het surplus ad

van 2020. De liquide middelen bedragen € 5,5 miljoen en staan ter vrije beschikking.

€ 0,7 miljoen toegevoegd aan de Overgedragen Reserve Media-aanbod.

De programmavoorraad bedraagt ultimo 2021 € 13,9 miljoen. De programmavoor-

De Overgedragen Reserve Media-aanbod bedraagt ultimo 2021 € 0,7 miljoen en

raad vloeit voort uit de wettelijke taken van de NTR en betreft voorraad waaraan

wordt gedurende één jaar volgens de Bindende Regeling Mediareserves met voor-

een uitzendgarantie van de NPO ten grondslag ligt. De NPO verschaft aan het begin

keursrecht gereserveerd voor de NTR. De Overgedragen Reserve Media-aanbod

van het jaar regulier werkkapitaal ter voorfinanciering van de producties die in dat

wordt in 2022 door de NTR ingezet voor programmatische doeleinden of direct

jaar worden uitgezonden en extra werkkapitaal ter financiering van de programma-

daaraan gerelateerde ontwikkelambities conform artikel 2.176 van de Mediawet

voorraad van de NTR, waaronder langlopende film-, drama- en geschiedenis-

2008.

producties.

directieverslag
Risicomanagement
Risicomanagement is geborgd in de planning & control-cyclus van de NTR.
Teneinde risico’s in te schalen op kans en impact en de risico’s in lijn te brengen met de
doelstellingen en jaarplannen van de NTR, heeft in 2021 een herijking plaatsgevonden
van het risicomanagement. Deze herijking geeft duidelijkheid omtrent de definitie,
het doel en het proces van risicomanagement en biedt medewerkers van de NTR een
duidelijk kader van risicobewustzijn. Daarnaast zijn de risico’s opnieuw ingeschaald op
kans en impact.

Definitie
Risicomanagement is een proactief en continu proces waarbij de NTR vanuit een
organisatiebreed referentiekader gestructureerd risico’s beheerst in relatie tot de
doelstellingen van de NTR. Risicomanagement kenmerkt zich door een systematische
aanpak om risico’s te identificeren, te analyseren en te mitigeren met het oog op
integere en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering, in een medialandschap
dat vraagt om creativiteit, innovatie en flexibiliteit.

Doel
Het doel van risicomanagement is ervoor te zorgen dat risico’s tijdig worden onderkend
en de impact ervan kan worden ingeschat. Risicomanagement is dus een belangrijk
instrument om de doelstellingen van de NTR te realiseren. Risicomanagement is een
belangrijk middel om alertheid te creëren en (fraude)risico’s expliciet te maken, zodat
er een sterk risicobewustzijn en een anticiperende houding ontstaan onder medewerkers van de NTR.

Vlogmania
Fotografie: Groen Brothers

directieverslag
De belangrijkste strategische, operationele en financiële risico’s worden hieronder

5. Operationeel risico:

benoemd. De risico’s worden beschreven met de beheersmaatregelen en gewaardeerd

Afhankelijkheid van intekening bij NPO kan leiden tot reorganisaties (Kans 3 / Impact 4)

op kans en impact. Waar mogelijk is de verwachte impact op de resultaten en/of

Beheersmaatregel: In gesprek blijven met de NPO

financiële positie vermeld, indien één of meer van de risico’s zich zouden voordoen.

In 2021 heeft dit risico heeft zich niet voorgedaan.
6. Operationeel risico:

1. Strategisch risico:

Het vinden van gekwalificeerde medewerkers (krapte op de arbeidsmarkt), verjonging

De overgang van het NPO-beleid naar genremanagement en de effecten die deze

en diversiteit (Kans 4 / Impact 4)

kan hebben op de publieke omroep, waaronder de NTR (Kans 5 / Impact 2).

Beheersmaatregel: Strategische personeelsplanning

Beheersmaatregel: Aansluiting programmapakket op strategische doelen NTR en NPO

Met het oog op de toekomst heeft de NTR in 2021 het diversiteitsbeleid nader

In 2021 heeft de NTR continu de beheersmaatregelen ingezet.

ontwikkeld en is een recruiter aangenomen om dit risico te mitigeren.

2. Financieel risico:

7. Operationeel risico:

Langdurig zieken (Kans 5 / Impact 2).

Dataverlies & AVG: Medewerker zwakste schakel in beveiliging, denk aan phishing

Beheersmaatregel: Strategische personeelsplanning

en ransomware (Kans 3 / Impact 4)

In 2021 ligt de focus op preventie en detectie van langdurig zieken i.s.m.

Beheersmaatregel: Bewustwording creëren, multi factor authentication (MFA),

de arbodienstverlener.

beveiliging devices

.

In 2021 heeft dit risico heeft zich niet specifiek voorgedaan. De NTR zet continu
beheersmaatregelen in om dit risico te mitigeren.

3. Financieel risico:
Budgetdaling OCW door overheidsmaatregelen reclameregime (Kans 5 / Impact 3)
Beheersmaatregel: Lobbyen, coördinatie met de NPO.
De overheidsmaatregelen leiden in 2021 mede dankzij hogere reclame-inkomsten
niet tot een budgetdaling.
4. Operationeel risico:
Aantal medewerkers die met pensioen gaan (Kans 5 / Impact 2)
Beheersmaatregel: Strategische personeelsplanning
In 2021 is een plan van aanpak opgesteld ten behoeve van de borging continuïteit
en kwaliteit van redacties en staf.

directieverslag
Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021

Bescherming persoonsgegevens (Privacy)

De landelijke publieke omroepen werken met een eigen gedragscode:

Voor de uitvoering van het privacy beleid conform de geldende regelgeving zoals de

de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 (voorheen Governancecode).

(U)AVG werkt de NTR volgens een Privacy Management Accountability Framework.

Deze code is geactualiseerd in 2021. De code heeft als doel goed bestuur van alle

In 2021 zijn onderdelen van het privacybeleid waar nodig geactualiseerd. Binnen

landelijke publieke media-instellingen te bevorderen. Medewerkers, bestuurders en

de NTR groeit het verantwoordelijkheidsbesef op het gebied van privacy. Persoons-

toezichthouders worden geacht de gedragscode te kennen en toe te passen bij dage-

gegevens (bijvoorbeeld van mensen die zich opgeven voor een nieuwsbrief of

lijkse werkzaamheden. Zij handelen integer. Door openheid en aanspreekbaarheid

publieksaanmeldingen ) worden conform de vigerende regelgeving afgehandeld en

voorkomen zij dat hun persoonlijke belangen met die van de NTR verstrengeld raken.

opgenomen in het register voor verwerkingen. Er wordt regelmatig opnieuw aandacht

Deze code vormt voor de NTR het uitgangspunt voor de cultuur binnen de organisatie.

besteed aan bewustwording en communicatie op het gebied van privacy en veiligheid.

De beleidsregels in de code vormen het toetsingskader.

De NTR heeft een functionaris gegevensbescherming (DPO), die tot taak heeft de NTR
te informeren en adviseren over de regelgeving en intern toezicht te houden op de

In de Gedragscode is opgenomen dat de NTR haar medewerkers jaarlijks verzoekt

naleving van de regelgeving [(U)AVG)].

opgave te doen van eventuele nevenfuncties, financiële belangen en beleggingen
in sectorgerelateerde ondernemingen en gegeven of ontvangen geschenken, uitnodigingen en andere voordelen. Begin 2021 zijn de medewerkers opnieuw geïnformeerd

Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO/IC)

over de regels ten aanzien van nevenfuncties en financiële belangen. Zij hebben opgave

De AO/IC heeft tot doel duidelijkheid te scheppen voor iedereen in de organisatie

gedaan met het oog op naleving van deze code. Daarnaast is specifieke voorlichting

over bedrijfsprocessen, processen te beheersen, risico’s te minimaliseren en ervoor te

gegeven over integer handelen.

zorgen dat daarover betrouwbare informatie beschikbaar is. De AO/IC beschrijft
de belangrijkste processen met de daarbij behorende werkwijzen, regels, taken en

De volgende registers worden minimaal twee keer per jaar geactualiseerd en zijn

verantwoordelijkheden en beheerst de processen door risico’s en maatregelen te

openbaar via de website van de NTR:

bepalen rondom interne controle, door voortgangsbewaking en door rapportage van
processen en risico’s. Binnen de NTR zijn de processen beschreven die betrekking heb-

•

Register ontvangen en gegeven geschenken en uitnodigingen

•

Register financiële belangen topfunctionarissen

•

Register nevenfuncties topfunctionarissen

•

Register nevenfuncties belangrijke journalistieke functionarissen

ben op programmatische, 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 sturingsen beheersmaatregelen aanwezig voor adequaat risicomanagement. In 2021 is het
risicomanagement van de NTR geactualiseerd en aangescherpt.

verslag raad van toezicht
Samenstelling en beloning
De raad van toezicht bestaat in 2021 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 F.J.M. Morssink.
De namen en de specifieke deskundigheid van de leden zijn gepubliceerd op de website
www.ntr.nl. Daar staan ook het functieprofiel, de nevenfuncties en het rooster van
aftreden.
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 Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021 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 2021 zes keer bijeengekomen, waarvan één keer ‘live’ en vanwege COVID-19
vijf keer online. In lijn met de wensen van de raad wordt de stichting NTR sinds 2020
bestuurd door een collegiaal bestuur. De raad van toezicht heeft regelmatig beschouwend
gesproken met de directeuren over de programmering en gespreksonderwerpen als diversiteit en unconscious bias en de programmalijnen P&O 2021-2024. Ook heeft de raad zich
laten voorlichten op het gebied van privacy en IT-veiligheid. Daarnaast heeft de raad van
toezicht diverse keren overleg gevoerd met de ondernemingsraad van de NTR.

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie doet voorstellen aan de raad over de beloning en overige
arbeidsvoorwaarden van de directie. De remuneratiecommissie heeft in dat kader
een gesprek gevoerd over de beloning en het functioneren van de directeuren. De
remuneratiecommissie heeft de raad van toezicht daartoe om inbreng verzocht en
heeft de uitkomst van de gesprekken met de directeuren besproken in de raad van

Adele

toezicht. Hiervan is een verslag gemaakt. De remuneratiecommissie bestaat uit

One Night Only

de heer M.J.G. Wintels en de heer E. Huizer.

©Cliff Lipson-©2021 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved

verslag raad van toezicht
Auditcommissie

Verklaring governance en interne beheersing

De auditcommissie ondersteunt de raad bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende

Teneinde de jaarrekening zinvol te kunnen interpreteren, verschaft het bestuursverslag

functie, in het bijzonder op het gebied van financiën. De commissie rapporteert aan

conform RJ 400.108 informatie over de NTR. Conform RJ 400.122 is in het bestuurs-

de raad van toezicht.

verslag ook informatie opgenomen over de toepassing van de Governancecode

De auditcommissie heeft de jaarrekening 2020, de begroting 2022 (inclusief de meerjaren-

Publieke Omroep 2018, welke fungeert als gedragscode. Sinds 1 juli 2021 is deze

prognose) en de risicokaart behandeld ter voorbereiding op de besluitvorming in de raad

Governancecode geactualiseerd in de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep 2021

van toezicht. Er is naar aanleiding van de jaarrekening, begroting en de impact van COVID-

(kort gezegd: Gedragscode Integriteit) Het bestuursverslag voldoet aan de specifieke

19 uitgebreid stilgestaan bij de continuïteit, de financiële positie, de risico’s en de bijbe-

voorschriften van Principe 7 van de Gedragscode Integriteit. Principe 7 betreft de

horende beheersmaatregelen. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan de orde

openbare verantwoording door het bestuur en de raad van toezicht van de NTR van

gekomen: accountantsverslag 2020, managementletter, managementrapportages,

hun functioneren. Principe 7 is door de raad van bestuur van de NPO op grond van

uitgevoerde audits, de implementatie van de reorganisatie, Dutch CORE, de aanstelling

het bepaalde in artikel 2.3, tweede lid, van de Mediawet 2008, juncto artikel 2.10,

van een nieuwe accountant en het reglement van de auditcommissie en de (doorgevoerde)

tweede lid, aanhef en onder c, en artikel 2.60, eerste lid, bindend vastgesteld voor

verbeteringen m.b.t. de verdere professionalisering van de P&C-cyclus.

de landelijke publieke media-instellingen. Het bestuursverslag voldoet aan de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media van 26 september 2017 ten aanzien

De jaarrekening van 2020 is vastgesteld op 8 april 2021 en de begroting van 2022 is

van de governance en interne beheersing van de NPO, de RPO en de landelijke en

vastgesteld op 2 december 2021.

regionale publieke media-instellingen (Staatscourant, 12 oktober 2017, nummer 57731).

De auditcommissie kent de volgende samenstelling: mevrouw F.J.M. Morssink (voorzitter)

Hilversum, 14 april 2022

en de heer M.C.T.H. Dijkman.
Mevrouw W.R.M.B. Francissen

De heer A.Amhaini

Mediadirecteur NTR

Zakelijk directeur NTR

De raad heeft in 2021 een zelfevaluatie gedaan onder begeleiding van een onafhankelijke

De heer mr. M.J.G. Wintels

De heer dr. E. Huizer

externe deskundige. Daarbij is ook de ontwikkeling van de raad van toezicht als een team

Raad van Toezicht NTR (voorzitter)

Raad van Toezicht NTR (vicevoorzitter)

De uitkomsten van de evaluatie zijn schriftelijk vastgelegd en teruggekoppeld aan de

Mevrouw drs. F.J.M. Morssink

De heer drs. M.C.T.H. Dijkman

directie.

Raad van Toezicht NTR

Raad van Toezicht NTR

Evaluatie en risicobeheersing

en de ontwikkeling van de afzonderlijke leden aan de orde gekomen en verantwoord.

De heer drs. H. Moukaddim
Raad van Toezicht NTR

organogram
per 01/10/2020
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Media
directeur
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directeur
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Redactie

Jeugd 01

Redactie

Nieuwsuur

Ondernemingsraad
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Afd. IT & PF
Secretariaat

Redactie

Educatie

Redactie

Klassieke
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voorwoord
In dit verslag is per thematische redactie een overzicht gemaakt van
de belangrijkste projecten en ontwikkelingen in het NTR programmaaanbod in 2021. Het is mooi om te kunnen constateren dat de NTRprogrammamakers, ondanks de nodige uitdagingen, met dank aan hun
creativiteit en de veerkracht, ook dit jaar weer heel veel moois hebben
gerealiseerd.
Voor een toelichting op de resultaten en ambities per programmagenre
verwijzen we graag en met gepaste trots naar de bijdragen van onze
collega’s hierna.

Hans van Manen:
van oud naar jong

cultuur
Vanaf 2020 is Kunst & Cultuur bij de NTR onderverdeeld in vier separate redacties
die in elkaars verlengde liggen en elkaar soms overlappen, maar die ook autonoom

Samenwerking

De redactie bestaat uit een kern van twee eindredacteuren, met hun basis in

werken. De thematische redactie Cultuur is gericht op muziek-, festival-, en jongeren-

respectievelijk radio en televisie. De laatste jaren is online een stevige derde poot

cultuur, een cultuur die zich kenmerkt door diversiteit en verschillende culturele

geworden. De ambitie is om radio, televisie en online meer tot één geheel te doen

invloeden.

samensmelten. Eindredacteuren krijgen daarom de kans en de opdracht zich op meer
vlakken te ontwikkelen. Daarnaast zoeken we samenwerking met nieuwe mensen.

Jongeren

Belangrijkste doel van Cultuur is de vertaling van jongerencultuur naar content voor

Nauwe samenwerking met TIP ligt daarbij voor de hand. We sluiten samenwerking
met buitenproducenten niet uit, maar de nadruk ligt daarbij op samenwerking en
niet zozeer op aankoop.

het publiek. We streven ernaar om makers een podium te geven en jong talent een
springplank te bieden, om zichtbaar te maken wat in de samenleving onder jongeren

Op dit moment bestrijkt de hoofdredactie Cultuur de volgende programma’s:

leeft en de uitingen daarvan te laten zien op het gebied van muziek, mode, straat-

de 3FM-programma’s van Vera en Obi, de NPO Soul & Jazz-programmering, ESNS,

cultuur en festivals.

Pinkpop, North Sea Jazz, ADE, 3FM Awards, Funx Awards, MUST, Art Department
en New Generation.

Behalve registraties zoeken we meer documentaire invalshoeken, waarbij storytelling het uitgangspunt is. De verhalen worden in verschillende vormen, op
verschillende platforms en niet zelden ook voor verschillende doelgroepen verteld.
We zoeken samenwerking met andere redacties, met stakeholders in het veld en
met zenders van de NPO, zoals met FunX. De samenwerking met FunX zal in 2022
verder geoptimaliseerd worden.
Het mediagedrag van de jonge doelgroep verandert rap. Dat betekent dat we niet

Aan het begin van 2021 waren de ambities:

•
•

alleen in vorm maar ook in distributie goed moeten blijven aansluiten. Crosspromotie
en conversie naar de verschillende platforms wordt belangrijker.

Bredere inzet van presentatoren, vernieuwing in festivalverslaggeving;
Ontwikkeling van ten minste twee nieuwe titels voor lineair of online i.s.m.
FunX. We zetten in op een documentair plan en op een nieuwe manier van
verslag doen van de jaarlijkse FunX Awards;

•

In het kader van 3FM maken we meer online video en podcasts, in lijn met
de ambitie om een duale strategie voor audio te volgen zoals beschreven
in het CBP. Podcast en YouTube zijn de plekken waar we jong talent en
nieuwe makers een kans willen geven;

cultuur
•

Bij NPO Soul en Jazz kijken we hoe we lineair steeds meer kunnen laten
overlopen in non lineair; we onderzoeken hoe we binnen de bestaande,
op lineair gebaseerde programmering, vernieuwing, verbreding en
ontwikkeling kunnen bewerkstelligen;

•

Met Art Department en New Generations, waarin jonge makers de
hoofdrol spelen, zoeken we aansluiting met het talentprogramma van
de redactie Drama;

•

We willen ten minste één nieuwe cultuurtitel voor NPO3 ontwikkelen en
daarnaast i.s.m. 3Lab nieuwe documentairemakers een kans geven.

Corona

De redactie kijkt met enige trots naar de flexibiliteit en creativiteit naar de
resultaten van dit jaar. Het is niet makkelijk om op afstand te werken en in
onzekerheid te opereren. Wat doe je als festivals niet doorgaan of op het
allerlaatste moment alleen in aangepaste vorm kunnen worden aangeboden?
Het vergt lang wachten en snel schakelen. Desondanks hebben we met
enthousiasme, doorzettingsvermogen en een beetje omdenken veel mooie
dingen kunnen realiseren.

Televisie en radio werken redactioneel en productioneel meer samen dan voorheen,
bijvoorbeeld bij North Sea Jazz en het Amsterdam Dance Event. Dankzij het
Cultuurplan helpen we de cultuursector een podium en een publiek te vinden.
Met onze Eurosonic Noorderslag-uitzending leveren we een bijdrage aan de carrière
van singer/songwriter Froukje, die dit jaar echt doorbreekt; we geven stem en smoel
aan de geplaagde nachtcultuur in Children of the Night 2021; jong jazztalent laten
we zien in 100 Jaar Jazz in Nederland.
De Nieuwe Mens
Fotografie: Marieke de Graaf

cultuur
Presentator Vera Siemons heeft dit jaar haar entree gemaakt als presentatrice van
Serious Request: Update op NPO1 en als gezicht in de uitzending vanaf Eurosonic
Noorderslag. Zij maakt bovendien met De Lesbische Liga een authentieke, grappige
en ijzersterke podcast over representatie in de media, dit jaar onderscheiden met
een Dutch Podcast Awards.
Regisseur Arjan Vlakveld realiseert een waar mediaoffensief voor de muziekdocumentaire Amy Winehouse in Nederland.
Corona is een rem op onze activiteiten, maar leidt tegelijk tot verfrissende nieuwe
ideeën. De vernieuwing in onze manier van festivalverslaggeving heeft vorm gekregen
in de uitzendingen rondom de festivals Eurosonic Noorderslag en North Sea Jazz.
De samenwerking met de festivals is sterker geworden. In de toekomst zullen we
daarvan de vruchten plukken. Ook intern is er meer kruisbestuiving tussen televisie,
radio en online.

"Amy Winehouse
vóór de drank en
drugs: een frisse,
vrolijke en een
beetje ordinaire
meid"
Arjan Vlakveld over
Amy Winehouse
Amy Winehouse in Nederland
Fotografie: Sandra de Witte

‘Echte’ festivalverslaggeving is helaas niet mogelijk. We hadden meer programma’s
willen maken en echt op een 360-manier de festivalverslaggeving willen doen. Twee
mooie YouTube-series voor 3FM gaan door corona en door een nieuw ingevoerde
strategie bij de zender niet door.

Talentontwikkeling

Ook op het gebied van talentontwikkeling zijn stappen gezet. De serie New
Generations is verplaatst naar het voorjaar, om beter aan te sluiten bij het festivalseizoen. Het betreft een nieuwe vorm, waarbij we jong talent op het podium laten
portretteren door jong talent achter de schermen. Ook effenen we de weg voor jonge
documentairemakers uit het project Art Department (kunstdocumentaires voor
NPO2 Extra) om door te groeien binnen de NTR.

NPO cultuur

"Briljante revue bij
honderdste verjaardag
van de moderne kunst"

Met het initiatief NPO Cultuur biedt de Nederlandse Publieke Omroep in 2021
een alternatief podium aan de cultuursector en aan artiesten die geraakt worden
door de coronamaatregelen. De NPO heeft zenders en andere platforms opengesteld voor extra cultuuraanbod.

Sara van der Kooi (Trouw)
De programma’s van NPO Cultuur zijn in de eerste helft van 2021 te zien via lineaire
tv-zenders en radiozenders van de NPO, maar ook 24 uur per dag via themakanaal
NPO 2 extra en on demand via de platforms NPO Luister en NPO Start.
Bekijk hier een greep uit de NTR-programmering die mogelijk is gemaakt door
het NPO Cultuurplan.

De Modern Art Revue
Fotografie: Tim Stet

verdiepende kunst
Kunst verbindt, onderscheidt, kunst geeft hoop en inspiratie, kunst verwart en geeft
troost. De thematische redactie Verdiepende Kunst streeft ernaar programma’s
te ontwikkelen die iets met je doen als kijker of luisteraar. We willen meer gebruik
maken van de expertise van onze redacteuren om in eigen huis programma’s te
maken. Daarin speelt ook de uitwisseling tussen radio en tv een grotere rol.
De redactie bestaat uit professionele en kundige redacteuren, die in korte tijd een
ingewikkeld programma kunnen ontwikkelen. Een voorbeeld is Eus’ Boekenclub:
een dynamisch literair programma tijdens de Boekenweek, uitgezonden vanuit
het Burgerweeshuis in Deventer. Het programma is aan de keukentafel bedacht
en de reacties zijn overweldigend. In 2022 komt er een tweede editie.
In Kijken op Gevoel toont kunsthistoricus Wieteke van Zeil aan de hand van universele
emoties hoe kunstwerken uit alle tijden en windstreken met elkaar verbonden kunnen
worden.
De Uitmarkt gaat in 2021 vanwege corona door in afgeslankte vorm. Eric Corton
presenteert - live vanaf het Museumplein in Amsterdam - het programma Uitmarkt
2021: De Opening.
Na het succes van vorige jaar zenden we een speciale kerst-editie uit van Wende’s
Kaleidoscoop. Het programma oogst lovende kritieken in de krant en wordt geprezen
op social media, vanwege het hoge muzikale gehalte en de troost die het brengt.

Eus' Boekenclub
Fotografie: Dennis Bresser
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verdiepende kunst
Documentaires

Documentaires vallen in de nieuwe organisatiestructuur onder de hoofdredactie

Verdiepende Kunst. 2021 is een voorspoedig jaar voor de Documentaire-redactie.
We maken een vliegende start met twee snel geproduceerde films voor Het Uur
van de Wolf, over theatermakers die tegen de corona-klippen op erin slagen een
nieuwe, belangrijke voorstelling te maken: Claudia de Breij staat met Hier ben ik
voor dertig man publiek in Carré en Eric de Vroedt, artistiek leider van het Nationaal
Theater, schrijft en regisseert de zeer persoonlijke voorstelling 'De eeuw van mijn
moeder'.

Daarnaast haken we onmiddellijk aan bij de actualiteit als Golden Earring in februari
2021 aankondigt te moeten stoppen. In november is de film over de legendarische band
voltooid en trekt het tweeluik That Day – afscheid van Golden Earring meer dan een
half miljoen kijkers.
Ook maatschappelijke documentaires en series komen aan bod in 2021. De 2DOC
Nieuw Licht, waarin het Rijksmuseum haar connectie met de slavernij onderzoekt,
wordt de Nederlandse inzending voor de Emmy’s in de categorie ‘Arts’.
De series Revolutie in Indonesië met David Van Reybrouck en 25 jaar Foute Vrienden
van regisseur Roy Dames zijn veelbesproken in de media en genereren veel impact.
Het opzienbarende levensverhaal van zangduo Gert & Hermien is het debuut van de
redactie op NPO1, maakt de tongen los en weet meer dan anderhalf miljoen mensen
te boeien.
Het streven naar betere uitzendplekken is gedeeltelijk gehonoreerd. Het is in 2021
niet gelukt series voor het web te ontwikkelen. Er liggen voor de documentaireafdeling verschillende uitdagingen voor de directe toekomst. Het realiseren van meer
diversiteit en inclusiviteit blijkt alleen mogelijk bij een radicale koers. De redactie krijgt

Het Uur van de Wolf:

nominaties voor de Emmy en de Gouden Roos en levert een substantiële bijdrage aan

Claudia de Breij - Hier zijn wij

het NPO Cultuurplan.

Fotografie: Hans-Peter van Velthoven

verdiepende kunst
Voor 2022 kijkt de redactie Documentaires uit naar een vlammend tweeluik over
schrijfster Renate Rubinstein, de film Twee Mannen over het wereldberoemde theaterduo Ivo van Hove en Jan Versweyveld en het debuut van fotograaf Ahmet Polat in
Het Uur van de Wolf. Het najaar zal verder in het teken staan van het crossmediale
en NTR-brede project De Jurk en het Scheepswrak, over een vondst in de Waddenzee,
met een driedelige documentaireserie op NPO2, een podcastserie, een innovatieve
interactive en bijdragen van Klokhuis, SchoolTV en Kennis.

NPO Radio 1 en podcast

Kunststof viert zijn 20-jarig bestaan. Dat vieren we in april, in het programma zelf
maar ook in andere media. Jellie Brouwer – al twintig jaar een van de presentatoren –
is overal te gast. Een mijlpaal voor een programma dat nog altijd vitaal en spannend is.

"Iedereen kent
Kunststof inmiddels.
Dat merk je ook aan
de gasten. Die zijn
bijna altijd vereerd
met de uitnodiging"
Kunststof-presentator Jellie Brouwer
in Het Parool

Mangiare komt elke vrijdagavond live vanaf het Foodcenter in Amsterdam, in de
kookstudio van Mister Kitchen. Het is het lekkerste programma op NPO Radio 1,
"waarin zelfs hardop gesmakt mag worden".

DOCS

Het documentaire-uur op NPO radio 1 verhuist naar online. RadioDoc heet voortaan
DOCS. De documentaires zijn nu als podcast te beluisteren. Het leert ons dat een
besluit dat in eerste instantie veel pijn en verdriet geeft, toch positief kan eindigen;
de cijfers van DOCS zijn uitstekend en de makers zijn daar heel tevreden mee.

2021 is een succesvol en productief jaar. We slagen erin om redacteuren breder in
te zetten op meerdere titels. Daarnaast lukt het om dit jaar meer toegankelijke,
educatieve programma’s over kunst te produceren. De redactie kan op deze manier
meer realiseren dan we van tevoren hadden gedacht. Dat is mede te danken aan
de extra’s die op ons pad kwamen door het NPO Cultuurplan.

20 jaar Kunststof

poppakket
De redactie Popmuziek heeft tot taak het publiek te informeren over de rijke
geschiedenis van de popmuziek. Popmuziek die vaak alles te maken heeft met
de tijd waarin we leven en een belangrijk onderdeel is van onze cultuur.

Top 2000 Online Café

Paradepaartje van de redactie zijn de Top 2000-programma’s op NPO 3.
Het Top 2000 Online Café is daarvan de spil; een museum van de popmuziek

waarin je eindeloos rond kunt dwalen. Het Top 2000 Online Café is opgezet in
samenwerking met de afdeling TIP.
Behalve in het verlengde van de Top 2000 maakt de redactie programma’s voor
NPO2 Extra. Ook produceert Het Uur van de Wolf als onderdeel van de redactie
Verdiepende Kunst elk jaar een aantal succesvolle popdocumentaires over legendes
uit de Nederlandse en internationale popmuziek.
De bestaande titels op NPO 3 en NPO 2 Extra zijn gecontinueerd. In 2021 presenteert
Leo Blokhuis vanuit zijn eigen werkkamer elke maand een online Top 2000 Quiz.
Mede vanwege de lockdown slaat de quiz onder muziekliefhebbers enorm aan.
In de zomer zenden we op NPO 3 bovendien een serie Blokhuis Extra uit
(normaal op NPO 2 Extra) over de jaren 80.
De redactie Popmuziek toont in 2021 een enorme zin en veerkracht om ondanks
corona programma’s te blijven maken.

Top 2000 Quiz
Fotografie: Annemieke van der Togt

Klassieke muziek
Klassieke muziek blijft een belangrijk speerpunt voor de Publieke Omroep, zowel
op radio en televisie als online. De NTR is daarin – samen met AVROTROS – een
van de grootste bespelers. Elk van die omroepen neemt daarbij een duidelijke eigen
positie in. Waar AVROTROS programma’s maakt voor een brede publieksgroep,
maakt de NTR met Podium Witteman een programma speciaal voor de liefhebber.
Op zondagmiddag is er op NPO 2 het vertrouwde Podium Witteman, met Paul
Witteman en als sidekicks Mike Boddé en Floris Kortie. Begin van het jaar zenden
we de serie Chazia & Puccini uit, waarin Chazia Mourali leven en werk onderzoekt
van, naar verluidt, een van de meest vrouwonvriendelijke componisten ooit. Op NPO 2
Extra zijn naast Podium Witteman Extra diverse registraties te zien, waaronder
die van de NTR ZaterdagMatinee. Op NPO Radio 4 is de NTR hofleverancier, met
titels als Podium, Diskotabel en de NTR ZaterdagMatinee. Online maakt de redactie
diverse podcasts.
In het kader van het NPO Cultuurplan zijn dit jaar naast het vaste pakket talloze
extra radio-, tv- en online-projecten gerealiseerd. Denk aan extra webcasts van
de NTR ZaterdagMatinee, projecten in het Avondconcert en de NPO 2-serie
Podium Pop Up en de registratie van de Johannes Passion voor NPO 2. Dit jaar
is het pakket van de redactie Klassieke Muziek daardoor omvangrijker dan ooit.

1984
Fotografie: Rob Overmeer

kennis
NPO Kennis is hét kennisplatform voor iedereen die wil weten hoe het zit, door
aantrekkelijke, educatieve verdiepingslagen toe te voegen aan het rijke archief
van het bestel. We sluiten aan bij de belevingswereld van middelbaar opgeleiden
(18-40) en geven antwoord op vragen die spelen in hun leven.

Toegankelijk

Het media-aanbod van NPO Kennis bestaat uit bestaand materiaal van de landelijke
publieke media-instellingen. De redactie selecteert het materiaal, maakt het aan
de hand van informele kennisvragen toegankelijk en plaatst het in een educatieve
context. Daarnaast worden extra interactieve lagen aan het bronnenmateriaal

toegevoegd in de vorm van een verhaal, een quiz of een infographic. Het publiek
wordt uitgenodigd tot participatie, interactie en verdieping. NPO Kennis bevat
directe doorverwijzingen naar andere aanbodkanalen en het online aanbod van
de landelijke publieke mediadienst.
We zoeken de samenwerking op met andere programmatitels, andere omroepen
en maatschappelijke instellingen. Ook de NPO wordt nauw betrokken bij deze
ambitie. Vanaf de lancering op 13 januari 2021 is bijvoorbeeld een corona-collectie
bijeengebracht op NPO Kennis, waar alle achtergrondinformatie te vinden is en
de online-uitingen van verschillende omroepen samenkomen.

Platform

Direct na de livegang staat NPO Kennis als een huis, met dank aan een team

van gemotiveerde ontwikkelaars, sitebouwers en makers. De grote inzet van
al die partijen heeft geresulteerd in twee belangrijke online prijzen: de Dutch
Interactive Award en een Lovie Award.

NPO Kennnis

kennis
Het juryrapport van de Dutch Interactive Award geeft helder antwoord op de vraag
waarom dit platform belangrijk is voor de Publieke Omroep: "Dit platform voelt als
een baken van rust en objectiviteit. In het oerwoud van nieuws en kanalen zorgt het
voor antwoorden op de belangrijke vragen die op dit moment spelen. De content wordt
daarbij efficiënt en schaalbaar geproduceerd, met voldoende diepgang. De retargeting
en cross-selling zijn goed ingezet om mensen aan te trekken en te informeren. Chapeau
dat de NPO deze maatschappelijke rol op zich neemt."

Net in Nederland

Ook het platform Net in Nederland is ondergebracht bij NPO Kennis. Wie in Nederland een leven opbouwt, treft er relevante informatie aan en vindt er de weg naar
de publieke omroep door ontsluiting van het NPO-archief en door een ruim aanbod
van programma’s in het Nederlands met Arabische ondertiteling. De verbinding met
Nederland wordt vergroot door kennis over de Nederlandse geschiedenis, taal en
cultuur. Door de samenwerking met NPO Kennis worden input en output van Net in
Nederland vergroot. De verhalen van Net in Nederland worden gemaakt voor en door
nieuwkomers. In een gemixt team krijgen gevluchte journalisten de kans om een bijdrage te leveren aan het platform en aan de Publieke Omroep. Door hun expertise
kunnen we precies die onderwerpen en programma’s aanbieden waaraan behoefte
bestaat.
De grootste uitdaging is om het platform kwalitatief door te ontwikkelen en bekendheid bij het publiek te genereren door een stevige (marketing)campagne en samenwerking met derden. De samenwerking werkt over en weer inspirerend. In het eerste
jaar komen de bezoekcijfers boven het gestelde target uit en ook op de social
media-kanalen presteert het platform boven verwachting. Dit alles biedt een goede
basis voor de komende jaren.

Net in Nederland

nieuwsuur
Voor Nieuwsuur staat dit jaar in het teken van de parlementsverkiezingen van
maart en de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus. Op dat dossier was
in 2020 al veel geïnvesteerd. De researchredactie van het programma gaat door
met nieuwsmakend onderzoek op het gebied van de testcapaciteit en de richtlijnen
in de ouderenzorg. Opnieuw schuiven hoofdrolspelers uit de crisis aan in de studio.
De rubriek houdt tegelijk de blik op het buitenland, naast de onderzoeksjournalistiek
een van de speerpunten van het programma. In het Europaproject trekt een speciale
verslaggever door het continent, op zoek naar de werkelijkheid achter de Brusselse
machtspolitiek.

Verkiezingen

De verkiezingen worden door Nieuwsuur intensief gevolgd. Daarbij is opnieuw
gekozen voor een tweeslag; het programma is nadrukkelijk aanwezig binnen de
Haagse muren, maar maakt ook de reportageserie Buiten het Binnenhof, op zoek
naar het electoraat in het land. Vanaf eind februari kiezen we nadrukkelijk voor
de inhoud, door 13 partijen en hun lijsttrekker één voor één onder de loep te leggen:

vier kleinere partijen in de Nieuwsuurstudio; negen grotere partijen in live uitzendingen
op locatie vanuit perscentrum Nieuwspoort. De politiek leiders van de partijen worden
ondervraagd door presentatoren Jeroen Wollaars en Mariëlle Tweebeeke en de lijsttrekkers worden geconfronteerd met vragen van burgers.
De strategie is net als in 2017 per uitzending om één partij en haar lijsttrekker centraal
te stellen en scherpe interviews te houden op basis van grondige research. Het is een
beproefde formule en het pakt verrassend positief uit. Nieuwsuur heeft zich daarmee
kunnen onderscheiden.

Nieuwsuur:
Verkiezingen

nieuwsuur
Social media

Online bouwt Nieuwsuur het merk verder uit op de verschillende sociale kanalen,
met nadruk op sterke punten zoals onderzoeksjournalistiek, buitenlandberichtgeving
en de duiding van econoom Mathijs Bouman. Op het YouTube-kanaal zorgt een
nieuwe strategie van apart gemaakte content en een eigen presentatieteam voor
meer abonnees. Ook de aanwezigheid op Instagram en LinkedIn wordt versterkt.
Nieuwsuur heeft voorts een groot bereik via nos.nl, dat dagelijks grote aantallen
bezoekers trekt. Nieuwsuur is nauw betrokken bij de modernisering van de
NOS-app, een van de belangrijkste landelijke nieuwsbronnen.
Nieuwsuur is trots op de Zilveren Nipkowschijf. Het imponerende juryrapport
kenschetst Nieuwsuur als een onmisbare en belangrijke rubriek. Dat doet de
redactie veel goed.
Het uitventen van content op meerdere kanalen blijkt in 2021 nog belangrijker dan

we eerder veronderstelden. We experimenteren met verschillende uitingsvormen
(zoals aparte online-producties of YouTube-video’s) die goed scoren en waarmee
we een nieuwe doelgroep bereiken. We leren ervan hoe belangrijk het is om op het
goede moment de content op de verschillende (social) mediakanalen te plaatsen.
Nieuwsuur blijft streven naar een meer diverse redactie. Die diversiteit moet ook
zichtbaar zijn in de onderwerpen. Dat laatste is in 2021 gelukt, maar wat betreft
personeelssamenstelling blijft het een belangrijke ambitie voor de komende jaren.

"Mariëlle Tweebeeke en
Jeroen Wollaars waren vasthoudend
op een wijze die op televisie helaas
zeldzaam begint te worden"
Juryrapport | Nipkowschijf
Nieuwsuur
Fotografie: ANP

levensbeschouwing
De twee belangrijkste programma’s bij Levensbeschouwing zijn de talkshows
De Nieuwe Maan (vanaf september 2021 voortgezet onder de titel De Sociëteit)
en Iedereen Verlicht. De sociale mediastrategie van Iedereen Verlicht wordt
uitgebouwd om het aantal bezoekers te verhogen, onder meer door eigen bijdragen
op Facebook en YouTube. Daarnaast zijn er verschillende specials, zoals in maart
over het holifeest, met jonge hindoes over wat dit feest voor hen inhoudt. Ook
voor het Offerfeest in augustus en Divali in november komt er een theatershow
met een registratie voor TV.

"De reis van
onze voorouders
heeft bepaald wie
wij vandaag zijn"
Narsingh Balwantsingh over zijn
serie De reis van de Indiërs

De reis van de Indiërs
Fotografie: Moondocs

Daarnaast produceert de redactie drie series:

•

Het drieluik De reis van de Indiërs, waarin Narsingh Balwantsingh op zoek
gaat naar de geschiedenis van zijn familie. Zijn overgrootvader vertrok in
het begin van de vorige eeuw vanuit India naar Suriname. Aan de hand van
dit familieverhaal wordt het grote verhaal verteld van de geschiedenis van
de hindoes in Nederland.

levensbeschouwing
•

In Het verhaal van Abdelkrim gaat presentator Karim Amghar op zoek
naar zijn wortels in het Noorden van Marokko. Hij vindt de sporen van
Imazhigen in Spanje en probeert te achterhalen wat de invloed is van
Abdelkarim El Khatabbi op Nederlanders van Marokkaanse afkomst. Nu
Amghar zelf vader is geworden en de eerste generatie op haar laatste
benen loopt, is hij nieuwsgierig naar zijn voorouders. Welk verhaal kan
hij overdragen op zijn kinderen?

•

NederTurken is een tweeluik van Meral Uslu en Ismail Ilgun, waarin twee
uitersten in de Nederlands-Turkse wereld elkaar ontmoeten. Het laat kwetsbaar en emotioneel zien hoe groot de verschillen zijn tussen Nederlanders
van Turkse afkomst.

De documentaire Tot kafri’s en koelies gemaakten, gepresenteerd door de Hindoestaanse Rajiv Bhagwanbali, gaat over de omstreden en gevoelige vooroordelen
tussen Nederlanders van Afro-Surinaamse afkomst en Nederlanders van IndischSurinaamse afkomst. Het is een buitengewoon spannend project geworden. Veel
mensen willen niet meewerken of haken toch af. Uiteindelijk is de genuanceerde
documentaire goed ontvangen. Zij leidt hopelijk tot het begin van wederzijds begrip.

Tot Kafri's en
Koelies gemaakten
Fotografie: Alvin de Brabander

Caribische Nieuwsvoorziening

De site van Caribische Nieuwsvoorziening is verder uitgebouwd, met elke week
bijdragen uit de Cariben en vanuit Nederland. Er is een nieuwe coördinator. Drie
ervaren verslaggevers doen hun werk op de eilanden, met name vanaf Curaçao
en St. Maarten. Er komen themaspecials ter verdieping van het nieuwsaanbod.
De ambitie is om podcasts te maken vanuit de beleving van Caribische Nederlanders
in het koninkrijk. De 7-delige podcastserie De Vergeten Klimaatcrisis, met journalist

John Samson, is daarvan een voorbeeld.

Prix Europa Iris

De Prix Iris, de prijs voor het kwalitatief meest hoogstaande programma rondom
culturele diversiteit, bestaat 25 jaar. In Berlijn kan het festival onder strikte coronamaatregelen georganiseerd worden. De Prix Iris werd dit jaar door NTR-directeur

Ahmed Amhaini aan de Noorse winnares uitgereikt.
De programmamakers van de Afdeling Levensbeschouwing weten de tegenslagen
door corona te pareren. De opnames van de driedelige serie De reis van Indiërs
moeten vele malen uitgesteld worden. Uiteindelijk kunnen de makers enkele weken
voor de uitzenddatum naar India vertrekken voor unieke opnames in het dorp waar
de familie van presentator Narsingh Balwantsingh vandaan komt.
Het is wonderbaarlijk hoe goed het is gelukt onze ambities te realiseren.
Dat geldt zowel voor de series als voor de events die we hadden gepland. Alleen
de Suikerfeest-show kan niet doorgaan en een van de geplande Unconscious Biasevents, waar we de winnaar van de Prix Europa Iris in Hilversum zouden ontvangen,
is afgelast.
Uitreiking
van De Prix Iris
Fotografie: Thomas Ecke

TIP
TIP is het redactie-overstijgende team voor iedereen binnen de NTR die 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.
Daartoe organiseert TIP voor de derde keer de TIP Masterclass, waarbij zes NTRmedewerkers de kans krijgen om in een half jaar tijd een eigen idee uit te werken
tot een programmavoorstel. We faciliteren zo’n 20 Plannenlabsessies i.s.m de
hoofdredacties en met deelnemers uit alle geledingen, om te brainstormen
over nieuwe titels. We lanceren een aantal succesvolle innovatie-pilots (zoals een
interactieve dramaserie, de Klokhuisscanner en een location based audio app).
We staan aan de wieg van succesvolle podcasts als Onland en Sarah’s Mysteries.
Daarnaast ontwikkelen we vanuit TIP Content de 360-tool, waarmee makers
integrale contentstrategieën kunnen uitwerken.
TIP is onderverdeeld in 7 verschillende programmalijnen: Plannenlab, Masterclass,
Content Strategie, Innovatie, Digitaal, Podcast en Facilitair. Het team werkt
via de OKR-methode – een innovatieve manier om zelfsturend te werken met
korte termijn-targets en lange termijn-ambities.

Sara's Mysteries
Fotografie: Sabine Rovers

TIP
360-strategie

Het verhaal van Nederland, een project dat in 2022 van start gaat, is een goed

voorbeeld van een succesvolle 360-strategie, die is ontwikkeld in samenwerking
met de redactie Educatie, de NPO en de buitenproducent. Een plan gaat pas echt
leven als je iedereen aan boord hebt en er iemand is die zich eigenaar noemt.
Het Verhaal van Nederland kan worden uitgewerkt doordat de eindredacteur van
de redactie Educatie het plan volledig omarmt en de verantwoordelijkheid op zich
neemt, en omdat de NPO actief participeert om content te maken die net- en
zenderoverschrijdend is.
De innovatietak groeit, omdat de NPO ons het vertrouwen en de ruimte geeft en
de redacties intern ervoor open staan om te experimenteren. Er is veel nieuw elan
bij de NTR, met originele nieuwe programma’s en diverse makers. Corona heeft
mede daardoor nauwelijks effect op de slagkracht van het TIP-team. Ondanks dat
we voornamelijk online en vanuit huis werken, is de verbondenheid groot en krijgen
we veel voor elkaar. Er ontstaan leuke en spannende projecten en er komen nieuwe
collega’s bij Innovatie en Digitaal. We ontplooien initiatieven, zoals een uitgebreid

"Daan Schuurmans
toont zich een
verrassend bevlogen
geschiedenisleraar
in Het verhaal van
Nederland"

experiment op Twitch, de NPO Cultuur Nieuwsbrief en de instagrampagina.
De deelnemers aan de Masterclass komen met vijf enthousiaste plannen. Het jaar
eindigt met een pilot voor een nieuw, duurzaam jeugdprogramma, dat aan de TIPtekentafel is ontstaan.
De brainstormhub Plannenlab wordt uitgebreid met een toolbox met meer dan 50
manieren om on- en offline te brainstormen. De afdeling heeft er alle vertrouwen in
dat we in 2022 nog veel meer moois zullen maken en collega’s blijven enthousiasmeren,
inspireren en faciliteren. Dankzij de 360-gradentool hopen we dat dit zoveel mogelijk
integraal zal zijn!

Alex Mazereeuw, de Volkskrant

Het verhaal
van Nederland

TIP
Redactieoverstijgend

Het TIP-team staat ten dienste van alle gelederen van de NTR. Dat doen we met

formats en brainstormsessies, innovatieve projecten en met contentstrategen en
ontwikkelaars die aanhaken waar dat nodig is. Maar ook met onze TIPS nieuwsbrief
en de TIP Talks. Daarvan willen we er in principe per jaar zes doen, maar 2021 kent een
lichte metaalmoeheid rond online workshops. Door corona hebben we slechts één keer
een fysieke lunchtalk kunnen doen ("Waarom mensen geen tv meer kijken", met Raoul
Heertje).
Hopelijk kunnen we in 2022 meer doen op dit gebied en kunnen de brainstormsessies
dan ook weer fysiek plaatsvinden, zodat we ook de Tip Tool Box live kunnen demonstreren. In 2022 blazen we de halfjaarlijkse Ongevestigde Orde-sessies met stagiairs
en studenten nieuw leven in.

De Klokhuisscanner

drama
De redactie Drama van de NTR heeft zich altijd onderscheiden in maatschappelijk
drama van hoge kwaliteit met een accent op talentontwikkeling en diversiteit.
Het jaar 2021 staat voor de redactie Drama nog sterk in het teken van ontwikkelingen
die zich in 2020 hebben voorgedaan. In dat jaar heeft het NPO-fonds gekozen voor
een nieuwe strategie, onder andere om te stoppen met alle talentprojecten (Kort!,
de midlength series One Night Stand, Onze straat en De oversteek, speelfilmdebuten). Dat is voor de NTR ingrijpend omdat we ons daarvoor in de afgelopen
jaren hebben ingespannen en ook onderscheidend zijn geweest. Over het vervolg
hiervan lopen nog gesprekken met de NPO. Daarnaast voelt de redactie in 2021
misschien meer dan andere afdelingen nog de gevolgen van het eerste coronajaar,
omdat de aanlooptijd van dramaproducties en speelfilms nu eenmaal vaak langer
en complexer is dan andere producties.

NPO 3 & Online

Online wordt meer de focus, omdat daar een jonger publiek te vinden is. Uit onderzoek

"Een constante
is dat we altijd
gepleit hebben voor de
onafhankelijkheid en
vrijheid van makers
en hun verhalen"

blijkt dat deze publieksgroep gewend is geraakt aan kwaliteit en production value.
Daarmee zijn hogere budgetten gemoeid. Daarom is het wenselijk dat er meer
dramabudget komt op online. Op dit moment vormen lage budgetten vanuit de NPO
vaak een struikelpunt om producties met impact te maken. De NTR moet onder deze
omstandigheden haar ambities bijstellen.
Voor NPO 3 staan vanaf januari De Straat 1 en 2 in het schema. In ontwikkeling zijn
Cast (NPO 3), een comedy van Niek Barendsen over een castingbureau en Kind van
de Staat, een serie over jongeren die in tehuizen opgroeien.

Marina Blok over Onze Straat
Onze Straat: Little Amsterdam
Fotografie: Millstreet Films

drama
Voor online wordt aan het eind van het jaar de dwarse webserie Buurt Tories
gelanceerd, over het leven van groep mensen uit een flat in Diemen Noord. In
ontwikkeling zijn nog de webseries East of La Brea, een remake van een Amerikaanse
online slice of life serie over twee jonge moslima’s; A Teenage Love Affair over jong
stel waarvan er een binair is en Hideous Henk, een animatieserie over een bijzondere
chiuahua.
Na een intensief traject van het NPO-fonds begint de NTR in de zomer met een
extra webserie met de titel En nu ben ik verliefd, over verliefdheid vanuit verschillende
perspectieven.

Zapp

Kamp Koekieloekie is een 8-delige vrolijke, gekke en muzikale serie over

kinderen op natuurkamp en wordt vanaf eind februari uitgezonden. Er is een
scholenprogramma samengesteld om deze serie onder de aandacht van
kinderen (en hun ouders) te brengen.

NPO 1

In 2022 worden enkele plannen verder uitgewerkt, zoals Elixer (over de farmaceutische industrie) en Bouta (met de Decembermoorden en het presidentschap

van Bouterse als focus).

Kamp Koekieloekie
Fotografie: Benning & Gladkova

drama
Films

Speelfilms vormen uiteraard een belangrijk onderdeel van het pakket.
Veel films zijn op de plank blijven liggen, waardoor er komend jaar veel NTR-films
op stapel staan: Do Not Hesitate (jonge jongens in oorlogssituatie, Shariff Korver);
Met Mes, (over de gevolgen van een valse beschuldiging van Marokkaanse jongen door
jonge vrouw, Sam de Jong), Kom hier dat ik u kus (naar het boek van Griet op de Beeck,
door Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden); Pink Moon (een vitale 75-jarige
vader wil zijn eigen moment van afscheid bepalen, Floor van der Meulen); Narcosis,
rouwverwerking van moeder en twee kinderen na verdrinking van hun
vader/man); Mitra (wraak gevoelen van een moeder wiens dochter in Iran is
verraden; Kaweh Moderi); De Oost (jonge soldaat Johan wordt meegesleurd in
de afschuwwekkende praktijken van Kapiteit Westerling op Celebes, Jim Taihuttu).
Ook zijn veel titels nog in ontwikkeling.

Cultuurprogrammering

Producties die met steun van het NPO Cultuurplan zijn gerealiseerd: Alles in de Hens,
Peachez - een romance, Jihad van liefde en De Modern Art Revue.

"Alles in de Hens,
keukentafelgezelligheid
over een midlifecrisis"
Hanny Alkema in Trouw
Alles in de hens

drama
Vooruitblik

De redactie Drama bevindt zich in zwaar weer. Er worden op diverse niveaus
gesprekken gevoerd tussen NPO, OCW en Filmfonds. De NTR pleit voor behoud van
jeugdfilms en kleinere arthousefilms. Zeker nu de bioscoop in grote malaise verkeert,

zien we hoe belangrijk de vod-platforms van NPO en ook Netflix zijn voor kijkers en
makers. Het is nog niet bekend hoe en met welke partijen de NTR in de toekomst
speelfilms zal coproduceren.
De redactie Drama gaat verder met de inzet op jong talent, waarbij nadrukkelijk
ook meerstemmigheid en het bereiken van een jong publiek speerpunten blijven.
We blijven in gesprek met de NPO en fondsen om te zien hoe we jong talent kunnen
ondersteunen en hoe we daarbij als NTR onze expertise in kunnen zetten. Daarnaast
maakt de redactie zich sterk voor kwalitatieve auteursseries van maatschappelijk
belang. Het behoort tot onze publieke taak om dit type content te maken.

"Bewerking Pfeijfferroman Peachez
een van de beste
voorstellingen van
het jaar"
Thomas van den Bergh, Elsevier
Peachez, een romance

educatie
Iedereen heeft recht op de juiste kennis om afgewogen keuzes te kunnen maken in
zijn of haar leven. De redactie Educatie vertelt verhalen die zijn gestoeld op feiten,
met als doel naast de waan van de dag ruimte maken voor nuance. We werken vanuit
integraal samenwerkende redacties die bestaan uit professionals met expertise,
die consistent en betrouwbaar opereren voor de NPO en daarmee voor de kijker.
Een groot aantal programma’s komt tot stand met externe producenten. Daarbij
gaat het in de eerste plaats om vertrouwde titels als Project Rembrandt en Het echte
leven in de Dierentuin op NPO 1, Verborgen Verleden en Hier zijn de van Rossems op
NPO 2, Dreamschool en Promenade op NPO 3. Programma’s die in nauwe samenspraak ontwikkeld en geproduceerd zijn en waarbij kwaliteit en betrouwbaarheid
voorop staan.

Belangrijke series

Op NPO 1 wordt dit jaar de 10-delige serie Het Verhaal van Nederland gemaakt.
Hierin nemen we de kijker mee langs hoogte- en dieptepunten van de Nederlandse
geschiedenis. Iedere aflevering is een samenspel van dramascènes, locatiebezoeken
en interviews met experts, waarin stap voor stap de ontwikkeling van Nederland
wordt gevolgd. Daan Schuurmans is de verteller. Aan een online vertaling wordt
gewerkt. De serie wordt uitgezonden vanaf begin februari 2022.
In Onvoltooid Verleden gaat Orville Breeveld op zoek naar de zwarte Europese
geschiedenis. Aan de hand van bijzondere levensverhalen portretteert hij figuren uit
de wereld van cultuur, muziek, kunst en politiek. Bijzondere personen die de geschiedenisboeken vanwege hun kleur niet gehaald hebben, maar van wie het verhaal nu wel
verteld wordt. Deze titel valt inmiddels onder de redactie Geschiedenis en wordt in
2022 uitgezonden. Andere nieuwe titels zijn: Govert naar de oorsprong van de mens,
Rechts in beeld, Kiespijn, Ben ik hier alleen?, Tiki Taka Touzani en Operatie Obesitas.
Operatie Obesitas
Fotografie: Stepping stone

educatie
Verscheidenheid

De redactie ontwikkelt en produceert verschillende interne programmatitels, zoals
Nieuw Zeer en #Ajouad. De ambitie is om de kwaliteit en verscheidenheid te waarborgen en mee te werken aan programma’s en concepten die aansluiten bij de NTR
en behoeften die bestaan vanuit de NPO en de kijker. Daarnaast wordt meer ingezet
op de online vertaling van reeds bestaande titels.

We zijn trots op de grote verscheidenheid aan programma’s. We hebben in 2021 een
prachtig programma-aanbod gerealiseerd voor verschillende zenders en platforms.
De grote gemene deler is dat je er iets van opsteekt. De mix van programma’s, van
verdiepend tot humoristisch, laat zien dat we erin zijn geslaagd educatie voor een
brede en inclusieve doelgroep toegankelijk te maken.

Corona

De redactie toont zich opnieuw flexibel. Nieuwe coronamaatregelen en de noodzaak
om in een korte periode nieuwe titels te produceren gaan niet ten koste van de kwali-

teit. We laten zien in te kunnen spelen op extra vraag vanuit de NPO in het kader van
het NPO Cultuurplan. Binnen korte tijd worden mooie initiatieven gerealiseerd, vooral
dankzij het uitgebreide netwerk en het vakmanschap van eigen NTR-medewerkers.
Meer en meer projecten hebben we verder integraal (door)ontwikkeld. Dankzij de 360
graden-strategie die met TIP is ontwikkeld, hebben we een bredere doelgroep weten
te bereiken. Dat geldt voor Het verhaal van Nederland, Het echte leven in de dierentuin
en ook voor #Ajouad.
Na een succesvol seizoen van #Ajouad is het vooralsnog niet gelukt om deze titel te
continueren op NPO 3; de zender heeft besloten om meerdere avonden te programmeren met eigen content. De keerzijde is dat NPO 3 van drie naar twee slots op een
avond is gegaan. Het derde slot later op de avond, waar normaal gesproken ruimte
was voor een meer inhoudelijke, journalistieke invalshoek, is hiermee komen te vervallen.
We blijven zoeken naar andere opties.
Nieuw Zeer

wetenschap

"Wij kunnen ons eigenlijk
geen ander programma
voor de geest halen waarin
de actualiteit primair vanuit
wetenschappelijk perspectief
wordt geduid"

Voor de redactie Wetenschap is continuïteit essentieel om kwaliteit te kunnen blijven
leveren. Niet alleen voor mooie programma’s op televisie, maar ook om wetenschap
een plek te geven op andere platforms. Hiertoe werken we samen met andere
redacties van de NTR, zoals Educatie, Geschiedenis en Informatie.
Op het gebied van de radioprogrammering werken we ook samen met andere
omroepen, zoals binnen Nieuws en Co met de NOS en met het nieuwe nachtprogramma De Nacht van… met EO, BNNVARA, KRO-NCRV en Omroep Zwart.
Ook in het online-domein en met wetenschapsbijdragen aan andere tv-programma’s
(bijvoorbeeld Nieuwsuur) laten we van ons horen. Het voortbestaan van deze initiatieven en dwarsverbanden hangt nauw samen met een goede, continu schakelende
wetenschapsredactie.

Hoofdredacteur Gerda Bosman
in de VPRO-gids over Atlas

In 2021 zetten we vol in op ontwikkeling van nieuwe programma’s voor de komende
jaren. Dat doen we met Atlas, een nieuw actueel wetenschapsprogramma op NPO 2,
met specials en met podcasts.

Nieuws en wetenschap

Atlas is het nieuwe prime time-wetenschapsprogramma op NPO 2, gepresenteerd
door Petra Grijzen. Vanuit het veld en het lab doen Elisabeth van Nimwegen, Lieven
Scheire en Sosha Duysker verslag. Atlas voorziet het nieuws van een wetenschappelijk
perspectief. Waar andere programma’s de discussie zoeken en de kijker soms in
verwarring achterlaten, schept Atlas duidelijkheid door het geven van heldere
antwoorden. Atlas is een podium voor de wetenschap en wordt gemaakt in
samenwerking met IDTV. Het zal in 2022 een stevige wetenschapstitel blijven
voor de NTR. Een Atlas-podcast is in ontwikkeling.
In zes op zichzelf staande specials (40 minuten) biedt De Kennis van Nu verrassende
wetenschappelijke inzichten en antwoorden op vragen “waarvan je niet eens wist
dat je die had”.

Atlas
Fotografie: Amy van Leiden

geschiedenis
Andere Tijden, Andere Tijden Sport en onze geschiedenisseries blijven de vaste
waarden voor de redactie Geschiedenis. Een hecht team van redacteuren en
regisseurs levert de kwaliteit voor deze programma’s. Er is volop aandacht voor
deze titels op andere platforms (online, social, podcast).

Redding

De redactie toont dit jaar extra veerkracht en drive. In het voorjaar dreigt de NPO

Andere Tijden en daarmee de redactie Geschiedenis te decimeren. Binnen de
kortste keren liggen er alternatieve inhoudelijke voorstellen op tafel, mede dankzij
deze plannen en de veerkracht van de redactie kan alsnog een constructief gesprek
met de NPO worden gevoerd. Mede dankzij de steun van bijna 100.000 handtekeningen van kijkers wordt het tij gekeerd.
De nieuwe koers die Andere Tijden met de presentator Astrid Sy is ingeslagen,
wordt bestendigd. Af en toe, als de actualiteit daartoe aanleiding geeft, zenden we
een Nacht van Andere Tijden uit, zoals in de tweede week van maart de Nacht van
de Verkiezingen. Andere Tijden Sport op NPO 1 is met zes afleveringen in een drukke
sportzomer een welkome afwisseling in de programmering. De serie Het Binnenhof
wordt uitgezonden vóór de Tweede Kamerverkiezingen.

Nieuwe series

In 2020 waren de voorbereidingen begonnen voor de serie Indonesia Roept!, over
onafhankelijkheidsstreven in het voormalig Nederlands-Indië. De laatste jaren is
de aandacht sterk gegroeid voor de oorlog die Nederland in de jaren 1945-1949 in
en tegen Indonesië voerde. Eind 2021 zou het NIOD met een rapport komen naar
aanleiding van een grootschalig onderzoek naar het gebruik van extreem geweld

tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië.
Andere Tijden:
Nacht van de Verkiezingen

geschiedenis
De redactie Geschiedenis werkte in dezelfde periode aan een serie van negen
afleveringen met achtergronden vanuit het persoonlijk perspectief van presentator
Hans Goedkoop. Als gevolg van de pandemie is de serie Indonesië Roept! uitgesteld.
Het rapport van het NIOD is overigens ook vertraagd en wordt gepresenteerd in februari
2022. Aan de vooravond van de presentatie zullen twee aangepaste delen van
Indonesia Roept! worden uitgezonden.
De documentaire Opstand op de Neptunus gaat over de opstand op het Zeeuwse
slavenschip. Met een vijfdelige serie over De Koude Oorlog herdenkt de redactie
de val van de Sovjet-Unie. Aan de hand van verhalen uit de jaren 50, 60 en 70 laten we
zien hoe gewone Nederlanders te maken kregen met de spanningen rond het IJzeren
Gordijn, spionage en psychologische oorlogvoering. Met deze serie brengen we

"Waarom is
dit verhaal zo
weinig bekend?"
Sosha Duysker over de documentaire
Opstand op de Neptunus

persoonlijke verhalen die 30 jaar na dato nog steeds verbazen.
De NTR is niet de enige omroep die probeert aan de hand van de geschiedenis het
huidige tijdsgewricht in perspectief te plaatsen, maar de kwalitatieve en journalistieke
aanpak die de NTR hanteert is onderscheidend en vormt een noodzakelijke aanvulling
op de programmering. De redactie slaagt erin met (te) weinig middelen een YouTubekanaal substantieel uit te bouwen.

Oorlog

Telkens opnieuw blijkt dat de geschiedeniskijker alles wil weten van de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen kijkers op leeftijd, maar ook de jongeren raken er niet op uitgekeken.
Daarom besteden we ook in 2022 gepaste aandacht aan de Tweede Wereldoorlog.
De redactie is erin geslaagd haar ambities te realiseren met een kwalitatief mooi
geschiedenispakket op televisie. We doen geslaagde pogingen om hier en daar het
verhaal in een andere vorm te vertellen, zoals bijvoorbeeld in de Andere Tijden-special
De Onzichtbare Man.
Na een succesvolle pilot op Youtube dit jaar worden er volgend jaar online varianten
gemaakt op de Andere Tijden-specials, waarmee we onze integrale ambities vorm
kunnen geven.
Opstand op de Neptunus

informatie
De redactie Informatie levert een bijdrage aan het publieke debat en schuwt
daarbij moeilijke thema’s niet, zoals polarisatie, identiteit of racisme. Dat doen we
met reportages, docu-series, talkshows en interviews. Daarnaast informeren we
het publiek met persoonlijke verhalen, muziek en poëzie.
De ruimte die onze programma’s bieden aan nieuwe perspectieven krijgt steun
vanuit de samenleving. Eén video gaat al snel viral. Daarin reageren meiden met
een hoofddoek op islam-uitspraken van Erica Meiland. De impact is groter dan
gedacht. Tegelijkertijd kan de impact van wat we maken soms ook negatief zijn.
Met name onder niet-gevaccineerden ontstaat verontwaardiging naar aanleiding
van een satirisch filmpje over vaccinaties in combinatie met de populaire Netflixserie The Squid Game.

NPO Radio 1

Nieuws, wetenschap, cultuur en diversiteit staan centraal in Nieuws en Co. Het
programma, gepresenteerd door Lara Billie Rense, is een coproductie van NOS
en NTR, iedere werkdag te beluisteren van 17:00 - 18:30 op NPO Radio 1.
Met Hilversum Uit organiseren we radio op locatie. Voor NPO Radio 1 is dat
ongebruikelijk. Elke zaterdag staat de gele NPO Radio 1-bus op een marktplein
ergens in Nederland, voor een levendige radioshow met actuele gesprekken over
de lokale politiek, persoonlijke verhalen, muziek en poëzie. Presentator Petra Grijzen
en haar vaste vervanger Waldy van Geenen zijn de spil van deze liveshow. Na 2021
houdt het programma op te bestaan. De opvolger in 2022 is 5 Dagen, gepresenteerd
door Waldy van Geenen. Een informatief NPO Radio 1-programma vanuit de regio,
in samenwerking met Powned.
Het lukt dit jaar voor de nieuwe titels nieuwe, veelbelovende medewerkers aan te

trekken, waardoor de diversiteit in leeftijdsopbouw, afkomst en achtergrond meer
in balans is gekomen en het team beter is toegerust voor multimediaal werken en
klaar is voor de toekomst.
Nieuws & Co

jeugd 1 en SchoolTV.nl
De Ere Zilveren Nipkowschijf voor Het Sinterklaasjournaal is de grootste verrassing
van 2021. Het programma krijgt niet alleen inhoudelijke waardering met deze prestigieuze prijs, maar steekt ook qua bereik zowel lineair als online met kop en schouders
uit boven alle andere Nederlandse jeugdprogramma’s. Dat aan Nieuwsuur tegelijkertijd
de Zilveren Nipkowschijf wordt toegekend, maakt de verrassing voor de NTR compleet.
Het Sinterklaasjournaal, De Landelijke intocht van Sinterklaas, Studio Snugger,
De Boterhamshow, Wie Kent de Boterhamshow worden dit jaar gecontinueerd
met een nieuwe serie.
Voor Sesamstraat wordt een nieuw contract afgesloten met Sesame Workshop in
New York, waardoor de uitzendingen op Zappelin kunnen worden gecontinueerd. Het
lukt de redacties van schooltv.nl en Jeugd 1 om het programmapakket grotendeels te
continueren en tegelijkertijd te innoveren, met nieuwe titels en formats. Dat er niettemin grenzen zijn aan onze ambities zien we door het uitstel van allerlei plannen vanwege de coronapandemie, in combinatie met de beperkte tijd en werken met een
net iets te klein team.

Verandering

Innovatie komt regelmatig langs onverwachte weg. Zo komt er een podcastserie van

"Het Sinterklaasjournaal is
de publieke omroep op zijn best.
Verbindend, relativerend,
humoristisch"
Karel Smouter in NRC Handelsblad
Het Sinterklaasjournaal

De Boterhamshow, terwijl de redactie in eerste instantie inzet op een podcastserie
Het Luisterhuis, die gevuld zou worden met multiculturele volksverhalen.
Ook het format van WieKent de Boterhamshow is vernieuwd. Het quizformat wordt
losgelaten en ingewisseld voor een programma waarin presentator Kick vanuit de
regieruimte op zondagochtend terugblikt op hoogtepunten van De Boterhamshow.

jeugd 1
Terwijl de reeds toegekende nieuwe peuterserie Aap nog in ontwikkeling is, pitcht
de redactie van Jeugd 1 een plan voor een kleuterprogramma over techniek: PatsBoemKledder! Van de serie zijn inmiddels 30 afleveringen besteld. Door de vele titels
en het relatief kleine team is het helaas niet gelukt om de multiplatformserie Aap
verder door te ontwikkelen. Om diezelfde reden komt er geen nieuwe serie podcasts
van Het Sinterklaasjournaal. Beide titels zijn doorgeschoven naar volgend jaar.
Na een serie uitzendingen aan het begin van het jaar was de redactie graag doorgegaan met de realisatie van een nieuwe serie afleveringen van Studio Snugger.
De serie is door de NPO helaas niet toegekend. Dat betekent dat er een eind komt
aan de productie van het programma. Vanwege het grote succes van de titel zullen
herhalingen in de komende jaren geprogrammeerd blijven.

Armslag voor schooltv.nl

De financiële mogelijkheden om bij schooltv.nl verder te vernieuwen zijn beperkt.

Toch probeert de redactie een inhoudelijke slag te maken, die de urgentie van het
online platform voor docenten kan vergroten. We onderzoeken in hoeverre we
docenten en leerlingen beter kunnen faciliteren bij het onderwijs, door aan te sluiten
bij de noodzakelijke (online) onderwijspraktijk. Daartoe zoeken we ruimte in de eigen
begroting, maar zoeken wij ook naar samenwerking en alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals de Stichting Afstandseducatie. Ook de mogelijkheden voor een
samenwerking met de School van Nederland worden onderzocht maar deze samenwerking komt, mede vanwege de hoge kosten, niet tot stand. In plaats daarvan
ontwikkelt de redactie van Schooltv.nl het allereerste online vakantieboek van Nederland: HONK. Daarin kunnen basisschoolkinderen tijdens hun zomervakantie op een
aansprekende manier gebruikmaken van de content van schooltv.nl.
In samenwerking met de afdeling MarCom werken we aan een publiciteitsplan dat
schooltv.nl meer onder de aandacht brengt en de urgentie van het platform benadrukt.
HONK

jeugd 2
Het Klokhuis

Het Klokhuis behoudt zijn positie als marktleider op het gebied van kwalitatieve,
informatieve en ook geestige content voor de jeugd. Het blijkt een grote uitdaging
om alle afleveringen op tijd af te leveren in tijden van corona. De voorbereidende

werkzaamheden en opnamen worden keer op keer verzet of zelfs helemaal opnieuw
opgetuigd. Dat dat lukt is een hele prestatie.
Jaarlijks zorgt Het Klokhuis voor één of meerdere multimediale projecten. In 2021
zenden we een serie uit over Dood en Verlies en een project over Positieve Psychologie.
Het Klokhuis ontwikkelt daarnaast een reeks Meet-Ups, die plaatsvinden via streaming.
Het Klokhuis let scherp op nieuwe ontwikkelingen en sluit daar zo snel mogelijk bij
aan. Zo is de redactie al lang bezig met podcasts voor de jeugd. Het was het eerste
Zapp-programma met grappige content op TikTok en experimenteert nu ook met
informatieve content op dat platform.
In het kader van het NPO Cultuurplan maakt Het Klokhuis een serie over acteren en
theater onder de titel Fake it till you make it. In een twaalfdelige serie krijgen kinderen
tips over acteren, decors en rekwisieten en worden zij uitgenodigd om ook zelf de slag
te gaan. Met een brede oproep aan (theater)auteurs bieden we ze de kans scènes te
schrijven voor Het Klokhuis. Ook in het kader van het NPO Cultuurplan krijgt theatermaakster Sara de Monchy gelegenheid vijf extra podcasts te maken onder de titel
Sara’s Mysterie.

Series

Met Zapp Your Planet informeert en inspireert de NTR kinderen op het gebied van
natuur en duurzaamheid. Jaarlijks worden kinderen uitgenodigd om in actie te komen.
De acties worden opgezet en uitgevoerd in samenwerking met de EO.

Van vader naar moeder, een serie over kinderen en echtscheiding, gaat haar vierde
seizoen in. Het is helaas een herkenbaar thema. De serie is gelukkig ook een bron van
Van vader naar moeder
Fotografie: SkyHigh TV Nederland

troost voor veel jeugdige kijkers.

jeugd 2
In 2021 worden de laatste afleveringen uitgezonden van twee series: Wat maak je

Vlogmania is een nieuwe satirische serie over vloggen. In het dorpje Vloggingedam

Menu, een tiendelige serie over smaak en eetgewoontes en het staartje van de serie

zien we hoe de bewoners zichzelf online populair proberen te maken. Het is een serie

Brainstorm: Alles over je hersenen en je geest. Van Brainstorm worden twaalf nieuwe

met een kritische ondertoon, die goed wordt bekeken. Een nieuwe reeks is al besteld.

afleveringen gemaakt.

Zapp Your Planet – de opvolger van De Buitendienst – wordt niet doorgezet. In
plaats daarvan ontwikkelt de NTR voor 2022 een programma waarin de natuur

Rond 4 en 5 mei is er veel aandacht voor Anne Frank. Het gaat om een uitgebreid pakket

centraal staat.

van oud en nieuw materiaal, op televisie en online, met als belangrijkste thema: Wat is er
met Anne Frank en haar familie gebeurd nadat zij het Achterhuis hebben verlaten?

We ontwikkelen bij nieuwe en bestaande titels steeds vaker extra online content,

Het videodagboek van Anne Frank is met veel liefde en aandacht gemaakt. De

zoals Groenteman Gijs: een online-serie met liedjes over groente en fruit. Daarbij

gewaagde vorm pakt goed uit. De actrice die Anne Frank speelt, doet dat perfect.

maakt de redactie volop gebruik van de aanwezige expertise. Aan content voor
online worden dezelfde kwaliteitseisen gesteld, maar hij moet vaak voor een lager

In de serie Gewoon Bloot, gepresenteerd door Edson da Graça, vragen kinderen

budget gemaakt worden. Dat is een lastig gegeven. De jeugdige doelgroep kijkt

volwassenen letterlijk het hemd van het lijf; de vijf gasten gaan helemaal uit de kleren.

nauwelijks nog televisie waardoor het groeiende belang van online content vraagt

Online lijkt iedereen perfect, maar dit programma laat zien hoe gewoon bloot-zonder-

om een helder budgetbeleid op dat vlak.

filter is. Het programma is zorgvuldig gemaakt en zorgt met name vóór de eerste uitzending voor enige opwinding in de samenleving. Daarop wordt in samenspraak met
de producent en de afdeling communicatie adequaat gereageerd. Uiteindelijk is het
programma voor veel kinderen, gezinnen en docenten waardevol gebleken.
Midden in de zomer en op het laatste moment worden twee programma’s met succes
gerealiseerd: Welkom bij 70 jaar KinderTV en Het beste van 70 jaar KinderTV.
Dr. Corrie laat van zich laten horen met een uitbreiding van haar activiteiten op TikTok.
Het idee voor nieuwe afleveringen van Seks-minuutjes, een serie podcasts over seksualiteit, wordt niet nader uitgewerkt.

Toekomst

In 2022 neemt de populaire geschiedenisserie Welkom in… de kijker mee naar de
Middeleeuwen. Het gaat opnieuw om een informatieve en tegelijk komische serie,
over ridders en kastelen.

55

prijzen
Publiek, critici en mensen uit het vak waarderen de programma’s van de NTR.
Dat blijkt niet alleen uit de kijk-, luister-, waarderingscijfers en streams, maar ook
uit de prijzen die we winnen.
De belangrijkste prijzen van 2021 op een rijtje:

Nipkowschijven voor Nieuwsuur & Het Sinterklaasjournaal
Nieuwsuur (NOS-NTR) wint de Zilveren Nipkowschijf voor Beste Televisieprogramma.
Het programma wint volgens de jury tijdens het coronajaar aan overtuigingskracht,
"terwijl journalistiek bij de publieke omroep steeds meer verdrongen lijkt te worden
door infotainment en het meningencircus".
"Nieuwsuur weet mythes en misverstanden vaak als eerste uit de wereld te helpen,

Nieuwsuur

doorsnelle en scherpe vragen te stellen bij de dagelijkse actualiteit en het uitvoeren
van kritische onderzoeksjournalistiek," aldus de jury.
Ook de serie vraaggesprekken met lijsttrekkers in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen wordt geroemd. Interviewers Mariëlle Tweebeeke en Jeroen Wollaars zijn
"vasthoudend op een wijze die op televisie helaas zeldzaam begint te worden". Politici
hadden het vaak zichtbaar lastig in de studio, memoreert de jury. Denk-leider Azarkan
en PVV-voorman Wilders zegden hun afspraak zelfs af.

Het Sinterklaasjournaal wint de Ere Zilveren Nipkowschijf. Het kinderprogramma verdient deze oeuvreprijs vanwege de "vaste waarde in de viering van het kinderfeest",
waarbij op een creatieve manier televisie wordt geproduceerd "in het schemergebied
tussen feit en fictie". Lovende woorden van de jury bij de toekenning van deze ereprijs:
"Al twintig jaar lang zorgen Ajé Boschhuizen en zijn NTR-team voor kwalitatief hoogstaand kinderdrama, met net genoeg spanning, heel veel slapstick voor de jongste
kinderen en subtiele humor en spitsvondige verwijzingen naar de buitenwereld voor
de oudere kinderen en de meekijkende ouders."
Het Sinterklaasjournaal

prijzen
Ook wordt de rol in de Zwarte Pieten-discussie benoemd; de NTR introduceerde in 2014

Kees Jongkind Sportjournalist van het jaar

de roetveegpiet en koos voor een geleidelijke transitie van de pieten. In 2019 verdwenen

Kees Jongkind is door de Nederlandse Sport Pers (NSP) uitgeroepen tot

alle volledig zwart geschminkte pieten.

Sportjournalist van het Jaar.

Tegel voor Nieuwsuur

Het betreft een oeuvreprijs voor Jongkinds werk voor het programma Andere Tijden

Milena Holdert en Renee van Hest winnen De Tegel in de categorie Onderzoek.

Sport (NTR/NOS) en de recente NOS-reportage Code Geel over de wielerploeg van

De Tegel is een Nederlandse prijs voor journalistiek die sinds 2006 wordt uitgereikt.

Jumbo-Visma tijdens de Tour de France. Jongkind volgt samen met de cameramannen

Holdert en Van Hest tonen aan dat ouderen en medewerkers in verpleeghuizen en

Tijs Kuijpers en Maurits Obbema de ploeg van Jumbo-Visma, waarbij een unieke blik

thuiszorg in onveilige situaties zijn gebracht door de coronarichtlijnen van het RIVM.

wordt geboden achter de schermen van een van 's werelds belangrijkste wielerploegen.

Volgens die richtlijnen is het dragen van mondmaskers en andere beschermende
kleding door verzorgend personeel 'niet nodig'.

Jeroen Wollaars wint Sonja Barend Award
Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars wint de Sonja Barend Award, de prijs

De jury noemt het onderzoek van Holdert en Van Hest een klassiek voorbeeld van

voor het beste televisie-interview. Wollaars wint de prijs voor een vraaggesprek

"iets boven water halen en er ook iets mee doen". Verder prijst de jury de twee onder-

met CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra, in de serie die Nieuwsuur maakt in het

zoeksjournalisten van Nieuwsuur omdat ze vraagtekens durven te zetten bij richtlijnen

kader van de verkiezingen.

waar veel mensen blindelings op vertrouwen.

Typhoon en Jurrian van Dongen winnen
Willem Wilminkprijs

"Een meer dan terechte erkenning," zegt hoofdredacteur Joost Oranje over de prijs.
"Jeroen is nu drie jaar anchor van Nieuwsuur en heeft zich voorbeeldig ontwikkeld als
presentator en als interviewer. Samen met Mariëlle Tweebeeke maakte hij de vraag-

Dubbel prijs voor Het Klokhuis bij de uitreiking van de Willem Wilminkprijs: Typhoon

gesprekken in onze verkiezingsserie tot echt iets bijzonders, overigens ook dankzij de

wint de juryprijs voor het beste kinderlied met 'Stotteren', een rap die hij heeft

geweldige research die daar onder lag."

gemaakt voor Het Klokhuis. En ook de publieksprijs gaat naar een lied uit dit NTRprogramma: Ziekenhuis van tekstschrijver Jurrian van Dongen, op muziek gezet
door Rutger de Bekker en gezongen door Maarten Heijmans.

Niet Aangeboren Hersenaandoening en Goud aan zee
winnaars NTR Podcastprijs 2021
Feline Franceus en Achille van Ingelgem zien hun podcasts beloond met

Doel van de tweejaarlijkse Willem Wilminkprijs is het stimuleren van het kwalitatieve

respectievelijk de eerste en de tweede prijs. In een spannende finale laten

kinderlied, in de geest van dichter Willem Wilmink (1936-2003).

ze acht genomineerden uit Nederland en België achter zich.

prijzen
Podcastmaker en verpleegkundige Feline Franceus focust in de podcast
Niet Aangeboren Hersenaandoening op het relaas van Christiane. Haar leven
is ingrijpend veranderd na een ongelukkige val tijdens een vakantie in Portugal.
Haar familie doet er alles aan om Christiane te laten herstellen. Maar wil ze dat
zelf wel?
Achille van Ingelgem ontwikkelde de podcastserie Goud aan zee. In deze driedelige
podcast duikt hij in een oud familieverhaal over zijn grootvader, verteld aan de hand

"Met De Lesbische
Liga willen we blijven
benadrukken dat
het leuk is om
lesbisch te zijn"
Annefleur Schipper in De Volkskrant

van de verhalen van grootmoeder, ooms en tantes. Na een woelig leven vol tegenslagen
zit grootvader financieel aan de grond. Gelukkig is er een uitweg. Zijn goede vriend Pol
belooft hem 'goud aan zee'.
Het is alweer de 31e keer dat de NTR de aanmoedigingsprijs voor aankomende
podcastmakers (voor 2010 de NTR Radioprijs) uitreikt. De NTR wil met deze prijs,
naast het vieren van het medium podcast, een podium bieden voor aankomende
podcastmakers, richting geven aan hun plannen en luisteraars kennis laten maken
met hun werk.

De Lesbische Liga wint Dutch Podcast Award
De NPO 3FM/NTR-podcast De Lesbische Liga wint de Dutch Podcast Award in
de categorie Media & Cultuur. In deze podcast, die gericht is op de representatie van
lesbische, biseksuele en queer vrouwen in de media, bespreken 3FM-dj Vera Siemons
en filmkenner Annefleur Schipper het lesbische media-aanbod.
In een reactie zeggen zij: "We zijn deze podcast begonnen in quarantaine, dus op
afstand, en hadden nooit durven dromen dat we zoveel positieve reacties van
luisteraars en mooie verhalen zouden ontvangen van mensen waar we zelf enorm
naar op kijken! Shout out naar de community, die een stuk groter is dan de mensen
meestal denken. Make lesbi great again!"
De Lesbische Liga
Fotografie: Linnde Dorenbos

prijzen
Vier Gouden Kalveren
De Oost

Kom hier dat ik u kus
Het Gouden Kalf voor Beste Regie gaat naar Sabine Lubbe Bakker en Niels van
Koevorden voor Kom hier dat ik u kus. Mona is de oudste dochter in een gezin waarvan

De jonge soldaat Johan wordt uitgezonden om orde op zaken te stellen in De Oost

de moeder op jonge leeftijd overlijdt. Kom hier dat ik u kus laat zien hoe Mona zich als

en raakt in conflict met zijn geweten. De Oost is een indrukwekkend drama over

kind, als twintiger en als dertiger een weg baant door het leven. Terwijl iedereen over

de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, met glansrollen voor Marwan Kenzari en

haar heen loopt, probeert ze zich staande te houden in een wereld vol egotrippers

Martijn Lakemeier. De film wordt bekroond met een Gouden Kalf voor Beste Muziek,

en egoïsten. Tot ze inziet dat het zo niet langer kan. Tragikomisch familiedrama,

verzorgd door Gino Taihuttu.

gebaseerd op de gelijknamige roman van Griet Op de Beeck.

De Oost is geproduceerd door New Amsterdam Film Company in coproductie met de NTR en

Kom hier dat ik u kus is geproduceerd door Submarine in coproductie met NTR en Lunanime en medegefinan-

medegefinancierd door Nederlands Filmfonds, CoBo en Netherlands Film Production Incentive.

cierd door Nederlands Filmfonds, Netherlands Film Production Incentive, Vlaams Audiovisueel Fonds, CoBO

May

Zilveren Lovie voor Binnenhof online en NPO Kennis

De film May is onderdeel van Onze Straat, een pakket van zes korte films van 45

De NTR-producties NPO Kennis en Binnenhof Online vallen in de prijzen tijdens

minuten, gemaakt in een samenwerking tussen BNNVARA, VPRO en NTR. May

The Lovie Awards 2021. De ‘Oscars van het Europese web’ worden jaarlijks uitgereikt

wint het Gouden Kalf voor Beste Singleplay. In May komt een man onverwachts

aan het beste en meest creatieve digitale werk in Europa.

voor de keuze te staan om zich te committeren aan het vaderschap, wat alles
aan het wankelen brengt.
De film is geproduceerd door Halal Film Company in coproductie met de NTR, BNNVARA en VPRO
en medegefinancierd door Nederlands Filmfonds, CoBo en NPO-fonds.

Heartbeats

NPO Kennis wint de juryprijs en Binnenhof Online zowel de jury- als de publieksprijs.

NPO Kennis
NPO Kennis is hét kennisplatform voor iedereen die wil weten hoe het zit. In een tijd dat
informatiestromen steeds complexer worden en we steeds moeilijker echt nieuws van

Laura Bakker sleept voor haar spel in Heartbeats – ook onderdeel van Onze Straat –

fake news kunnen onderscheiden, biedt NPO Kennis op een hedendaagse, laagdrem-

het Gouden Kalf in de wacht voor Beste Hoofdrol Korte film/Singleplay. Heartbeats

pelige en inclusieve manier betrouwbare informatie. NPO Kennis, dat onder redactie

volgt de ambitieuze en jonge illustrator Lorah, die probeert op te krabbelen uit een

staat van de NTR, scheidt feiten van fabels en heeft tot doel het publiek te helpen het

moeilijke periode en nu niets liever wil dan doorbreken.

nieuws en de wereld beter te begrijpen.

Heartbeats is geproduceerd door Halal Film Company in coproductie met de NTR, BNNVARA
en VPRO en medegefinancierd door Nederlands Filmfonds, CoBo en NPO-fonds.

Binnenhof Online
Binnenhof Online is een interactieve site waar je kunt ronddwalen in de ruimtes van het
Binnenhof en kunt horen wat zich allemaal heeft afgespeeld in het Huis van de Democratie. De gidsen van dit online-avontuur zijn oud-politicus Alexander Pechtold, Haags
verslaggever Charlotte Nijs en Klokhuispresentator Maurice Lede.

cijfers
Best beluisterde radioprogramma’s

x 000

De NTR maakt content voor alle doelgroepen. Van Nieuwsuur tot Dreamschool,

Nieuws en co

134

van het Sinterklaasjournaal tot Kunststof, van Klokhuis tot Hier zijn de Van Rossems,

Hilversum uit

97

van Podium Witteman tot De Sociëteit. Op tv, radio en online. De belangrijkste

Kunststof

53

bereik- en waarderingcijfers van het NTR-media aanbod in 2021 op een rijtje:

Zaterdagmatinee

51

MANGIARE

45

Uitzendminuten

Bereik

Uitzendminuten TV

212.743

15 mln

Top 5 videoviews

Uitzendminuten Radio

210,919

1.1 mln

KORT! Sevilla

Best bekeken programma's

550

Nieuwsuur 'Kijk maar mee als je denkt

Website visits
Totaal aantal website visits 2021

x 000

195.770.447

dat het allemaal meevalt'

416

Nieuwsuur 'Ik zet niet zomaar mijn principes opzij'

368

Karbonkel: The ugly truth

240

Nieuwsuur: 'Hoe (zeker) weten we wat
x 000

Intocht sinterklaas

1.927

Echte leven in de dierentuin

1.108

de vaccinbijwerkingen zijn?'

216

Sinterklaasjournaal

997

Top 5 streamstarts

x 000

Hier zijn de van rossems

923

Het Sinterklaasjournaal

8.654

Top 2000 a gogo

906

Het Klokhuis

8.073

Nieuwsuur

5.600

Dreamschool

4.500

Sesamstraat

2.096

Hoogst gewaardeerde uitzendingen*

Waardering

Van vader naar moeder

8,4

Revolutie in Indonesië

8,3

Wendes Kerstkaleidoscoop

8,2

Top 5 podcasts

Sinterklaasjournaal

8,2

Focus Wetenschap

2,9 mln

Johannes passion

8,2

Kunststof

2,8 mln

DOCS

1,5 mln

Sinterklaasjournaal

1,4 mln

Zimmerman in Space

0,9 mln

* Cijfers zijn gebaseerd op NTR producties

Balans

Exploitatierekening
Kasstroomoverzicht

Toelichting op de Balans
Toelichting op de Exploitatierekening

Overige Verantwoording
Overige Gegevens

Jaarrekening 2021

Ben ik hier alleen?

jaarrekening
Balans (na resultaatbestemming)
x € 1.000

Activa

31-12-2021

31-12-2020

Algemene reserve8

Materiële vaste activa1
Terreinen

1.564

1.564

Gebouwen

7.961

8.441

Installaties

726

665

Apparatuur

852

931

53

35

11.156

11.636

Inventaris en inrichting
Vlottende activa

Reserve voor

Media-aanbod9

750

750

6.500

6.500

7.250

7.250

2.080

1.966

745

1.343

4.522

4.648

1.337

1.389

34

153

12.158

13.993

5.652

3.391

24.448

24.917

33.778

34.133

Voorzieningen
Voorzieningen10

Overgedragen Reserve Media-aanbod11

Onderhanden werk

media-aanbod2

voorraden3

13.851

14.936

-

2

13.851

14.938

Vorderingen
vorderingen5

Overlopende

Schulden aan

leveranciers12

Belastingen en premies sociale
verzekeringen13
Schulden inzake

Handelsdebiteuren4
activa6

Liquide middelen7
Totaal activa

31-12-2020

Kortlopende schulden

Voorraden

Overige

31-12-2021

Eigen vermogen

Vaste activa

Overige

Passiva

981

1.055

941

1.020

1.363

831

3.285

2.906

5.486

4.653

33.778

34.133

Overige

schulden15

Overlopende

Totaal passiva

pensioenen14

passiva16

jaarrekening
Exploitatierekening x € 1.000
2021

2020

76.577

72.095

7 .130

7.336

1.343

-

85.050

79.431

Programmagebonden eigen bijdragen18

748

1.538

Opbrengst Nevenactiviteiten19

531

365

86.329

81.334

19.958

19.999

Sociale lasten20

5.667

5.507

Afschrijving op materiële vaste activa21

1.226

1.331

54.014

49.013

4.634

4.081

85.499

79.931

830

1.403

29

30

801

1.373

56

21

745

1.343

-

9

Baten
Vergoeding OCW
Omroepbrede middelen
Inzet overgedragen Reserve Media-aanbod
Subtotaal baten Media-aanbod17

Som der bedrijfsopbrengsten

"Het wordt met zoveel
liefde gemaakt, dat
productieteam is
echt geweldig"
Simone Kleinsma over
de 100ste Verborgen Verleden

Lasten
Lonen en salarissen20

Directe productiekosten22
Overige bedrijfslasten23
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financieel Resultaat24
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening
Vennootschapsbelasting25
Over te dragen Reserve Media-aanbod26
Exploitatieresultaat na overdracht en belasting27
FTE gemiddeld 321 (2020: 328)

FTE ultimo 327 (2020: 334)

Verborgen verleden

jaarrekening
Exploitatierekening per platform x € 1.000
Radio

TV

OMA

NA

OK

Totaal

6.837

47.691

11.036

-

11.013

76.577

Omroepbrede middelen

-

4.670

2.433

-

27

7.130

Inzet overgedragen Reserve Media-aanbod

-

1.311

32

-

-

1.343

6.837

53.672

13.501

-

11.040

85.050

Programmagebonden eigen bijdragen18

-

696

52

-

-

748

Opbrengst nevenactiviteiten19

-

-

-

531

-

531

Som der bedrijfsopbrengsten

6.837

54.368

13.553

531

11.040

86.329

Lonen en salarissen20

1.869

10.006

3.346

96

4.641

19.958

592

3.168

1.060

31

816

5.667

54

127

4

-

1.041

1.226

4.117

40.280

8.938

11

668

54.014

43

559

38

1

3.993

4.634

-

-

-

42

-42

-

6.675

54.140

13.386

181

11.117

85.499

162

228

167

350

-77

830

-

-

-

-

29

29

162

228

167

350

-106

801

27

224

55

-350

44

-

189

452

222

-

-62

801

-

-

-

56

-

56

57

477

115

-

96

745

132

-25

107

-56

-158

-

30

164

55

2

70

321

31

166

56

2

72

327

Baten
Vergoeding OCW

Subtotaal baten Media-aanbod17

Lasten
Sociale lasten20
Afschrijving op materiële vaste activa21
Directe productiekosten22
Overige bedrijfslasten23
Toerekening organisatiekosten
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat24
Exploitatieresultaat voor toerekening eigen bijdragen
Toerekening resultaat niet-prg.gebonden EB
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening
Vennootschapsbelasting25
Over te dragen Reserve Media-aanbod26
Exploitatieresultaat na overdracht en belasting27
Fte gemiddeld 321 (2020: 328)
Fte ultimo 327 (2020: 334)

jaarrekening
Kasstroomoverzicht x € 1.000
2021

2020

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat

-Mutatie voorzieningen10
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten

2020

Investeringen in materiële vaste activa

-746

-469

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-746

-469

833

166

Liquide middelen einde boekjaar

5.486

4.653

Liquide middelen begin boekjaar

4.653

4.487

833

166

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
-

9

Aanpassen voor:
-Afschrijvingen vaste activa 21

2021

1.226

1.331

114

-993

1.340

347

Mutatie liquide middelen
Totalen

Aanpassen voor :
-Mutatie voorraden2-3

1.087

-1.984

-Mutatie vorderingen4-5-6

-379

925

-Mutatie kortlopende schulden11-12-13-14-15-16

-469

1.347

239

288

1.579

635

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie liquide middelen

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 2021, dat is geëindigd op
balansdatum 31 december 2021.
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. De NTR
neemt in de nieuwe concessieperiode die loopt van 2022-2026 een bijzondere positie
in als taakomroep met een wettelijke verankering en opdracht.

De intocht van Sinterklaas

jaarrekening
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 verkrijgingsof vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag 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
toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de
waarde daarvan betrouw¬baar 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
verandering 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 transactie 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.
Ajouad en de Witte Man

jaarrekening
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben

Saldering van financiële instrumenten

(moment van uitzending). De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de

Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de onderneming

functionele valuta is. Tenzij anders vermeld is alle financiële informatie in euro’s afgerond

beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de financiële

op het dichtstbijzijnde duizendtal.

verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming het stellige voornemen heeft
om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.

Vergelijking met vorig jaar

Als er sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd

balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee samenhangende

gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste

verplichting niet gesaldeerd.

stelsel- en schattingswijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.
Verbonden partijen
Gebruik van schattingen

Als verbonden partij worden alle rechtspersonen aangemerkt waarover overheersende

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening

zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend.

worden er verschillende oordelen en schattingen gevormd die essentieel kunnen zijn

Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt

voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden of andere sleutelfunctionarissen in

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is,

het management van de NTR en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.			

is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet

opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

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

Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s

het inzicht.

Vreemde valuta’s worden in de betreffende functionele valuta omgerekend tegen
de geldende wisselkoers op de transactiedatum.

Materiële vaste activa
Waardering van materiële vaste activa geschiedt overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW en

Financiële instrumenten

de RJ op basis van verkrijgings-/vervaardigingsprijs. Indien sprake is van een bijzondere

Financiële instrumenten omvatten bij de NTR vorderingen, liquide middelen en lang- en

waardevermindering vindt afwaardering plaats. Om vast te stellen of er voor een materieel

kortlopende schulden. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt

vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering, wordt verwezen naar

tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname

‘Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa’. Aanschaffingen boven € 2.500

worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien

worden geactiveerd. Aanschaffingen tot en met € 2.500 komen direct ten laste van

er geen sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten, is de

de exploitatierekening.

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.

jaarrekening
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Hiervoor gelden de volgende afschrijvingspercentages:

De NTR beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief
Jaarlijks afschrijvingspercentage van de

aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties

historische kostprijs

aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet
mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de reali-

Technische installaties

seerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief

Facilitaire apparatuur

behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een

Hardware en software

actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van
de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-waardeverminderingsverlies

6,67%
14,29% - 20,00%
20,00%

(5-7 jaar)

- 33,33%

(3-5 jaar)

Vervoermiddelen

12,50% - 25,00%

(4-8 jaar)

Inventaris en inrichting

14,29% - 20,00%

(5-7 jaar)

wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging
van de boekwaarde van het betreffende actief.
Bedrijfsgebouwen en terreinen

Voor investeringen en verbouwingen zonder ingrijpende veranderingen in het gebruik van

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd op basis van verkrijgings-/vervaardi-

het pand geldt een afschrijvingspercentage van 10% van de verkrijgings/vervaardigingsprijs.

gingsprijs waarbij de volgende afschrijvingsmethoden en -termijnen worden gehanteerd:
Voorraden - nog niet verspreid media-aanbod
Waardering van eigen producties geschiedt tegen de directe kosten. Onder de directe
Afschrijvingstermijn

Afschrijvingsmethode

kosten vallen de personele kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers,
de facilitaire kosten en de overige programmakosten.

Terreinen

Geen afschrijving

Geen afschrijving

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

Bedrijfsgebouwen

40 jaar

Lineaire afschrijving

individueel beoordeeld. Bepaald media-aanbod wordt volledig afgewaardeerd als er is

over de (resterende)

besloten het media-aanbod niet te verspreiden.

afschrijvingstermijn

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-

Overige materiële vaste activa

aanbod volledig afgewaardeerd. In specifieke gevallen kan hiervan worden afgeweken.

De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings/vervaardi-

Het gaat dan om gevallen waarin wel voldoende zekerheid over de verspreiding van het

gingsprijs. Op materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur wordt jaarlijks afgeschre-

media-aanbod, maar niet over het jaar waarin de verspreiding zal plaatsvinden of de

ven volgens een stelsel dat op de verwachte toekomstige gebruiksduur is afgestemd op

verspreiding later dan twee jaar na aankoop of productie zal plaatsvinden. Dit geldt

basis van een aantal activacategoriën en bandbreedtes.

bijvoorbeeld voor de aankoop van (licenties voor) speelfilms en series die minimaal twee
jaar na aankoop ingaan.

jaarrekening
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
voorraadwaardering volledig afgewaardeerd.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s. Liquide middelen
worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije
beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden in de verantwoording.
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 bestedingsverplichting 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 sprake is van een overschrijding van de Reserve Media-aanbod,
wordt het surplus als kostenpost gedoteerd aan de Overgedragen Reserve Mediaaanbod (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

Andere Tijden Special:

te zetten voor de programmering van dat jaar.

De onzichtbare man
Fotografie: Peter Schat-NHD
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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 voorzieningen 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.
Jubileumvoorziening
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen.
De voorziening betreft het geschatte bedrag van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen 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 tot stand gekomen.
Het is de opzet dat over een periode van 5 jaar alle medewerkers een traject hebben
genoten.
Earth's Tropical Islands
Fotografie: BBC
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Resultaatbepaling
Lonen, salarissen en sociale lasten
Algemeen

De beloningen van het personeel worden als last in de exploitatierekening verantwoord

Ingevolge artikel 2.149 t/m 2.153 van de Mediawet 2008 worden exploitatieoverschotten

in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald,

geboekt ten gunste van de Reserve Media-aanbod ter verrekening met tekorten in volgende

als verplichting op de balans opgenomen. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen

jaren. Met ingang van 2005 dient een reserve, boven een door de NPO gemaximeerde

tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan

Reserve Media-aanbod, overgedragen te worden aan de NPO.

personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet
in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt

Exploitatierekening

een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het

de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te

totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd

wikkelen. De beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden

(moment van uitzending). De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend

(cao en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen

aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben (moment van uitzending).

worden ten laste respectievelijk ten gunste van de exploitatierekening gebracht.

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 exploitatierekening 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.

jaarrekening
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 verplichtingen
worden ten laste respectievelijk ten gunste van de exploitatierekening gebracht.

Project Rembrandt

jaarrekening
Pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de

Dekkingsgraad pensioenfonds PNO Media

over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover

Door de kredietcrisis en de lage rente bevindt het pensioenfonds zich in een reservetekort.

de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een

De actuele dekkingsgraad (marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een percentage

verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde

van de voorziening pensioenverplichtingen volgens de grondslagen van DNB) van het fonds

premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover er sprake

per balansdatum bedraagt 111,3% (2020: 94,9%).Het pensioenfonds heeft bij DNB een

zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst

geactualiseerd herstelplan ingediend om binnen 10 jaar het eigen vermogen te herstellen

verschuldigde premies.

tot het vereiste minimum van circa 120%. Onderdeel van het herstelplan is dat de
pensioenen niet worden geïndexeerd bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110%.

De medewerkers van de NTR hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij PNO

De actuele dekkingsgraad van ligt aan het eind van 2021 boven de kritische ondergrens

Media. Deze pensioenregeling betreft een voorwaardelijk ge ndexeerde middelloonregeling.

van circa 93%, derhalve hoeft PNO Media de pensioenen in 2022 niet te verlagen.

Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt
uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het pensioenfonds daartoe ruimte

Ontslagvergoedingen

laten en het pensioenfonds daartoe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij het

Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de NTR

pensioenfonds daar aanleiding toe geven, kan het bestuur besluiten tot het korten van

zich aantoonbaar heeft verbonden tot beëindiging van het dienstverband van een of meer

aanspraken.

personeelsleden vóór de gebruikelijke pensioendatum of tot een uitkering ter stimulering
van vrijwillig ontslag. De NTR heeft zich aantoonbaar verbonden tot het doen van ontslag-

De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkerings-

uitkeringen als formeel een gedetailleerd plan (of regeling) is opgesteld en intrekking daar-

overeenkomst. De uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds heeft een looptijd

van niet meer kan plaatsvinden. In het plan/de regeling zijn de betrokken locaties, alsmede

van vijf jaar. De belangrijkste afspraken die zijn opgenomen in deze uitvoeringsovereen-

de functie en het geschatte aantal van de werknemers die zullen worden ontslagen, de

komst zijn de volgende:

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 ontslag worden
de verplichtingen en de last berekend op basis van het aantal personeelsleden dat naar

•

Indexatie geeft geen aanleiding tot premieaanpassingen;

verwachting op het aanbod zal ingaan. Indien er sprake is van ontslaguitkeringen die over

•

Premiereductie of -terugstorting vindt niet plaats;

meer dan 12 maanden na balansdatum betaalbaar worden gesteld, dan worden deze

•

Het bestuur stelt jaarlijks in overeenstemming met de uitvoeringsovereenkomst

tegen contante waarde gewaardeerd.

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.

jaarrekening
COVID-19

Belastingen

COVID-19 heeft enerzijds tot meer opbrengsten geleid en anderzijds tot hogere lasten.

Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de exploitatierekening

Operationele lease

opgenomen.

De NTR heeft één leasecontract waarbij de voor- en nadelen die aan de eigendom

De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting

verbonden zijn nagenoeg geheel door de NTR worden gedragen. Het leasecontract

te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand

wordt verantwoord als operationele leasing. Leasebetalingen worden, rekening houdend

van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel

met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de winst- en

al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren

verliesrekening over de looptijd van het contract.

verschuldigde 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

Frictiekosten

boekwaardes van activa en verplichtingen die ten behoeve van de financiële verslaggeving

Verantwoording van frictiekosten en bijdragen voor frictiekosten van het ministerie van

afwijken van de fiscale boekwaardes.

OCW of de NPO vindt plaats op het moment dat deze zijn gerealiseerd, voorzienbaar
worden geacht of schriftelijk zijn toegekend.

Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten

en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend

in de jaarrekening.

met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balans-

soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

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

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.

en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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Toelichting op de balans x € 1.000
Activa
Materiële vaste activa
1. Materiële vaste activa

Vervoer-

Inventaris

Terreinen

Gebouwen

Installaties

Apparatuur

middelen

en inrichting

Totaal

1.564

14.690

3.151

4.165

22

733

24.312

-

-6.249

-2.486

-3.234

-22

-698

-12.676

1.564

8.441

665

931

-

35

11.636

Investeringen

-

-

131

569

13

33

746

Afschrijvingen

-

-480

-70

-648

-13

-15

-1.226

Bijzondere afwaardering

-

-

-

-

-

-

-

Boekwaarde per 31 december

1.564

7.961

726

852

-

53

11.156

Aanschafwaarde 31 december

1.564

14.690

3.282

4.734

9

766

25.058

Aanschafwaarde desinvesteringen

-

-

-

137

13

-

150

Afschrijvingen desinvesteringen

-

-

-

-137

-13

-

-150

Cumulatieve afschrijvingen

-

-6.729

-2.556

-3.882

-9

-713

-13.902

Bijzondere afwaardering

-

-

-

-

-

-

-

1.564

7.961

726

852

-

53

11.156

Aanschafwaarde per 1 januari
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari

Boekwaarde per 31 december

jaarrekening

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 gelijk aan 2020 omdat er niet wordt afgeschreven op de terreinen.
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 € 7.961 daalt ten opzichte van 2020 vanwege de reguliere afschrijvingen.
Installaties
De boekwaarde van de installaties ad € 726 is opgebouwd uit energie- en warmte installaties
in het NTR/BNNVARA-gebouw, het Entreegebouw en het NTR Paviljoen. De boekwaarde stijgt
per saldo ten opzichte van 2020 vanwege een investering ad € 131 in onder andere zonnepanelen.
Daarnaast is er sprake van de reguliere afschrijvingen.
Apparatuur
De boekwaarde van de apparatuur ad € 852 daalt per saldo ten opzichte van 2020 door
enerzijds investeringen in laptops, montage infrastructuur, printers en wifi en anderzijds
is sprake van reguliere afschrijvingen.
Vervoermiddelen
De boekwaarde van de vervoermiddelen is nihil.
Inventaris en inrichting.
De boekwaarde van inventaris en inrichting bedraagt € 53 en stijgt ten opzichte van 2020
door enerzijds een investering in toilet en keuken en anderzijds de reguliere afschrijvingen.

Groenteman Gijs

jaarrekening
Voorraden

5. Overige vorderingen
De overige vorderingen ad € 941 dalen ten opzichte van 2020 door vorderingen op de NPO

2. Onderhanden werk media-aanbod

voor toegekend media-aanbod. De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.
31-12-2021

Waarde voorraad per 31 december

31-12-2020

16.543

31-12-2021

31-12-2020

923

1.015

18

5

941

1.020

18.474
Te vorderen van NPO

Bijdragen Mediafonds/NPO-fonds
Bijdragen overige derden

Balanswaarde per 31 december

2.174

3.128

518

410

2.692

3.538

13.851

14.936

Overige vorderingen
Totaal

6. Overlopende activa

De voorraad per 31 december 2021 bedraagt € 13.851 en daalt ten opzichte van 2020

De overlopende activa ad € 1.363 stijgen ten opzichte van 2020 als gevolg van fluctuaties

door een afname van het aantal langlopende producties en aankopen NPO. De voorraad

in de programmering en nog af te rekenen projecten met een bijdrage van het NPO-fonds.

ouder dan twee jaar bedraagt € 1.260 en is opgebouwd uit (speel)films en documentaires

De overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.
31-12-2021

31-12-2020

1.217

493

CoBo

68

132

Overige bijdragen

78

206

1.363

831

waarvoor een uitzendgarantie aanwezig is. In 2021 is geen sprake geweest van
afwaardering van projecten of waardering van herhalingen.
NPO-fonds

3. Overige voorraden
De overige voorraden zijn nihil vanwege de afbouw van de voorraad tegoedbonnen in 2021.

Totaal

Vorderingen
4. Handelsdebiteuren

Liquide middelen

De vordering op handelsdebiteuren ad € 981 daalt ten opzichte van 2020 als gevolg van

7. Liquide middelen

fluctuaties in de programmering. Op het saldo handelsdebiteuren worden de dubieuze

Het totaal van de liquide middelen bedraagt € 5.486, waarvan € 8 in kas.

debiteuren in mindering gebracht. De dubieuze debiteuren zijn nihil. De vorderingen

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

hebben een looptijd korter dan één jaar.

jaarrekening
Passiva
Eigen vermogen
8. Algemene reserve
De Algemene reserve ultimo 2021 bedraagt € 750, dit is het door OCW gehanteerde
grensbedrag voor de algemene reserve.

Stand per 1 januari
Mutatie Algemene reserve
Stand per 31 december

31-12-2021

31-12-2020

750

750

-

-

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 2020 bedraagt € 6.500, derhalve is het exploitatieresultaat 2021 na vennootschapsbelasting ad € 745 volledig toegevoegd aan de
Overgedragen Reserve Media-aanbod.

Stand per 1 januari
Exploitatieresultaat na overdracht
Stand per 31 december

31-12-2021

31-12-2020

6.500

6.491

-

9

6.500

6.500

Maartje en Kine buigen niet

jaarrekening
Loopbaantrajecten

De Overgedragen Reserve Media-aanbod is als volgt opgebouwd:

De voorziening loopbaantrajecten wordt gevormd op grond van de CAO voor omroep31-12-2021

31-12-2020

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

Stand per 1 januari

1.343

-

- 1.343

-

Overgedragen Reserve Media-aanbod

745

1.343

Stand per 31 december

745

1.343

Inzet ten behoeve van programma's

De Overgedragen Reserve Media-aanbod wordt in 2022 door de NTR ingezet voor

werkgever. Hiertoe wordt een bedrag ad € 1 (duizend euro) per werknemer gereserveerd.
31-12-2021

31-12-2020

Stand per 1 januari

353

377

Dotatie
Onttrekking

31
-31

-8
-16

353

353

de programmering van de NTR of direct daaraan gerelateerde ontwikkelambities.
Stand per 31 december

10. Voorzieningen
De voorzieningen ad € 2.080 zijn opgebouwd uit voorzieningen voor loopbaantrajecten,

De voorziening wordt bepaald op basis van het aantal medewerkers op peildatum

jubilea en groot onderhoud.

1 januari 2021. De peildatum is vastgesteld op grond van de CAO. De voorziening is
toereikend ter dekking van loopbaantrajecten voor het totaal aantal werknemers.
31-12-2021

31-12-2020

Het is niet mogelijk om het kortlopende deel van de voorziening in te schatten,
omdat de voorziening flexibel kan worden aangewend.

Loopbaantrajecten

353

353

Voorziening jubilea

437

437

Voorziening groot onderhoud NTR/BNNVARA-gebouw

927

855

Voorziening groot onderhoud NTR Paviljoen
Voorziening groot onderhoud Entreegebouw

279

255

84

66

2.080

1.966

Stand per 31 december

jaarrekening
Voorziening jubilea

NTR/BNNVARA-gebouw

De voorziening jubilea betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen

De voorziening stijgt ten opzichte van 2020, omdat de onttrekkingen voor groot onderhoud

in overeenstemming met richtlijn 271 Personeelsbeloningen. De voorziening betreft

lager zijn dan de dotatie aan de voorziening. Van de voorziening heeft € 60 een looptijd

de contante waarde van in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen.

korter dan één jaar.

31-12-2021

31-12-2020

437

490

42

36

Onttrekking

-42

-89

Onttrekking

Stand per 31 december

437

437

Stand per 31 december

Stand per 1 januari
Dotatie

Stand per 1 januari
Dotatie

31-12-2021

31-12-2020

855

788

73

73

-1

-6

927

855

In de berekening wordt een rentevoet gehanteerd van 1% en een gemiddelde stijging

NTR Paviljoen

van het salaris van 1%. De rentevoet wordt omroepbreed jaarlijks door de NPO

De voorziening stijgt ten opzichte van 2020, omdat de onttrekkingen voor groot onderhoud

vastgesteld. Verder wordt er rekening gehouden met gedane toezeggingen, blijfkans,

lager zijn dan de dotatie aan de voorziening. Van de voorziening heeft € 40 een looptijd

leeftijd en een pensioengerechtigde leeftijd zoals opgenomen in de algemene ouder-

korter dan één jaar.

domswet.Van de voorziening ad € 437 heeft € 49 een looptijd korter dan één jaar.
31-12-2021

31-12-2020

255

226
29

Voorziening groot onderhoud

Stand per 1 januari

De NTR maakt gebruikt van een kostenegalisatievoorziening in de vorm van een voor-

Dotatie

30

ziening voor groot onderhoud. De voorziening groot onderhoud is met ingang van 2020

Onttrekking

-6

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.

Stand per 31 december

279

255

jaarrekening
Entreegebouw
De voorziening stijgt ten opzichte van 2020, omdat de onttrekkingen voor groot
onderhoud lager zijn dan de dotatie aan de voorziening. De voorziening heeft geen
onttrekking met een looptijd korter dan één jaar.
31-12-2021

31-12-2020

Stand per 1 januari

66

69

Dotatie

18

19

-

-22

84

66

Onttrekking
Stand per 31 december

Kortlopende schulden

"Ik probeer zo veel mogelijk
dicht op het onderwerp
of op de mensen te zitten,
dus vertrouwen is daarbij heel
belangrijk"
Documentairemaker Ida Does
over haar werkwijze

11. Overgedragen Reserve Media-aanbod
De Overgedragen Reserve Media-aanbod ad € 745 wordt ingezet voor de programmering in 2022 of direct daaraan gerelateerde ontwikkelambities.

12. Schulden aan leveranciers
De schulden aan leveranciers ad € 4.522 betreffen openstaande crediteuren met een
looptijd korter dan één jaar.

13. Belastingen en premies sociale verzekeringen
De schulden belastingen en premies sociale verzekeringen ad € 1.337 betreffen loonheffingen, vennootschapsbelasting en BTW. De schuld heeft een looptijd korter dan
één jaar. Sinds 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsonderne-

2Doc: Nieuw licht: Het Rijksmuseum en de slavernij
Fotografie: Memphis Features

mingen van kracht geworden.

jaarrekening
Deze wet heeft als doel overheidsondernemingen op dezelfde wijze in de heffing van

Reservering verlofuren

vennootschapsbelasting te betrekken als private ondernemingen om zo een gelijk speelveld

De verlofuren worden gewaardeerd op basis van het jaarsalaris, opgehoogd met sociale

te creëren.

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 € 949

Met de Belastingdienst is overeengekomen dat de NTR niet belastingplichtig is voor de

stijgt ten opzichte van 2020 als gevolg van de coronacrisis en langdurig verzuim. Van de

hoofdactiviteiten maar slechts voor de nevenactiviteiten. De NTR hanteert het uitgangs-

schuld heeft € 110 een looptijd korter dan één jaar.

punt dat alleen de resultaten van de nevenactiviteiten tot de belastbare winst behoren.
De vennootschapsbelasting 2021 voor de nevenactiviteiten bedraagt € 56 en is in de

Reservering depot leeftijdsuren

exploitatierekening als last verwerkt.

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.

14. Schulden inzake pensioenen

De leeftijdsuren worden op dezelfde grondslagen gewaardeerd als de verlofuren. De reser-

De schuld inzake pensioenen ad € 34 daalt ten opzichte van 2020 en is gebaseerd

vering depot leeftijdsuren ad € 385 daalt ten opzichte van 2020 als gevolg van het vertrek

op de eindafrekening van PNO Media.

van medewerkers. Van de schuld heeft € 84 een looptijd korter dan één jaar.
Schuld aan de NPO

15. Overige schulden

De schuld aan de NPO ad € 10.601 betreft nog te betalen facturen en extra werkkapitaal

De overige schulden bedragen € 12.158 en zijn opgebouwd uit diverse reserveringen

van de NPO voor nog uit te zenden programma’s waarvoor door de NPO een uitzend-

en schulden.

garantie is afgegeven. Dit betreft langlopende (drama)series, speelfilms, documentaires,
jeugdprogrammering en geschiedenisprogramma’s. De schuld daalt ten opzichte van 2020
door een daling van de voorraad en extra werkkapitaal van de NPO. De schuld heeft een
2021

2020

Reservering verlofuren

949

846

Diversen

Reservering depot leeftijdsuren

385

446

Het saldo diversen ad € 223 daalt ten opzichte van 2020 doordat in 2020 sprake was

10.601

12.180

223

521

12.158

13.993

Schuld aan de NPO
Diversen
Totaal

looptijd korter dan één jaar.

van een schuld voor nog te betalen afkoopsommen als gevolg van de herinrichting in 2020.
De schuld heeft een looptijd korter dan één jaar.

jaarrekening
16. Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva ad € 5.652 zijn verplichtingen opgenomen die betrekking
hebben op 2021 en waarvoor nog geen facturen zijn ontvangen. Het betreft verplichtingen
voor programmatische kosten (bijvoorbeeld co-productiebijdragen, rechten, diverse facilitaire productiekosten) en organisatiekosten. De overlopende passiva stijgen ten opzichte
van 2020 door fluctuaties in de programmering. 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

454

-

454

Totaal

454

-

454

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 2021 verplichtingen aangegaan ten bedrage van € 8.303.

Niet in de balans opgenomen activa
In het kader van de bedrijfsuitoefening staan per 31 december 2021 voor de co-productie
van programma’s nog te ontvangen bijdragen van derden uit ten bedrage van € 767.
Voor de niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen is een uitzendgarantie
van de NPO aanwezig.
Freddie: The final act
Fotografie: Getty Images

jaarrekening
Toelichting op de exploitatierekening x € 1.000

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

Baten

gevolg van de coronacrisis.

17. Media-aanbod

Vergoedingen OCW
Programmatische vergoedingen
SVOD-vergoedingen
NPO-fonds vergoedingen
Frictiekosten vergoedingen
Totaal Omroepbrede middelen
Vergoeding reorganisatiekosten OCW
Totaal

Voor een toelichting op de inzet overgedragen reserve media-aanbod wordt verwezen naar
2021

2020

76.577

72.095

3.550

4.305

644

435

2.936

2.234

-

362

7.130

7.336

1.343
85.050

de toelichting op de balans.

18. Programmagebonden eigen bijdragen
2021

2020

-

420

CoBO

145

228

Overige derden

319

524

464

1.172

Overige programma-opbrengsten

284

366

Totaal

748

1.538

Mediafonds/NPO-fonds

79.431

De totale baten media-aanbod bedragen € 85.050.
De vergoedingen OCW betreffen reguliere baten media-aanbod voor toegekende

Voor een specificatie van de bijdragen Mediafonds, CoBO en overige derden wordt

en uitgezonden programma’s.

verwezen naar de ‘Overige verantwoording’. De bijdragen dalen ten opzichte van 2020,
doordat er geen bijdragen van het Mediafonds zijn afgewikkeld in 2021.

Onder de omroepbrede middelen worden diverse toekenningen en vergoedingen verant-

De bijdragen van CoBO en overige derden dalen door een verandering van de aard van

woord, waaronder programmatische vergoedingen (NPO 1/2 Extra, levensbeschouwelijke

het programma-aanbod. De overige programma-opbrengsten ad € 284 betreffen kabel-

programmering, de Caribische nieuwsvoorziening en het NPO-fonds). De omroepbrede

en muziekopbrengsten en opbrengsten kaartverkoop.

middelen stijgen ten opzichte van 2020 vanwege meer programmatische vergoedingen als
gevolg van hogere toekenning, een stijging van de SVOD-vergoedingen door een stijging
van abonnees en meer toekenningen met een bijdrage van het NPO-fonds.

jaarrekening
19. Opbrengst nevenactiviteiten

De overige personeelskosten bestaan uit afkoop- en beëindigingsvergoedingen, reiskosten

De opbrengst nevenactiviteiten ad € 531 betreft de verkoop of het in licentie geven

woon-werk en diverse overige personeelskosten. De kosten dalen ten opzichte van 2020

van (delen van) programma’s en de verkoop van programma gelieerde producten.

door minder afkoop- en beëindigingsvergoedingen, lagere detacheringskosten en lagere

De opbrengsten stijgen door hogere YouTube inkomsten en opbrengsten uit

kosten voor woon-werkverkeer als gevolg van de coronacrisis. De sociale lasten dalen door

fragmentverkoop. Voor een specificatie van de nevenactiviteiten wordt verwezen

een tijdelijke lagere ww-premie in 2021. De pensioenlasten stijgen door een hogere werk-

naar de 'Overige verantwoording'.

geverspremie van PNO Media.

Lasten

21. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen op materiële vaste activa ad € 1.226 betreffen afschrijvingen op

20. Lonen en salarissen

gebouwen, installaties, apparatuur en inventaris en inrichting. Voor een toelichting op
2021

2020

19.682

19.133

276

866

19.958

19.999

de materiële vaste activa wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

Lonen en Salarissen
Lonen en Salarissen
Overige personeelskosten
Sociale- en pensioenlasten

22. Directe productiekosten
De directe productiekosten ad € 54.014 zijn opgebouwd uit diverse productiekosten en
stijgen ten opzichte van 2020 door een stijging van het media-aanbod. Hierdoor stijgen

Sociale lasten

3.165

3.294

de kosten voor freelancers en overige programmakosten. De bijdragen van omroepen en

Pensioenlasten

2.502

2.213

co-productiebijdragen stijgen door meer samenwerkingsverbanden in 2021.

5.667

5.507
2021

2020

12.197

11.916

Freelancers

10.495

9.344

Personeelsaantallen

Co-productiebijdragen

23.085

19.008

Fte gemiddeld

321 (2020: 328)

Bijdrage publieke omroepen

-3.485

-968

Fte ultimo 		

327 (2020: 334)

Overige Programmakosten

11.722

9.713

54.014

49.013

Totaal

25.625

25.506
Technische productiekosten

De totale kosten voor lonen en salarissen bedragen € 25.625.
De kosten voor lonen en salarissen en sociale- en pensioenlasten stijgen ten opzichte
van 2020 door met name het cao-effect en een stijging van de pensioenlasten.

Totaal

jaarrekening
23. Overige bedrijfslasten

25. Vennootschapsbelasting

De overige bedrijfslasten ad € 4.634 betreffen met name organisatiekosten.

De vennootschapsbelasting bedraagt € 56 op basis van vennootschapsbelasting over
de nevenactiviteiten. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de toelichting

2021

2020

op de balans.
2021

2020

350

182

Overige kosten CAO personeel

841

530

Uitbesteed werk aan bedrijven

2.023

2.018

Overige aan afdeling gerelateerde kosten

233

213

Promotiekosten

159

227

Acute vennootschapsbelasting huidig boekjaar

65

21

Huisvestingskosten

476

436

Vennootschapsbelasting voorgaande boekjaren

-9

-19

Overige kosten

902

657

Belasting over het resultaat

56

2

4.634

4.081

Totaal

De overige kosten CAO personeel stijgen door meer personeelsactiviteiten en hogere kos-

Resultaat vóór belastingen

Toepasselijk belastingtarief: t/m € 245 15,0% t/m € 200 16,5% meer dan € 245 25%

ten als gevolg van de coronacrisis vanwege een maandelijkse (thuiswerk)vergoeding voor

26. Over te dragen Reserve Media-aanbod

medewerkers. De promotiekosten dalen ten opzichte van 2020 door een verschuiving van

De over te dragen Reserve Media-aanbod bedraagt € 745. Voor een toelichting

(marketing)kosten naar overige kosten. De overige kosten stijgen door hogere kosten voor

op de Reserve Media-aanbod wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

campagnes, licenties en support en minder doorbelastingen van kosten van postproductie
naar programma’s.

27. Exploitatieresultaat na overdracht en belasting
Het exploitatieresultaat ná overdracht en belasting is nihil. Het saldo uit gewone bedrijfs-

24. Financiëel resultaat

uitoefening vóór afdracht aan belastingen en de Overgedragen Reserve Media-aanbod

Het financiële resultaat bedraagt € 29 negatief (2020: € 30) en is een gevolg van

bedraagt € 801 (0,9% van de baten). Het positieve saldo is een gevolg van extra distributie-

de negatieve rente die de bank met ingang van 2020 berekent over positieve saldi op

opbrengsten (auteursrechten en NPO Plus), lagere kosten onverdeelde arbeid, incidentele

betaal- en spaarrekeningen.

vrijval van verplichtingen en efficiëntievoordelen als gevolg van samenwerking met andere
omroepen op het gebied van huisvesting en facilities.

Rentelasten en soortgelijke kosten (-/-)

2021

2020

29

30

jaarrekening
Overige verantwoording

Nevenactiviteiten
Nevenactiviteiten dienen te worden aangemeld bij het Commissariaat voor de Media.

Specificatie Accountantshonoraria

Overeenkomstig artikel 2.132, derde lid, van de Mediawet wordt toestemming gegeven

De verantwoorde accountantskosten voor de controle 2021 door PricewaterhouseCoopers

voor een nevenactiviteit indien deze verband houdt met of ten dienst staat van de

Accountants N.V. bedragen € 108 (2020: € 129).

verwezenlijking van de publieke media-opdracht en direct gerelateerd is aan het mediaaanbod van de publieke media-instelling en indien deze op marktconforme wijze wordt
2021

2020

verricht en ten minste kostendekkend is.
Nevenactiviteiten worden volgens de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media

Accountantskosten, andere niet-controlediensten

-

-

108

129

Accountantskosten, andere controleopdrachten

-

12

Accountantskosten, adviesdiensten op fiscaal terrein

-

-

Accountantskosten, onderzoek van de jaarrekening

Totaal accountantskosten

108

141

De kosten dalen ten opzichte van 2021 vanwege opstartkosten, kosten voor dossier-

2016 verantwoord op basis van een indeling per cluster.
Cluster 1

Cluster 7

Totaal

Opbrengst Nevenactiviteiten

424

107

531

Som der bedrijfsopbrengsten

424

107

531

Baten

Lasten

overdracht en andere controleopdrachten in 2020, mede naar aanleiding van het eerste

Lonen en salarisen

73

23

96

controlejaar van de accountant.

Sociale lasten

25

6

31

Directe productiekosten

10

1

11

1

-

1

34

8

42

143

38

181

281

69

350

-

-

-

281

69

350

Overige bedrijfslasten
Toerekening organisatiekosten
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Financieel resultaat
Exploitatie voor toerekeningen
Eigen Bijdragen

jaarrekening
2021

2020

Gemiddeld aantal medewerkers

356

364

Gemiddeld aantal fte

321

328

Cluster 7 betreft het op de markt (laten) brengen van overige producten of diensten,

Aantal medewerkers ultimo

363

370

bijvoorbeeld lespakketten, (werk)boeken en docentenhandleidingen, merchandise

Aantal fte ultimo

327

334

Cluster 1 betreft de exploitatie van onverkort media-aanbod of publieke formats buiten

Personeelsbestand

de publieke media-opdracht (bijvoorbeeld programmaformats buitenland, fragmenten,
ready-mades, dvd’s, cd’s of downloads).

producten of licentieverlening van rechten op (beeld)merken.
Er is geen sprake van niet-kostendekkende nevenactiviteiten per cluster of binnen de

Financiële instrumenten

clusters. Binnen de clusters is er geen sprake van individuele nevenactiviteiten met een

De NTR maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van primaire financiële instrumenten

totaal aan opbrengsten of lasten groter dan € 125. Het resultaat nevenactiviteiten

zoals vorderingen, liquide middelen en kort- en langlopende schulden die de NTR blootstelt

ad € 349 behoort tot de belastbare winst, omdat de NTR belastingplichtig is voor de

aan krediet-, rente-, kasstroom-, valuta- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen

vennootschapsbelasting voor nevenactiviteiten. Voor een verdere toelichting op de

heeft de NTR beheersmaatregelen opgesteld, waaronder frequente liquiditeitsprognose,

vennootschapsbelasting wordt verwezen naar de toelichting op de balans.

actief crediteuren- en debiteurenbeheer en actief beheer van werkkapitaal en voorraad
media-aanbod. Deze risico's worden intern voortdurend en nauwlettend bewaakt. Er is

Belastingen

bij de NTR geen sprake van complexe financiële instrumenten zoals financiële derivaten.

De belasting over het resultaat op nevenactiviteiten wordt berekend over het resultaat voor
belastingen in de exploitatierekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele

Kredietrisico

verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderin-

De NTR heeft geen significante concentraties van kredietrisico. Verkoop vindt plaats op

gen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt

basis van krediettermijnen tussen de 8 en 30 dagen. Voor grote leveringen kan een afwij-

rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente

kende krediettermijn van toepassing zijn. In dat geval worden aanvullende zekerheden

belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

gevraagd, waaronder garantiestellingen. De NTR loopt kredietrisico over vorderingen
opgenomen onder de handels- en overige vorderingen. Het maximale kredietrisico dat de

Gemiddeld aantal werknemers

onderneming loopt bedraagt € 3.285 bestaande uit vorderingen. Het kredietrisico is gecon-

Gemiddeld waren in 2021 356 werknemers in dienst (2020: 364), waarvan 67% op basis

centreerd bij een aantal tegen¬partijen. Met deze tegenpartijen bestaat een lange relatie;

van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (2020: 66%) en 33% voor bepaalde

zij hebben altijd tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan. De liquide middelen staan

tijd (2020: 34%). Hiervan waren 0 werknemers werkzaam buiten Nederland (2020: 0).

uit bij een bank met minimaal een A-rating.

jaarrekening
Renterisico en kasstroomrisico

WNT en bezoldiging

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt de NTR risico ten aanzien

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) ingegaan. De WNT is van

van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden

toepassing op de NTR. Het voor de NTR toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 176,

loopt de NTR risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.

zijnde het bezoldigingsmaximum voor media-instellingen plafond B. De bezoldiging in 2021

Met betrekking tot de vorderingen heeft de NTR geen financiële derivaten gecontracteerd

voor leidinggevende topfunctionarissen van de NTR is onder het toepasselijke algemene

ter afdekking van het renterisico.

bezoldigingsmaximum.

Valutarisico

Het WNT-maximum voor toezichthoudende topfunctionarissen is voor de voorzitter

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

van de Raad van Toezicht € 26 (15% van het algemene bezoldigingsmaximum) en voor
de leden van de Raad van Toezicht € 18 (10% van het algemene bezoldigingsmaximum).

Prijsrisico

De bezoldiging in 2021 voor toezichthoudende topfunctionarissen van de NTR is onder

De NTR heeft geen investeringen in beursgenoteerde of niet-beursgenoteerde bedrijven.

het toepasselijke WNT-maximum.

Hierdoor loopt de NTR geen prijsrisico.
Deze verantwoording is opgesteld op basis van op de NTR van toepassing zijnde regelgeving
Liquiditeitsrisico

‘het algemene WNT-maximum’ en aanvullende bepalingen van het Commissariaat voor

De NTR bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen-

de Media d.d. 8 februari 2021 en het Ministerie van OCW d.d. 15 december 2020. Het weer-

en prognoses en ziet erop toe dat er steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om

gegeven toepasselijke WNTmaximum per persoon of per functie is berekend naar rato van

aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast doet de NTR aan actief crediteuren-

de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor

en debiteurenbeheer en actief beheer van werkkapitaal en voorraad.

de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

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’.

jaarrekening
Leidinggevende topfunctionarissen
met dienstbetrekking x € 1
Gegevens 2020

Gegevens 2021
Naam
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

A. Amhaini
Zakelijk directeur
01/01-31/12
1
ja

Beloningen betaalbaar op termijn

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

A. Amhaini
Zakelijk directeur
01/10-31/12
1
ja

Bezoldiging

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Naam

158.802
16.905

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

39.296
3.966

Subtotaal

175.707

Bezoldiging

43.262

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

176.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

50.525

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

N.v.t.

175.707

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
Leidinggevende topfunctionarissen
met dienstbetrekking x € 1
Gegevens 2020

Gegevens 2021
Naam
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

W.R.M.B. Francissen
Mediadirecteur
01/01-31/12
1
ja

Beloningen betaalbaar op termijn

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
Dienstbetrekking?

W.R.B. Francissen
Mediadirecteur
01/01-31/12
1
ja

Bezoldiging

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Naam

158.802
16.905

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

157.825
15.868

Subtotaal

175.707

Subtotaal

173.693

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

176.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

N.v.t.

175.707

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
Toezichthoudende topfunctionarissen x € 1
Gegevens 2021
Naam

M.J.G. Wintels

F.J.M. Morssink*

M.C.T.H. Dijkman*

E. Huizer

H. Moukaddim

Voorzitter RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Bezoldiging

15.000

10.750

10.750

10.000

10.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

26.400

17.600

17.600

17.600

17.600

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

15.000

10.750

10.750

10.000

10.000

waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

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.

M.J.G. Wintels

F.J.M. Morssink*

M.C.T.H. Dijkman*

E. Huizer

H. Moukaddim

Voorzitter RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

Lid RvT

01/01-31/12

15/10-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Bezoldiging

15.000

2.333

10.750

10.000

10.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

30.150

4.229

20.100

20.100

20.100

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2021
Bezoldiging

Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Bezoldiging
Het bedrag van de overschrijding en de reden

Gegevens 2020
Naam
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2020
Bezoldiging

* Lid Auditcommissie RvT

jaarrekening
BPPO

Verantwoording programmakosten per domein

Het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO) bevat de regeling voor

Conform het Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen,

die presentatoren, programmakers, DJ’s en vergelijkbare functies binnen de publieke

NPO en STER 2020 en aanvullende bepalingen van het Commissariaat voor de Media d.d.

omroep waarvan duidelijk is dat hun honorering in hoge mate wordt bepaald door

8 februari 2021 dienen kosten voor televisie en radio per domein per platform verantwoord

marktwerking. Het BPPO bevat honoreringsnormen waaraan landelijke publieke media-

te worden.

instellingen zijn gebonden. De bezoldiging is bij de NTR toegepast conform de regeling
BPPO en blijft binnen de honoreringsnormen.
Domein Televisie

Onafhankelijk Product

NPO 1

NPO 2

NPO 3

Zapp

Totaal

De lasten onafhankelijk product betreffen lasten die samenhangen met de verzorging

Nieuws

-

-

-

-

-

van media-aanbod dat bestaat uit Europese producties die kunnen worden aangemerkt

Opinie

-

12.695

259

-

12.954

als onafhankelijke producties.

Sport

-

-

-

-

-

Samenleving

411

1.910

857

610

3.788

Kennis

579

7.422

2.768

7.988

18.757

Expressie

275

7.858

6.101

3.468

17.702

Amusement

844

-

95

-

939

-

-

-

-

-

2.109

29.885

10.080

12.066

54.140

TV

Radio

OMA

Totaal

Rechten + buitenproducent

21.626

22

2.547

24.195

Directe kosten + onverdeeld

-1.024

1

371

-652

-148

-

54

-94

20.454

23

2.972

23.449

Overheadkosten
Onafhankelijk product

Bartering
Een barter is een overeenkomst waarbij twee partijen goederen en/of diensten ruilen die
een gelijke geldelijke waarde hebben, excl. btw. Voorwaarden rondom barteringtransacties
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 2021 geen sprake van barterovereenkomsten of bartertransacties
met derden.

Bijzondere kosten
Totaal

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden
Domein Radio

NPO

NPO

NPO

NPO

NPO

Radio 1

Radio 2

3FM

Radio 4

Radio 5

Onder verwijzing naar de Mediawet artikel 2.106 tot en met 2.114, het Handboek
Totaal

Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en STER 2020
en de ‘Beleidsregel sponsoring publieke media-instellingen 2018’ van het Commissariaat

-

-

-

-

-

-

740

-

-

-

-

740

-

-

-

-

-

-

Samenleving

292

-

-

-

-

292

zijn verantwoord. Daarnaast is het overzicht ingevuld voor bijdragen voor verspreid

Kennis

244

-

47

-

-

291

media-aanbod die direct door een buitenproducent zijn ontvangen en niet door de NTR.

Expressie

803

90

745

3.714

-

5.352

Amusement

-

-

-

-

-

-

producenten afgedwongen in de productieovereenkomsten. Hierin zijn bepalingen

Bijzondere kosten

-

-

-

-

-

-

opgenomen, dat indien buitenproducenten rechtstreeks bijdragen van derden ontvangen,

Nieuws
Opinie
Sport

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 exploitatierekening (verspreid media-aanbod) en in de voorraad (nog niet verspreid media-aanbod)

De NTR heeft de volledigheid van de rechtstreekse bijdragen van derden aan buiten-

dit vooraf aan de NTR dient te worden overlegd. De rechtstreekse bijdragen derden
Totaal

2.079

90

792

3.714

-

6.675

aan buitenproducenten die in de jaarrekening worden verantwoord zijn in het boekjaar
ontvangen en vastgelegd in de administratie.

Domein Overig Media-aanbod
Nieuws
Opinie
Sport
Samenleving
Kennis
Expressie
Amusement
Bijzondere kosten
Totaal

Totaal
153
3.039
1.754
3.089
5.341
10
-

13.386

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1
Exploitatierekening
Titel Media-aanbod

Aantal
afl.

Organisatie

Totale Bijdrage Commerciële
derden in €
sponsoring

Mediafonds

NPO-Fonds

100 Jaar Jazz in Nederland

1

CoBO

2Doc: Nieuw Licht - Het Rijksmuseum en de slavernij

1

NPO-fonds

153.810

BABA, Podcast

4

NPO-fonds

35.697

Stichting ProDemos

38.000

CoBO

Overige
derden

28.146

38.000

Binnenhof Prodemos

n.v.t.

28.146

Bouta, ontwikkeling

6

NPO-fonds

18.090

Buiten de Muren, Podcast

6

NPO-fonds

62.120

De Nollen, ontwikkeling

1

NPO-fonds

28.719

De Nachtwacht van de Waddenzee, ontwikkeling podcast

5

NPO-fonds

13.528

De Wu's ontwikkeling dramaserie

8

NPO-fonds

23.709

Goud

1

NPO-fonds

299.007

Het Achterbank Mysterie, Podcast

5

NPO-fonds

33.842

Het Geheim van Weisman, podcast

5

Het Nationaal Archief

5.000

5.000

Het Klokhuis serie 34, bijdrage derden

4

Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg

23.340

23.340

4

Stichting Stimuleringsfonds Rouw

10.000

10.000

5

Stichting Benevolentia

69.994

69.994

Al het verschrikkelijke dat nog kan gebeuren, ontwikkeling

1

NPO-fonds

26.970

Het Uur van de Wolf: Alex Roeka - Engel en Beest

1

NPO-fonds

119.762

Het Uur van de Wolf: De Bastaard, ontwikkeling

1

NPO-fonds

29.805

Het Uur van de Wolf: Jochem Myjer

1

NPO-fonds

-8.801

ik ben de man die naast mij staat

1

NPO-fonds

30.250

Het Uur van de Wolf: No Hay Camino - Er is geen weg

1

NPO-fonds

140.264

Het Uur van de Wolf: Ruut Weissman - De Hoofdpersoon

1

NPO-fonds

-6.091

Human Strings, podcast

4

NPO-fonds

21.249

Het Uur van de Wolf:

Het Uur van de Wolf: Maarten van Roozendaal -

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1
Exploitatierekening
Titel Media-aanbod
IDFAcademy & NPO-fonds workshop

Aantal
afl.

Organisatie

Totale Bijdrage Commerciële
derden in €
sponsoring

CoBO

Mediafonds

Overige
derden

NPO-Fonds

n.v.t.

NPO-fonds

80.174

Kamp Koekieloekie

8

NPO-fonds

885.161

Klein Kompas, webserie

8

NPO-fonds

304.000

Knoop Busje Komt Zo!

1

Stichting Handicap Nederland

Kort! Serie 20,

10

Nederlands Filmfonds

90.000

90.000

3.619

3.619

Kort! - Nova

1

NPO-fonds

-520

Kort! - The Cloudmaker

1

NPO-fonds

-326

Kunstvlogjes van Rachel Pouwer
Nieuwe Meesters

n.v.t.
4

Stichting tot Bevordering van Afstandseducatie

13.000

13.000

RTV Slovenija

3.000

3.000

Radio Televisiao de Portugal, SA

3.000

3.000

Noorderslag

1

CoBO

18.425

18.425

North Sea Jazz 2020 in Concert: Metroplole Orkest & Friends

1

CoBO

-2.026

-2.026

Onze Straat, algemeen

6

NPO-fonds

3.872

Onze Straat 2, algemeen

6

NPO-fonds

4.386

Onze Straat - Cronos

1

NPO-fonds

51.888

Onze Straat - Echo

1

NPO-fonds

51.888

Onze Straat - Heartbeats

1

NPO-fonds

51.889

Onze Straat - Het meisje dat vervloekt was

1

NPO-fonds

51.889

Onze Straat - Krassen

1

NPO-fonds

51.889

Onze Straat - Little Amsterdam

1

NPO-fonds

51.889

Onze Straat - Lois Lane

1

NPO-fonds

51.889

Onze Straat - MAY

1

NPO-fonds

51.889

Onze Straat - Neontetra

1

NPO-fonds

51.889

Onze Straat - Othala

1

NPO-fonds

51.889

Onze Straat - Save it

1

NPO-fonds

51.889

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1
Exploitatierekening
Titel Media-aanbod

Aantal
afl.

Organisatie

Totale Bijdrage Commerciële
derden in €
sponsoring

CoBO

Mediafonds

Overige
derden

NPO-Fonds

Onze Straat - Smartlap

1

NPO-fonds

51.889

Op zoek naar Helen Dowling, Podcastserie

3

NPO-fonds

5.000

Sisyphus, Podcast, ontwikkeling

9

NPO-fonds

9.640

Uitmarkt

1

CoBO

47.000

De Stichting Uitmarkt

55.000

CoBO

46.000

Stichting Wende

15.000

CoBO

-2.000

Wende's Kerstkaleidoscoop

ZomerFestival

1

5

Aansluiting exploitatierekening

464.498

47.000
55.000
46.000
15.000
-2.000

0

145.399

0

319.099

2.935.983

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1
Buitenproducenten*
Titel Media-aanbod
2Doc: Nieuw Licht – Het Rijksmuseum en de slavernij

Aantal
afl.
1

Organisatie

Buiten is het Feest

30
1

CoBO

Mediafonds

Overige
derden

Amsterdams Fonds voor de kunst

20.000

20.000

Prins Bernhard Cultuurfonds

10.000

10.000

VSB fonds

40.000

40.000

Fonds 21

40.000

40.000

738

738

6.855

6.855

Inbreng producent, Memphis Features B.V.
Atlas

Totale Bijdrage Commerciële
derden in €
sponsoring

Inbreng producent, IDTV Film & Video Productions BV
CoBO

232.824

232.824

Nederlands Filmfonds

1.162.485

1.162.485

MG Distributeur September Film

100.000

100.000

15.000

15.000

85.167

85.167

1.446

1.446

8.208

8.208

Investering regisseur
Tax Shelter België
Investering producent, Rinkel Film BV
De FOMO Show, pilot

1

Inbreng producent, Studio L2 BV

De Gert & Hermien Story

2

CoBO

101.148

De reis van de Indiërs

3

Stichting Democratie & Media

20.000

20.000

Mondriaan Fonds

40.000

40.000

1.725

1.725

200.000

200.000

15.091

15.091

De Wu's, ontwikkeling dramaserie

8

Inbreng producent, Doxy Films

Het echte leven in de dierentuin

6

Rotterdam Partners
Inbreng producent, I Care Producties BV

Het Uur van de Wolf: Hoe overleeft Francine Oomen

1

CoBO

Het Uur van de Wolf: JB Meijers - The Side Man

1

Inbreng producent, De Coproducent cooperatie U.A.

Het Uur van de Wolf: No Hay Camino - Er is geen weg

1

CoBO
Nederlands Filmfonds
Inbreng producent, Pieter van Huystee Film & TV

100.000

101.148

100.000

3.793
122.615

3.793
122.615

154.000

154.000

75

75

NPO-Fonds

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1
Buitenproducenten*
Titel Media-aanbod

Aantal
afl.

Organisatie

Totale Bijdrage Commerciële
derden in €
sponsoring

CoBO

Mediafonds

Overige
derden

Het Uur van de Wolf: Maarten van Roozendaal –
Ik ben de man die naast mij staat

1

CoBO

81.000

81.000

Het Uur van de Wolf: Wie is Guy Weizman?

1

CoBO

144.000

144.000

Kamp Koekieloekie

8

Nederlands Filmfonds

Onze Straat - Cronos

1

419.416

419.416

Inbreng producent, NL Film

24.512

24.512

Nederlands Filmfonds

10.096

10.096

CoBO
Inbreng producent, Family Affair BV
Onze Straat - Echo

1

Nederlands Filmfonds
CoBO

Onze Straat - Krassen

1

Nederlands Filmfonds
CoBO
Inbreng producent, Family Affair BV

Onze Straat - MAY

1

1

Onze Straat - Het meisje dat vervloekt was

1

1

1.298

1.298

10.096

10.096

20.000

20.000

10.096
20.000

10.096
20.000
1.181

10.096

10.096

Nederlands Filmfonds, Steunfonds frictiekosten

11.970

11.970

Nederlands Filmfonds, Steunfonds meerkosten

53.030

53.030

2.930

2.930

Nederlands Filmfonds

CoBO

20.000

20.000

CoBO

20.000

20.000

Nederlands Filmfonds
Onze Straat - Heartbeats

20.000

1.181

Deferment producent

Onze Straat - Neontetra

20.000

CoBO

10.096

10.096
20.000

20.000

Nederlands Filmfonds

10.096

10.096

Steunfonds

32.555

32.555

Nederlands Filmfonds

10.096

10.096

CoBO

20.000

20.000

NPO-Fonds

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1
Buitenproducenten*
Titel Media-aanbod
Onze Straat - Little Amsterdam

Onze Straat - Lois Lane

Onze Straat - Othala

Onze Straat - Save It

Aantal
afl.
1

1

1

1

Organisatie
Nederlands Filmfonds

Totale Bijdrage Commerciële
derden in €
sponsoring

CoBO

Mediafonds

Overige
derden
10.096

10.096

CoBO

20.000

20.000

CoBO

20.000

20.000

Nederlands Filmfonds

10.096

10.096

Steunfonds

28.449

28.449

CoBO

20.000

20.000

Nederlands Filmfonds

10.096

10.096

Steunfonds

27.823

27.823

CoBO

20.000

20.000

Nederlands Filmfonds

10.096

10.096
51.000

Op zoek naar de Gemiddelde Nederlander

1

CoBO

51.000

Revolutie in Indonesië - Hulp uit Japan

3

Canvas

30.000

30.000

Mediafonds (BE)

60.000

60.000

Tax Shelter (BE)

25.000

25.000

Totaal ontvangen bijdragen derden door
buitenproducent

3.806.390

NPO-Fonds

0

1.052.587

0

2.753.803

0

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1
Voorraad
Titel Media-aanbod

Aantal
afl.

Organisatie

Totale Bijdrage Commerciële
derden in €
sponsoring

CoBO

Mediafonds

Overige
derden

NPO-Fonds
16.890

A Teenage Love Affair, ontwikkeling scenario

8

NPO-fonds

Atlas en lonica in de klas

15

Stichting tot Bevordering van Afstandseducatie

Blut, ontwikkeling dramaserie

8

NPO-fonds

6.963

Bouta, scenario

6

NPO-fonds

83.853

Broos, Podcast

5

NPO-fonds

6.467

De jurk en het scheepswrak ( interactive)
De jurk en het scheepswrak
De Klokhuis Voetafdruk ( interactive)

n.v.t.
3
n.v.t.

Stichting tot Bevordering van Afstandseducatie

9.000

30.000

9.000

30.000

200.528

NPO-fonds
Stichting tot Bevordering van Afstandseducatie

De reis van Ranchi, ontwikkeling podcast

6

NPO-fonds

De Indische rekening

9

Stichting Marinus Plantema

45.000

45.000

8.164
7.500

7.500

Stichting Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg

37.500

37.500

Mondriaan Fonds

67.500

67.500

Stichting Merweborgh

75.000

75.000

Elixer, scenario drama

8

NPO-fonds

20.238

Farawe, ontwikkeling

6

NPO-fonds

16.573

Feis Forever, ontwikkeling

1

NPO-fonds

21.175

Harder dan de Beat, webdoc

6

NPO-fonds

83.381

Het Klokhuis serie 35, bijdrage derden

1

Provincie Drenthe

24.500

24.500

4

Weeshuis Doopgezinden

15.000

15.000

1

Nationaal Comité 4 en 5 mei

20.000

20.000

2

Stichting Werelderfgoed Nederland

30.000

30.000

1

Nationaal Comité 4 en 5 mei

20.000

20.000

1

Gemeente Almere

12.500

12.500

1

Rijksuniversiteit Groningen

18.000

18.000

1

Provincie Utrecht

24.500

24.500

Het Klokhuis serie 36, bijdrage derden

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1
Voorraad
Titel Media-aanbod
Het Klokhuis serie 35, Canon nieuwe afleveringen

Aantal
afl.
10

Organisatie
Stichting dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds

Totale Bijdrage Commerciële
derden in €
sponsoring

CoBO

Mediafonds

Overige
derden

NPO-Fonds

10.000

10.000

Het Uur van de Wolf:
1

NPO-fonds

118.099

Al het verschrikkelijks dat kan gebeuren, publieksbereik

1

NPO-fonds

12.705

Het Uur van de Wolf: Candy

1

NPO-fonds

110.648

Het Uur van de Wolf: De Bastaard

1

NPO-fonds

117.600

Het Uur van de Wolf: De man met de glimlach, ontwikkeling

1

NPO-fonds

20.483

Het Uur van de Wolf: De schatten van de krim

1

Mediafonds

En nou niet de Turk uithangen, ontwikkeling

1

NPO-fonds

21.175

Het Uur van de Wolf: Gevolg zonder oorzaak, ontwikkeling

1

NPO-fonds

108.054

Het Uur van de Wolf: Het Beloofde Land

1

NPO-fonds

115.640

Het Uur van de Wolf: Licht

1

Mediafonds

Al het verschrikkelijks dat kan gebeuren
Het Uur van de Wolf:

100.000

100.000

Het Uur van de Wolf:

13.500

13.500

NPO-fonds

97.643
16.283

Het Uur van de Wolf: Moeder Suriname, ontwikkeling

1

NPO-fonds

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

Het Uur van de Wolf: Twee mannen

1

NPO-fonds

119.000

10

Samenwerkende Maritieme Fondsen

Hideous Henk, scenario webdramaserie

6

NPO-fonds

17.500

Hideous Henk, webdrama

6

NPO-fonds

86.100

n.v.t.

NPO-fonds

57.063

6

NPO-fonds

18.677

IDFAcademy & NPO-fonds workshop
Joyfriend Podcast, scenario

18.500

18.500

Het verhaal van Nederland

jaarrekening
Sponsorbijdragen en bijdragen van derden x € 1
Voorraad
Titel Media-aanbod
Kijk rond in de rechtbank (prodemos 2)

Aantal
afl.
n.v.t.

Organisatie
Stichting ProDemos

Totale Bijdrage Commerciële
derden in €
sponsoring

CoBO

Mediafonds

3.255

Overige
derden

NPO-Fonds

3.255

Narcosis ( De Oversteek XII)

1

NPO-fonds

224.000

Ons Succesverhaal, radiodocumentaire

2

NPO-fonds

25.550

Podcast Ctrl-Z, ontwikkeling

6

NPO-fonds

4.200

Praten met Historische Figuren

n.v.t.

Stichting tot Bevordering van Afstandseducatie

50.000

50.000

Rakhi & Peppe, scenario webdramaserie

6

NPO-fonds

15.341

Schitterend door afwezigheid, ontwikkeling podcast

6

NPO-fonds

8.400

n.v.t.

NPO-fonds

25.325

ZappDoc Lab

Aansluiting ‘vermindering van voorraad’ in balans

*Betreft ontvangen bijdragen conform productieovereenkomst

662.255

0

0

144.500

517.755

2.029.621

jaarrekening
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden welke van invloed
zijn op de jaarrekening 2021.

Hilversum, 14 april 2022

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

Fake it till you make it

overige gegevens
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 Mediaaanbod de maximum norm heeft bereikt wordt het resultaat verantwoord als
Overgedragen Reserve Media-aanbod.

Rechts in beeld - Frans Bromet

overige gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Jaarr ekeni ng
31 dec ember 2021
1 januari 2021
Stic hting NTR
Control e
Goedkeurend
NLE00009128.1.1
KVK
Create SBR Extensi on
1.0

Amsterdam

14 april 2022

Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting NTR

Verklaring over de jaarrekening 2021
Ons oordeel
Naar ons oordeel:
•
geeft de jaarrekening van Stichting NTR (‘de stichting’) een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van de stichting op 31 december 2021 en van het resultaat over
2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek
(‘BW’), de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke
Media-instellingen, NPO en Ster 2020 en de bepalingen bij en krachtens de Wet normering
topinkomens (WNT); en
•
voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2021 in alle
van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in
dat deze bedragen tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vaststelling Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020.

Wat we hebben gecontroleerd
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting NTR te Hilversum
gecontroleerd.
De jaarrekening bestaat uit:
•
de balans per 31 december 2021;
•
de exploitatierekening over 2021; en
•
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en overige toelichtingen.
Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is
Titel 9 Boek 2 BW, de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke
Media-instellingen, NPO en Ster 2020 en de bepalingen bij en krachtens de WNT.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling
Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020 en
de Regeling Controleprotocol WNT 2021 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

Onafhankelijkheid
Wij zijn onafhankelijk van Stichting NTR zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties
(Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan
aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling,
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o, Uitvoeringsregeling WNT, niet
gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen
als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, en of de in dit kader vereiste
toelichting juist en volledig is.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere
informatie
Het jaarverslag omvat ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in het jaarverslag anders dan
de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
•
alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW en de Regeling vaststelling Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020 is vereist
voor het bestuursverslag en de overige gegevens.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële
afwijkingen bevat.

Y7NJWKXNQTZW-1212270348-21
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357,
1006 BJ Amsterdam
T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl
‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284),
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions,
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
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overige gegevens
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en de Regeling
vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en
Ster 2020.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect
van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
en de accountantscontrole

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij
onze controleverklaring.

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van toezicht voor de
jaarrekening

Amsterdam, 14 april 2022
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW, de Regeling vaststelling Handboek Financiële
Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020 en de bepalingen bij en
krachtens de WNT. De directie is ook verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de
jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties.

/PwC _Partner _Signature/

Origineel getekend door drs. W. Poot RA

Dit houdt in dat de totstandkoming van deze bedragen in overeenstemming dient te zijn met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in de Regeling vaststelling
Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020.
In dit kader is het de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de directie
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet
de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie
het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten kan voortzetten,
toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij
tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang ontdekken.
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overige gegevens
Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2021
van Stichting NTR
In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een
controle inhoudt.

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de
jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de Regeling vaststelling
Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en Ster 2020,
de Regeling Controleprotocol WNT 2021, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
•
Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van
baten, lasten en balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing.
•
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de stichting.
•
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.
•
Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar
is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar
continuïteit niet langer kan handhaven.
•
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de
onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Personeelsbestand
Medezeggenschap

Sociaal
Jaarverslag

Ilgun en Uslu, NederTurken

sociaal jaarverslag
In 2021 is een start gemaakt met het P&O-meerjarenplan (2021 t/m 2025) en de
bijbehorende P&O-agenda. In dit plan zijn vier centrale programmalijnen opgenomen:

•
•

De positionering en rol van P&O in de organisatie; de dienstverlening verbeteren,
verder digitaliseren van processen en de basis op orde brengen;
Samenstelling van het personeelsbestand zowel kwalitatief als kwantitatief;
inzicht in het huidige personeelsbestand en toekomstige behoeften door middel
van strategische personeelsplanning. Tevens het vergroten van de diversiteit en
inclusie in de organisatie. Onder diversiteit verstaan we: leeftijd, gender, opleiding,
geografische spreiding, culturele achtergrond en beperkingen;

•

Wendbaarheid & flexibiliteit; verder professionaliseren van de capaciteits-

•

Leiderschap; leiderschapsontwikkeling.

management, in-door- en uitstroom;

Parallel aan deze vier programmalijnen is er een vijfde P&O-lijn, waarin (persoonlijke)
ontwikkeling centraal staat. Er wordt gewerkt aan een platform waarin vraag en
aanbod op trainings- en ontwikkelingsvraagstukken gebundeld worden. Dit platform
ondersteunt en faciliteert bovenstaande programmalijnen.

Structuurwijziging
Vanuit deze rol zijn diverse activiteiten ondernomen. Er is een start gemaakt met
het herschrijven van het integriteitsbeleid. Daarnaast heeft de NTR zich aangesloten
bij een nieuwe arbodienstverlener, Capability. De rollen van leidinggevende en P&O
in het verzuimtraject zijn herzien. Er is een verzuimmanager vanuit Capability geïntroduceerd, die regie voert op het lopende verzuim. Leidinggevenden zijn na een training
door Capability bekend met deze nieuwe werkwijze.

Het echte leven
in de dierentuin

sociaal jaarverslag
In 2021 wordt in alle lagen van de organisatie bevestigd wat we in 2020 al zagen.

Leiderschap

Hybride werken – waarbij de werklocatie wordt afgestemd op het type werk,

In 2021 zijn we begonnen met de aangepaste gesprekkencyclus binnen de NTR.

het doel van de activiteit, de gewenste mate van interactie met collega’s en de

In jaargesprekken staan nu persoonlijk leiderschap en persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke voorkeur van medewerkers – is niet meer weg te denken uit de dagelijkse

centraal. Leidinggevenden hebben deelgenomen aan een training waarin wordt

praktijk. In een onderzoek dat is uitgevoerd door WorkWire laten medewerkers weten

gekeken hoe zij dit persoonlijk leiderschap en de ontwikkeling van collega’s kunnen

dat zij deze vorm van werken na de pandemie willen behouden. We werken aan een

faciliteren.

thuiswerkbeleid dat aansluit op deze behoefte. Dat beleid wordt in de loop van 2022
geïmplementeerd.

Persoonlijke ontwikkeling & groei
Dwars door alle programma’s heen loopt een programma waarin we een bijdrage

In de verbetering van de P&O-dienstverlening en verdere digitalisering van admini-

willen leveren aan de persoonlijke groei. Het trainingsprogramma ‘Jong NTR’ is daarvan

stratieve processen is achter de schermen veel werk verzet. Het personeelssysteem

een voorbeeld. Een groep collega’s van 35 jaar en jonger heeft gedurende een half jaar

AFAS vormt hiervan de spil. In 2022 zal het resultaat van deze inspanningen zichtbaar

deelgenomen aan een reeks trainingsdagen waarin hun persoonlijke ontwikkeling

worden in de organisatie.

centraal stond. Op deze manier wil de NTR hun een stabiele basis bieden die van
waarde is voor de rest van hun carrière.

Samenstelling personeelsbestand
Het medialandschap is dynamisch en de NTR wil aan het panorama, ook in de toekomst,
een relevante bijdrage blijven leveren door het maken van inspirerende, informatieve
programma’s en content. Dit doet een beroep op onze interne kennis en vaardigheden,
het beschikbare talent en de wendbaarheid waarmee de NTR zich weet aan te passen
aan maatschappelijke ontwikkelingen. Dit is de motor achter de tweede programmalijn
van strategische personeelsplanning. Daarmee is in 2021 een begin gemaakt en
het verbeterde personeelsbeleid zal in 2022 verder vorm krijgen.

Wendbaarheid en flexibiliteit
De NTR wil de brede kennis en expertise binnen haar organisatie optimaal benutten
en inzetten ten behoeve van haar programma’s en content. Daarnaast willen we nieuw
talent aantrekken dat ons verder brengt en de organisatie inclusiever maakt. Voor
nieuwe collega’s is het onboardingsprogramma Entree ontwikkeld, waarin zij wegwijs
worden gemaakt binnen de NTR. Dit programma gaat in 2022 van start.

sociaal jaarverslag
Aantal medewerkers
De dalende lijn in het aantal fte’s is in 2021 voortgezet.

Personeelsbestand
Gemiddeld aantal medewerkers

2019
374

2020
364

2021
356

Gemiddeld aantal fte’s
Aantal medewerkers ultimo

339

328
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365

370

363

Aantal fte’s ultimo

331

334

327

Verhouding man/vrouw
en type arbeidsduur in aantallen 2021
Verhouding man/vrouw Verdeling dienstverbanden man/vrouw in aantallen
per ultimo 2021
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Het Uur van de Wolf: Helmut Newton:
The Bad and the Beautiful
Fotografie: Helmut Newton Estate Courtesy Helmut Newton Foundation

sociaal jaarverslag
Verdeling arbeidsovereenkomsten naar
programmatische en niet-programmatische functies

Leeftijdsopbouw personeelsbestand

De NTR maakt gebruik van de Contracteerregeling II in de CAO voor het omroep-

3 jaar weergegeven. In de categorieën 15-25 jaar en 66 jaar en ouder is een stijging

personeel. Met de ondernemingsraad is een maximale bandbreedte overeengekomen

te zien. De categorie 36-45 jaar blijft gelijk. In de overige leeftijdsgroepen is sprake

voor programmatische functies: 60% heeft een contract voor onbepaalde tijd en

van een daling.

In de volgende grafiek is de leeftijdsopbouw van de medewerkers over de afgelopen

40% een contract voor bepaalde tijd. Voor niet-programmatische functies ligt die
Gemiddelde leeftijdsopbouw per leeftijdscategorie in aantal

verhouding op 75% contracten voor onbepaalde tijd en 25% bepaalde tijd contracten.
120

Verdeling arbeidsovereenkomsten bepaalde en onbepaalde tijd binnen de groepen

100
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functies
100%

De gemiddelde leeftijd van het personeelsbestand bedraagt 45 jaar en
is ten opzicht van 2020 ongewijzigd

Bepaald

Onbepaald

Op peildatum 31 december 2021 heeft 67% van de medewerkers een contract voor
onbepaalde tijd en 33% 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.

Gemiddelde leeftijd per ultimo

2019
47

2020
45

2021
45

sociaal jaarverslag
Indeling van personeel in salarisschalen

Mobiliteit

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de indeling van de medewerkers van

Mobiliteit is de in- en uitstroom van medewerkers in het jaar 2021, afgezet tegen het

de NTR in salarisschalen van de CAO voor het omroeppersoneel. Het aantal vrouwen

totale medewerkersbestand van 2021. In het jaar 2021 komen er 77 medewerkers in

(221) dat werkzaam is binnen de NTR is hoger dan het aantal mannen (142). Het aantal

dienst bij de NTR (21% van het personeelsbestand) en van 83 medewerkers eindigt de

mannen in salarisschalen C, J en L is hoger dan vrouwen. De groep vrouwen is in alle

overeenkomst (23% van het personeelsbestand). De grootste groep die in en uit dienst

overige schalen groter dan mannen.

treden zijn medewerkers met een contract voor bepaalde tijd. Binnen deze groep is de
mobiliteit het hoogst.

Aantal medewerkers (man/vrouw) per salarisschaal 2021
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sociaal jaarverslag
Culturele diversiteit
Om inzicht te krijgen in de mate van culturele diversiteit binnen de NTR, doen we
jaarlijks mee met de Barometer Culturele Diversiteit. Deze barometer is een initiatief
van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en SER. Dit percentage wordt
per kalenderjaar vastgesteld en in het daarop volgende jaar, zo rond augustus,
gepubliceerd. In 2021 hebben we de data over 2020 ontvangen. De percentages
collega’s met een Nederlandse achtergrond, westerse achtergrond en niet-westerse
achtergrond is in 2019 en 2020 gelijk. De groep collega’s met een Nederlandse
achtergrond is het grootst en bedraagt 83%. Gevolgd door de groep collega’s met
een niet-westerse achtergrond, namelijk 10%. Collega’s met een westerse migratie
achtergrond bedraagt 7% van het personeelsbestand van de NTR.

Ziekteverzuim
Vanaf 2021 wordt de Arbo-dienstverlening uitgevoerd door Capability.

Ziekteverzuimcijfers
In de onderstaande tabel zijn de verzuimcijfers van de NTR weergegeven.
Deze gegevens zijn gebaseerd op de verzuimregistratie vanuit AFAS. In 2021
ishet ziekteverzuim ten opzichte van 2020 gestegen met 0,09%.
Gemiddeld verzuimpercentage excl. zwangerschap
6%
5%
4%
3%
2%
1%

Master je Mind
Fotografie: NTR
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medezeggenschap
De ondernemingsraad van de NTR bestaat uit de volgende leden: Roel Jorna
(voorzitter), Michiel Hobbelink (plv. voorzitter), Melanie Fennis (plv. voorzitter),
Anne Gras, Rose Heijnen, Paola Kisner, John Samson, Sander Nieuwenhuijsen en
Luc Willems.
Er vindt in 2021 tien keer een formele overlegvergadering plaats met directeur Ahmed
Amhaini en hoofd P&O Hanny Geerts. Naast de formele overlegvergaderingen heeft de
ondernemingsraad twee maal informeel overleg met Ahmed Amhaini en Hanny Geerts.
De laatste keer werd met elkaar van gedachten gewisseld aan de hand van stellingen
die te maken hadden met speerpunten van de ondernemingsraad (o.a. mobiliteit/
talentontwikkeling, diversiteit en duurzaamheid) en de programmalijnen van P&O.
Vanwege corona vindt het overleg voornamelijk plaats via Microsoft Teams. De onderwerpen die aan bod komen zijn naast de speerpunten van de ondernemingsraad en
de programmalijnen van P&O onder meer de overstap naar een andere Arbodienst,
de gezondheidsgids, de jaarlijkse instemmingsaanvraag over de verhouding flexibele/
vaste contracten, de instemmingsaanvraag integriteitsbeleid/ongewenste omgangsvormen en een voorgenomen thuiswerkbeleid.
Eén OR-lid, Paola Kisner, heeft zitting in de Arbo-commissie. Er vindt regelmatig
informeel overleg over P&O-gerelateerde onderwerpen plaats tussen het hoofd P&O
en een delegatie van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad is ook vertegenwoordigd in de Centrale Ondernemingsraad, waarin leden van ondernemingsraden
van alle publieke omroepen overleg voeren met het bestuur van de NPO.
De ondernemingsraad stuurt na iedere overlegvergadering indien mogelijk een nieuwsflits
aan de medewerkers, met daarin kort de onderwerpen waarmee de OR zich bezighoudt
en het formele verslag van deze laatste vergadering. De 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 ook dit jaar weer verschillende gesprekken met
medewerkers gehouden. Dit gebeurde met name met het oog op de speerpunten van
de ondernemingsraad. De ondernemingsraad neemt zich voor in 2022 de bestaande

Sesamstraat:

aandachtspunten verder uit te werken: de verhouding flexibele/vaste contracten, talent-

Supergezonde monsters

ontwikkeling, doorstroming, diversiteit, duurzaamheid en vitaliteit. Deze onderwerpen

Fotografie:Sesame Workshop

zullen ook weer onderwerp van gesprek zijn in overleg met de directie.

