Bestuursverslag
Media-Aanbod

Jaarverslag 2017

Jaarrekening
Sociaal Verslag

Bestuursverslag

Media-aanbod

Anienima gnamust laboriberem ut estorem et que maionse quidebis ditatestem qui quid mo con comnis nisqui accum doluptae verumquias dia evenecate nones adicilis dolores equiber rovit, in re

Anienima gnamust laboriberem ut estorem et que maionse quidebis
ditatestem qui quid mo con comnis nisqui accum doluptae verumquias dia evenecate nones adicilis dolores equiber rovit, in re

Jaarrekening

Sociaal Verslag

Anienima gnamust laboriberem ut estorem et que maionse quidebis
ditatestem qui quid mo con comnis nisqui accum doluptae verumquias dia evenecate nones adicilis dolores equiber rovit, in re

Anienima gnamust laboriberem ut estorem et que maionse quidebis ditatestem qui quid mo con comnis nisqui accum doluptae verumquias dia evenecate nones adicilis dolores equiber rovit, in re

Bestuursverslag

Bestuursverslag

Media-Aanbod
Jaarrekening
Sociaal Verslag

Voorwoord
Bestuursverslag
Verslag Raad van Toezicht
Compliance & Goed Bestuur
Risicomanagement
Bedrijfsvoeringverklaring
Organogram

2

Bestuursverslag
Media-Aanbod

Voorwoord
Het is voor de NTR een mooi jaar geweest, waarin we veel hebben bereikt. Via 7.563
uitzendingen heeft de NTR 16% van de totale NPO-zendtijd gevuld en daarmee 94%
van de bevolking bereikt.
Hoewel de naamsbekendheid van de NTR nog niet optimaal is, kent iedereen onze
programma’s. Of het nu de jaarlijkse intocht van Sinterklaas is of het dagelijkse
Nieuwsuur, Schooltv of Het Klokhuis in de vooravond, Andere Tijden voor de geschiedenis liefhebber of Podium Witteman voor klassieke muziek, de NTR heeft voor ieder wat
wils.
En dat niet alleen op tv, ook op radio zijn wij dagelijks terug te vinden met bijvoorbeeld
Nieuws & Co of Kunststof, dan wel in het weekend met de veel geroemde NTR ZaterdagMatinee. Heel Nederland kent onze programma’s en daar is het ons om te doen.
De NTR wil met haar programma’s een bijdrage leveren aan de binding in de maatschappij en voorzien in heldere informatie en achtergronden, zodat mensen beter in
staat zijn zelfstandig tot keuzes en beeldvorming te komen. Dat doen wij door onze
televisie-, radio- en multimediale producties. En dat doen wij binnen het kader van de
NPO. Samen met de overige zendgemachtigden voorzien wij heel Nederland van hoogwaardige programmering en leveren zo een bijdrage aan de samenhang in de democratische Nederlandse samenleving.
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Afgelopen jaar hebben we op dat gebied relevante stappen gezet. Toch is er reden
voor ongerustheid. Want hoewel de omroepen net de bezuinigingen ter grootte van
250 miljoen euro hebben verwerkt, heeft minister Slob alweer de volgende bezuinigingsronde aangekondigd. Komend jaar moeten wij een oplossing vinden om met
behoud van kwaliteit en vitaliteit nog eens 70 miljoen extra te bezuinigen. Er zijn geen
garanties dat hierna niet weer de volgende bezuiniging komt.
Dit gaat zo niet langer. De kaas is geschaafd en de korst is in zicht. De publieke omroep
is te belangrijk om via een glijdende schaal financieel kapotgemaakt te worden. Wij
verlangen van de overheid een visie. Vindt de overheid een brede pluriforme onafhankelijke publieke omroep van belang voor Nederland? En zo ja, hoeveel geld heeft
de overheid daar dan langjarig voor over? Op basis van die duidelijkheid kunnen de
partijen in Hilversum werken aan een stabiele en hoogkwalitatieve inrichting van het
bestel op weg naar de volgende concessieperiode.
Paul Römer 			
Algemeen directeur		

Eric van der Burg
Voorzitter Raad van Toezicht

De mediaomgeving voor de kijker wordt steeds rijker. Meer aanbieders, meer hoogwaardig kwalitatieve content, meer kijkmogelijkheden. Het zijn mooie tijden voor de
mediaconsument. Dat betekent echter wel dat de klassieke aanbieders zoals de NTR
beter hun best moeten doen om hun plaats in het hart en het oog van de kijker te
behouden. Dat vraagt om continue focus, om visie op de ontwikkelingen en vooral
om een constante creativiteit in het benutten van alle nieuwe mogelijkheden die er
ontstaan.
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Directie

De directie van de NTR is in 2017 tot 1 september als volgt samengesteld:
de heer P. Römer (Algemeen directeur) en de heer C. Kuyl (Mediadirecteur).
Mevrouw W.R.B. Francissen heeft de heer Kuyl per 1 september 2017 opgevolgd
als Mediadirecteur. In het kader van een evenwichtige verdeling van de zetels van de
directie tussen vrouwen en mannen kan worden gesteld dat wordt voldaan aan het
criterium van evenwichtigheid.

Missie NTR

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

Positionering NTR

De NTR positioneert zich in het hart van het publieke bestel. Als taakorganisatie hoeft
de NTR niet mee te deinen met de smaak van leden, opvattingen van een achterban
of stroming waaraan zij is gelieerd. De NTR is onafhankelijk en ongebonden en maakt
haar programmatische keuzes op basis van haar in de wet vastgelegde taken.
Waar dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken, waar dat leidt tot een
betere en sterke programmering of waar dat in het belang is van het geheel van
de publieke omroep, zoekt de NTR samenwerking met andere omroepen. Altijd met
inachtneming van haar onafhankelijkheid en ongebondenheid. Waar het gaat om de
kernwaarden, neemt de NTR in deze samenwerkingsverbanden het voortouw. De NTR
neemt nooit een politieke stellingname in, noch zal zij zich inhoudelijk aan een organisatie of instelling verbinden die dat wel doet.

Willemijn Francissen (Mediadirecteur), Paul Römer (Algemeen directeur)

Als omroeporganisatie zonder leden, bestaat de achterban van de NTR uit maatschappelijke partners en publiek: kijkers, luisteraars en bezoekers op de verschillende digitale platforms. Van primair belang is altijd de inhoud die voortkomt uit de wettelijke
taken. De NTR zoekt het publiek op waar zich dat bevindt. Crossmedialiteit is een gegeven en uitgangspunt voor de ontwikkeling van alle NTR-programma’s.
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De NTR is een makersomroep; het draait bij de NTR primair om de inhoud. De NTR zet
daarom de beschikbare middelen zoveel als mogelijk in voor de programma’s zelf en zal
daartoe te allen tijde de organisatie zo efficiënt mogelijk willen inrichten.
De NTR vormt als taakomroep samen met de NOS de basis waarop het publieke pluriforme bestel gebouwd is. Daarmee is de NTR een onmisbare schakel voor de vitaliteit
van het bestel. Een verantwoordelijkheid die wij dagelijks voelen en die wij in al onze
overwegingen serieus nemen. Maar bovenal is de NTR er speciaal voor iedereen.

Mediabegroting

Op 28 november jl is de Mediabegroting 2018 besproken in de vaste kamercommissie
OCW. In de begeleidende brief behorende bij deze begroting kondigde minister Slob aan
van plan te zijn om in de begroting van 2019 in verband met de verwachte tegenvallende STER inkomsten uit voorzorg de begroting van de publieke omroep met 70 miljoen te verlagen. De tegenvallende STER inkomsten zullen niet worden gecompenseerd
en de NPO heeft de opdracht gekregen dit tekort zelf op te lossen. Dan wel door extra
inkomsten te generen, dan wel door in de kosten te snijden. De NPO heeft hiertoe twee
werkgroepen ingericht die begin volgend jaar met resultaten moeten komen.

Inplug PowNed

Volgens artikel 2.26 lid 1 sub f en artikel 9.8a van de Mediawet, kan de NTR worden
opgedragen het media aanbod te verzorgen van een omroepvereniging met een voorlopige erkenning (aspirant omroep).
De NTR verzorgt vanaf 1 januari 2017 het media-aanbod voor PowNed. In goed overleg
met OCW is hiertoe een zogenaamde inplug overeenkomst gesloten. Rode draad in deze
overeenkomst is een strikte scheiding tussen de financiële en de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de aspirant enerzijds en de productioneel-organisatorische verzorging van het media-aanbod door de NTR anderzijds. Dit aanbod, dat volledig onder
de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de aspirant omroepvereniging valt, wordt
onder de merknaam van de aspirant omroepvereniging uitgezonden op radio, televisie en internet. Ook is het voor PowNed mogelijk organisatorische diensten bij de NTR
te bestellen alsmede productionele diensten te laten verrichten ten behoeve van de
programmering.
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Levensbeschouwelijke programmering

De NTR krijgt formeel de opdracht van de Raad van Bestuur NPO om de Moslim en Hindoe levensbeschouwelijke programmering te verzorgen vanaf 1 januari 2016.
De NTR is een taakomroep met een wettelijk vastgelegde taak, die zij onafhankelijk en
ongebonden dient uit te voeren. De borging van de brede maatschappelijke aansluiting
is geregeld via de zogenaamde adviesraad. Deze adviesraad adviseert de Mediadirecteur gevraagd en ongevraagd over het media-aanbod van de NTR. Voor alle hoofdtaken/ programmatische aandachtsgebieden van de NTR is er in de adviesraad een
speciale Kamer ingericht. Zo is er een Kamer Educatie/Wetenschap/Geschiedenis, een
Kamer Jeugd/Schooltv, een Kamer Kunst/Cultuur en een Kamer Informatie. Vanaf 2016
is hier de Kamer Levensbeschouwing bijgekomen. Deze Kamer bestaat uit vier leden:
twee moslims, één hindoe en één betrokken deskundige, tevens voorzitter, op het
gebied van levensbeschouwing.
Van de leden van deze Kamer worden affiniteit en professionele deskundigheid op het
gebied van de betreffende wereldgodsdiensten gevraagd, naast een zekere binding
met de achterban van de levensbeschouwelijke stromingen. De Kamer functioneert
zo enerzijds als klankbord voor de NTR en anderzijds als netwerk in en buiten de NTR
organisatie. Deskundigheid en inbreng vanuit de verschillende levensbeschouwelijke
stromingen zijn daarmee efficiënt, effectief en plat georganiseerd, zonder dat daarbij
spanning ontstaat met de redactionele onafhankelijkheid van NTR.
Hiernaast heeft de NTR de intentie om bij het maken van het levensbeschouwelijke media-aanbod te werken met makers die kundig zijn, betrokken zijn bij en
afkomstig zijn uit de gemeenschappen van betreffende wereldgodsdiensten. Zulke
makers weten het best wat er leeft in de diverse gemeenschappen en kunnen van
daaruit een vertaalslag maken naar de programma’s. Ook worden er een paar keer
jaar paneldiscussies georganiseerd om met makers en afgevaardigden uit de twee
geloofsgemeenschappen.
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Unconscious Bias project

Voor de NTR is Diversiteit een vitaal thema. Vervreemding raakt aan het bestaansrecht
en de toekomst van de publieke omroep en de NTR. Door bewust te worden van eigen
vooroordelen kunnen bestaande patronen doorbroken worden en kan daardoor een
meer divers programma gemaakt worden. Vervolgens spreekt dat programma een
meer divers publiek aan, omdat dat zich meer in de programma’s zal herkennen dan nu
het geval is.
In het afgelopen jaar hebben bijna alle medewerkers van de NTR deelgenomen aan de
eerste fase van het Unconscious Bias (UB) project door het verplicht volgen van een
workshop. De workshops hadden tot doel om:
• inzicht te bieden in het gegeven dat diversiteit betekent: het leren omgaan met 		
onzekerheid, met een andere waarheid, andere invalshoeken, andere culturen, andere
gewoontes;
• inzicht te bieden in de mechanismen van onbewuste vooroordelen die een rol spelen
bij het nemen van beslissingen over de programma’s en het personeelsbeleid;
• inzicht in de stand van zaken m.b.t diversiteit bij de NTR.
De workshops dienen als basis voor een strategie om de NTR ‘diversity proof’ te maken.
Het doel van deze strategie is om, in een periode van drie jaar, belangrijke stappen te
zetten van Unconscious Bias naar een significante vergroting van diversiteit in het
hele bedrijf.
Diversiteit betreft gender, handicaps, niet-westerse achtergrond, leeftijd en seksuele
geaardheid. De focus bij ‘NTR diversity proof’ ligt op het vergroten van de diversiteit
wat betreft Nederlanders met een niet-westerse achtergrond (etniciteit) en gender. De
andere vormen van diversiteit zijn echter niet minder belangrijk.

Duurzaamheid

In 2016 is de NTR gestart met de introductie van het zogenaamde Albert project. Dit is
een duurzaamheidsontwikkelingsproject voor de mediabranche. Het is ontwikkeld bij
de BBC en bestaat uit drie onderdelen: inspiratie sessies, een tool waarin producers
kunnen bijhouden hoeveel CO2 gebruikt wordt tijdens producties en advies hoe dat
vervolgens te verminderen is. De meeste omroepen hebben zich in de loop van 2017
6
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bij het project aangesloten. Doel is bewustwording van wat je als medewerker in de
media anders zou kunnen doen om uitstoot te beperken. Het programma geeft hele
praktische tools om dit te bewerkstelligen.

Huisvesting, ICT en productiefaciliteiten

De werkplekken bij de NTR zijn flexibel ingericht. Met de uitrol van laptops in 2017 is de
volgende stap gezet in het flexibel werken. Ook zijn in 2017 meer applicaties naar de
cloud gebracht en wordt voor het overgrote deel in de Wifi-omgeving gewerkt.
Naast flexibiliteit is veiligheid van groot belang bij ICT. Zo is in 2017 door een extern
bedrijf een beveiligingstest op de interne en externe IT-omgeving van de NTR uitgevoerd.
Ook loopt bij de NTR een ‘awareness’ campagne waarmee de bewustwording van de
medewerkers op gebied van cyber security wordt gestimuleerd.
De interne post productie omgeving, die in samenwerking met de VPRO wordt gebruikt,
wordt steeds verder ontwikkeld. Eind 2017 is, mede in het kader van flexibiliteit, een contentserver toegevoegd waarmee alle content op een eenvoudige manier ingeladen kan
worden en de content tussen televisie en online beter verbonden is.

Financieel beleid
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Vermogenspositie, kasstroom en liquiditeit

De algemene reserve ultimo 2017 bedraagt € 0,8 miljoen.
De Reserve Media-aanbod van de NTR bedraagt ultimo 2017 na verwerking van
het resultaat € 5,7 miljoen (2016 € 4,9 miljoen). De maximum norm van de Reserve
Media-aanbod van de NTR bedraagt € 6,5 miljoen.
Het verloop van de solvabiliteit en liquiditeit is als volgt:
				
2017
2016
Solvabiliteit
20,5%
17,5%
Liquiditeit/Current ratio
1,3%
1,2%
De solvabiliteit en liquiditeit zijn niet ruim, maar verbeterd ten opzichte van 2016. In
2017 zijn de investeringen lager geweest dan de afschrijvingen. De voorraad, vorderingen en kortlopende schulden zijn in 2017 gedaald ten opzichte van 2016. Deze ontwikkelingen hebben een positief effect gehad op de liquide middelen. De NTR maakt geen
gebruik van een kredietfaciliteit. De liquiditeit is voldoende om de kortlopende schulden
af te dekken.

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

Financieel resultaat

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief resultaat van € 0,8 miljoen (10% van de
baten). Dit resultaat is toegevoegd aan de Reserve Media-aanbod. Het positieve resultaat is
het gevolg van een eenmalige vergoeding in 2017 van afgerond € 1,8 miljoen voor reorganisatiekosten 2015. Daarnaast is het resultaat opgebouwd uit negatieve resultaten op respectievelijk directe programmakosten (€ 0,7 miljoen) en organisatiekosten (€ 0,7 miljoen) en een
positief resultaat op nevenactiviteiten (€ 0,4 miljoen).
7
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jaren dalen. De minister van OCW heeft in verband met deze terugloop forse bezuinigingen voor de publieke omroep aangekondigd voor 2019 en verder.
In de loop van 2018 worden de kaders van de bezuinigingen en de gevolgen voor de
NTR duidelijk. Het is nog niet duidelijk wat de impact van de bezuinigingen is op de budgetontwikkeling van de NTR.
Met het oog op de beheersing van kosten gaat het komende jaar bijzondere aandacht
uit naar de bezuinigingen.
Daarnaast is er een risico van Vpb-plicht met financiële impact; hierover is NTR in
gesprek met de belastingdienst.
Voor het beleid inzake financiële instrumenten en het beheer van risico’s wordt verwezen naar de ‘Overige verantwoording’ in de jaarrekening.

Personeel en organisatie

2017 is voor P&O vooral het jaar van consolidatie geweest. Er is een start gemaakt
met het actualiseren van systemen. O.a. alle bedrijfsregelingen zijn opgepakt en naar
verwachting zullen, in de loop van 2018, alle regelingen voorzien van de juiste documentatie weer toegankelijk worden. Daarnaast is er naar aanleiding van de risicoinventarisatie (RIE) een Plan van Aanpak opgesteld, dat tot op de dag van vandaag
gevolgd wordt.

Financieel

En natuurlijk is er ook dit jaar weer aandacht en zorg besteed aan de ontwikkeling
van onze medewerkers. We zien naast een stijgend gebruik van de trainingen via het
Werkstation (voornamelijk trainingen op het gebied van vakmatige kennis en kunde,
maar ook op houding, gedrag en persoonlijke ontwikkeling) ook een stijging in persoonlijke coaching en opleidingen die zorgen voor een brede inzetbaarheid en verbetering van de arbeidsmarktpositie van individuele werknemers. Daarnaast zijn er bij
diverse afdelingen inspiratiesessies gedaan en is er door afdelingen gezamenlijk aan
team coaching gedaan.

De opbrengst van de Ster-reclamezendtijd staat onder grote druk en zal de komende

In 2017 is ook een start gemaakt met ‘Strategische Personeelsplanning’. In 2017 is de
afdelingsanalyse van de Productieafdeling afgerond. Deze analyse geeft veel inzicht in
teamsamenstelling en een doorkijk naar de toekomst. We gaan hier in 2018 NTR breed
mee verder.

VOORUITBLIK EN RISICO’S
De concessieperiode en het concessiebeleidsplan voor landelijke publieke omroepen
lopen van 2016-2020. Dat betekent dat de NTR gedurende deze periode zeker is van een uitzendlicentie, toekenning van programmering en een minimale budgetgarantie van 70%.
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De Raad van Toezicht NTR is in 2017 als volgt samengesteld: de heer E. van der Burg
(voorzitter), mevrouw J.E.M. Brinkman, de heer H. Moukaddim, mevrouw G.M.C. de Ranitz
(vice-voorzitter) en de heer W. Veen. De heer Veen neemt in juli conform het rooster
van aftreden afscheid. De heer M.C.T.H. Dijkman en de heer E. Huizer zijn per 1 juni
2017 toegetreden tot de Raad van Toezicht. In december wordt door de Raad van Toezicht besloten mevrouw Brinkman en mevrouw De Ranitz voor herbenoeming voor een
tweede termijn in de Raad van Toezicht voor te dragen aan de Minister.
In het kader van een evenwichtige verdeling van de zetels van de Raad van Toezicht
tussen vrouwen en mannen kan worden gesteld dat wordt voldaan aan het criterium
van evenwichtigheid
De Raad komt in 2017 vijf keer bijeen. Er waren geen leden frequent afwezig. Onderwerpen op de agenda zijn o.a. het Unconscious Bias project, de invulling van de wettelijke taken van de NTR, de risicoanalyse, de ontwikkelingen online en de positionering
van de NTR. Daarnaast heeft een aantal leden van de Raad voorbereidende gesprekken
gevoerd met het Commissariaat voor Media inzake de nieuwe Beleidsregels Governance
en Interne beheersing.
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behandeld in de Raad van Toezicht. Ook nam zij kennis van de management letter met
de daarin opgenomen adviezen.
Daarnaast heeft de commissie gesproken over de mogelijke vennootschapsbelastingplicht, frauderisicoanalyse en de oprichting van de NPO Coöperatie inzake rechtenmanagement en exploitatie. Tot slot zijn de interne auditfunctie, risicokaart en
de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media inzake governance en interne
beheersing besproken.
In 2017 bestond de Auditcommissie uit mevrouw J. Brinkman en mevrouw J. de Ranitz.

Remuneratiecommissie

Eind 2014 is een remuneratiecommissie ingesteld. Deze commissie buigt zich jaarlijks
over de beloning en beoordeling van de directeur. De commissie bestaat uit de voorzitter van de Raad en mevrouw De Ranitz. In 2017 heeft de remuneratiecommissie het
jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder.

In de aprilvergadering wordt de jaarrekening 2016 vastgesteld. In de decembervergadering wordt de begroting van 2018 vastgesteld. Daarnaast spreekt de Raad over de
opvolging van een van haar leden. Het rooster van aftreden, alsmede het functieprofiel
van de Raad van Toezicht is terug te vinden op ntr.nl
In juni heeft de voltallige Raad onder begeleiding van een externe voorzitter de zelfevaluatie. In deze evaluatie ligt de nadruk op de voorbereiding op de komst van de
nieuwe leden in de Raad.

Auditcommissie

De Auditcommissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de toezichthoudende functie, in het bijzonder op het gebied van financieel toezicht. De commissie
brengt in de vergadering van de Raad van Toezicht verslag uit van de vergaderingen
van de Auditcommissie. In 2017 is de Auditcommissie drie keer bijeengekomen. De
externe accountant was bij twee bijeenkomsten (behandeling begroting en jaarrekening) aanwezig. De Auditcommissie heeft de financiële rapportages, de jaarrekening,
de begroting en de meerjarenprognose beoordeeld voordat deze stukken werden

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

De NTR kent vanaf 1 januari 2014 een Adviesraad. De Adviesraad adviseert gevraagd
en ongevraagd de mediadirecteur over het media-aanbod dat de NTR verzorgt en fungeert daarnaast als klankbord en commentator op het media-aanbod van de NTR.
De Adviesraad bestaat sinds 1 januari 2016 uit vijf zogenaamde kamers. Dit zijn de
kamers Kunst en Cultuur, Informatie, Educatie/Wetenschap/Geschiedenis,
Jeugd/Schooltv en Levensbeschouwing. De kamers bestaan uit minimaal vier leden.
De Adviesraad komt in 2017 één keer voltallig bijeen. Onderwerp van gesprek zijn de
intekening, de programma’s die de NTR rondom de verkiezingen heeft verzorgd, het
Kunst en Cultuurbeleid en het Unconscious Bias project.
De personele bezetting van de Adviesraad is te vinden op ntr.nl
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CODE GOED BESTUUR EN INTEGRITEIT PUBLIEKE OMROEP

De richtlijnen van de Code Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep gelden voor
de medewerkers die volgens een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij omroepinstellingen, alsmede voor bestuurders en toezichthouders van deze instellingen. De
richtlijnen zijn verder, binnen de mogelijkheden, ook van toepassing op opdrachtnemers van de NTR. De Code is opgesteld vanwege het feit dat de Publieke Omroep een
maatschappelijke organisatie is die uit algemene middelen wordt gefinancierd, waarbij
transparantie, integriteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en het afleggen van
verantwoording noodzakelijk zijn.
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onmogelijkheid in zich herbergt omdat noch de topfunctionarissen noch de mediainstelling te allen tijde inzicht kunnen hebben of geven in alle zakelijke relaties die de
NTR heeft, op zodanige wijze dat de topfunctionaris zou kunnen aangeven of daar
mogelijk een gevaar voor belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan. Het CIPO heeft
aangeven een interpretatievoorstel te zullen doen aan de Raad van Bestuur van de
NPO over dit bewuste artikel. Overigens hebben alle leden van de Raad laten weten
geen beleggingen in de zin van de Code Goed Bestuur te hebben, voor zover zij dat
redelijkerwijs kunnen beoordelen. Dit geldt ook voor eventuele partners.
Richtlijn 3 - Verslaglegging De NTR voldoet aan alle bepalingen van Richtlijn 3.

De Code bestaat uit vier richtlijnen en twee regelingen. De aanbevelingen uit Richtlijn 1
dienen de media-instellingen zoveel als mogelijk te volgen. De Richtlijnen 2 t/m 4 bevatten minimumeisen, waarvoor het ‘pas toe of leg uit-principe’ geldt. Medewerkers van
de NTR ontvangen jaarlijks een brief waarin de belangrijkste regels uit de Code onder
de aandacht worden gebracht. Tevens ontvangen de medewerkers een meldingsformulier voor de verschillende registers.

Regeling A, Klokkenluider Er hebben zich geen meldingen voorgedaan bij de vertrouwenspersoon Integriteit.

Richtlijn 1 - Goed Bestuur en Toezicht De aanbevelingen in Richtlijn 1 worden door de
NTR zoveel als mogelijk gevolgd. Er zijn geen afwijkingen te melden.

Regeling B, Commissie ter Bevordering Goed Bestuur en Integriteit Deze NPO Commissie
is de Commissie Integriteit Publieke Omroep.

Richtlijn 4 - Beloningscode Presentatoren Publieke Omroep De NTR voldoet aan de
bepalingen van de Richtlijn 4.

Richtlijn 2 - Integriteit De registers voor het aannemen van geschenken, uitgeven van
geschenken, deelnemingen van medewerkers in instellingen die aan omroepen zijn
gelieerd en nevenfuncties van topfunctionarissen zijn in gebruik, maar het aantal meldingen is zeer gering. De registers ‘ontvangen geschenken’, ‘uitgegeven geschenken’,
‘nevenactiviteiten medewerkers’, ‘nevenfuncties topfunctionarissen en toezichthouders’, ‘financiële belangen in omroepinstellingen’ liggen ter inzage op het NTR secretariaat. Het register ‘nevenfuncties topfunctionarissen’ is in zien te op de website van de
NTR via ntr.nl
Ten aanzien van de naleving van artikel 2.3.4, waarin staat dat topfunctionarissen
beleggingen en daarmee samenhangende transacties in sectorgerelateerde ondernemingen of zakelijke relaties van de media-instelling melden, heeft de Raad van Toezicht
van de NTR zeer constructieve en open gesprekken gevoerd met het CIPO. De Raad van
Toezicht van de NTR stelt zich op het standpunt dat een deel van deze bepaling een
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Risicomanagement

Directie, Raad van Toezicht en management zijn zich continu bewust van het belang
van risicomanagement. Sturing en beheersing van de belangrijkste risico’s en onzekerheden binnen de organisatie staan hoog op de agenda.
Risicomanagement is een systematische aanpak om risico’s te identificeren, analyseren en hier actie op te nemen met als doel risico’s te begrijpen en te managen als
onderdeel van de dagelijkse activiteiten. 									
		
De NTR heeft maatregelen getroffen ter beheersing van de voornaamste risico’s en
onzekerheden door een deugdelijke inrichting van de administratieve organisatie &
interne controle, een structurele planning & control cyclus, naleving van wet- en regelgeving, interne richtlijnen en beleidsregels en accountantscontrole. 		
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Per kwartaal wordt bekeken welke risico’s nog steeds actueel zijn en welke niet. Ook
worden mogelijke nieuwe risico’s geïnventariseerd en toegevoegd aan de risicokaart.
Naast de in de risicokaart vastgestelde beheersmaatregelen, worden risico’s beheerst
door middel van een adequate AO/IC, audits en interne controles.

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 besteding van 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

Uitvoering risicomanagement

De risico’s en onzekerheden zijn bij de NTR onderverdeeld in de volgende categorieën:
• strategische risico’s
• operationele risico’s (waaronder compliance risico’s (naleving wet- en regelgeving)
en financiële verslaggeving)
• financiële risico’s
De risico’s zijn gerangschikt naar impact en kans dat het zich voordoet. Op basis van
de risicoanalyse worden de belangrijkste risico’s en beheersmaatregelen vastgelegd in
een risicokaart.
De risicokaart is onderdeel van de rapportage- en managementinformatiecyclus
van de NTR. Rapportages worden periodiek per kwartaal opgesteld voor directie en
management en besproken met de Auditcommissie van de Raad van Toezicht van de NTR.
12
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Strategische, operationele en financiële risico’s

Hieronder volgt een opsomming van de vier belangrijkste risico’s die de NTR onderkent
alsmede een beschrijving van de specifieke maatregelen die zijn getroffen ter beheersing van de voornaamste risico’s en onzekerheden. Daarnaast wordt de verwachte
impact op de resultaten en/of financiële positie vermeld indien één of meer van de
voornaamste risico’s zich zouden voordoen.
1. Financiering publiek bestel (Risico: Financieel)
De minister van OCW heeft in verband met de terugloop van reclame-inkomsten forse
bezuinigingen voor de publieke omroep aangekondigd voor 2019 en verder. Deze bezuinigingen gaan druk leggen op de programmering en op de toekomst van de publieke
omroep. De NPO Bestuursorganisatie stelt in overleg met de omroepen de bezuinigingsplannen op. Daarnaast ageert de publieke omroep bij OCW tegen de budgetreductie
met de argumentatie dat de minister de terugloop van de reclame-inkomsten niet zo
maar kan afwentelen op de publieke omroep.
2. Vpb-plicht (Risico: Financieel)
Met de invoering van de nieuwe Wet Vpb per 1-1-2016 is de Belastingdienst van mening
dat de NTR ook belastingplichtig is voor de Vennootschapsbelasting (Vpb). Dit zou kunnen leiden tot hogere lasten voor de NTR. De NTR is samen met de NPO en NOS in overleg met de Belastingdienst over het al of niet belastingplichtig zijn en de inhoud van de
belastingplicht. De omroepen worden hierbij begeleid door een fiscaal specialist.
3. Onvoldoende tempo op online-ontwikkeling (Risico: Strategisch)
De NPO-organisatie is terughoudend met het toelaten van en investeren in activiteiten op internet en social media. Ook de onduidelijkheid omtrent de interpretatie van
de regelgeving vanuit het ministerie van OC&W remt deze ontwikkelingen. Terwijl er
een groei plaatsvindt van non-lineaire televisie ten opzichte van lineair kijken. Het is
essentieel dat de publieke omroepen aansluiting blijven houden met groepen die zich
voornamelijk in het digitale domein ophouden. De omroepen, waaronder de NTR, zijn
hierover in gesprek met de Raad van Bestuur van de NPO. Daarnaast ontwikkelt de NTR
zelf actief nieuw online media-aanbod. Tot slot heeft de Raad van Bestuur van de NPO
besloten om in 2019 het online-budget te verdrievoudigen maar is het nog onduidelijk
wat hiervan exact de consequenties zijn.
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4. Onvoldoende uitvoeren van de wettelijke taken (Risico: Operationeel)
Door de recente wijziging van de Mediawet is er nog meer nadruk komen te liggen op
de taken informatie, kunst & cultuur en educatie. Niet geheel toevallig ook de wettelijke taken van de NTR. Door deze focus in de wet gaan ook de ledenomroepen zich
steeds meer profileren op deze kerntaken. Voor de NTR betekent dit dat het belangrijker is dan ooit om zich nog scherper te onderscheiden in het programmatische pakket om van toegevoegde waarde voor de publieke omroep te kunnen blijven. Om dit te
garanderen voert de NTR regelmatig programma evaluaties uit en wordt veel aan programma-ontwikkeling (o.a. via een intern stimuleringsbudget) gedaan.

Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO/IC)

Een belangrijke maatregel voor beheersing en sturing van de belangrijkste risico’s en
onzekerheden is een adequate AO/IC. 		
De AO/IC heeft tot doel om duidelijkheid voor iedereen in de organisatie te scheppen
over bedrijfsprocessen en werkwijzen, processen te beheersen, risico’s te minimaliseren en te zorgen dat daarover betrouwbare informatie beschikbaar is. De AO/IC binnen
de NTR beschrijft de belangrijkste processen met de daarbij behorende werkwijzen,
regels, taken en verantwoordelijkheden en beheerst de processen door het vastleggen van risico’s en maatregelen rondom interne controle, voortgangsbewaking en
rapportages over processen en risico’s. Binnen de NTR zijn onder meer de processen
beschreven die betrekking hebben op programmatische, productionele, juridische,
financiële, HR- en ICT-activiteiten. Ook zijn er bedrijfsregelingen en beleidsstukken die
verder invulling geven aan de sturing en beheersing van de belangrijkste risico’s en
onzekerheden. 				
Daarnaast vindt de bewaking van de financiële positie van de NTR en het bijstellen hiervan op basis van de financiële risico’s periodiek plaats via kwartaalrapportages. De kwartaalrapportage betreft de financiële- en managementrapportage,
projectrapportages en de liquiditeitsrapportage. De NTR rapporteert op basis van
jaareindeverwachting.
Binnen de NTR zijn afdoende sturings- en beheersmaatregelen aanwezig ten behoeve
van adequaat risicomanagement. Derhalve zijn er in 2017 geen ingrijpende veranderingen aangebracht binnen het risicomanagement van de NTR.
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Op alle landelijke publieke omroepinstellingen is een omroepbrede gedragscode van
kracht, te weten de ‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep 2012’.
De NTR conformeert zich aan deze gedragscode. Een van de onderdelen van de
‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit 2012’ is dat ieder jaar een bedrijfsvoeringverklaring wordt afgegeven door de directie van de NTR.
Bedrijfsvoering is in deze verklaring als volgt gedefinieerd:
‘de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen binnen de organisatie om de
gestelde (beleids)doelstellingen te kunnen realiseren’.
Ten behoeve van deze verklaring zijn de volgende onderwerpen nader beschreven:
• Risicomanagement, de wijze van sturing en beheersing inzake onderstaande 		
risico’s:
–– strategische risico’s
–– operationele risico’s
–– financiële risico’s
–– compliance risico’s (naleving wet- en regelgeving)
• Administratieve organisatie en het systeem van informatievoorziening
–– managementinformatiestromen
–– registratie van verplichtingen en contracten
• Kwaliteitsborging: de wijze van sturing en beheersing inzake kwaliteitsdoelstellingen (beleid)
• Personeel: de wijze van sturing en beheersing inzake personeelsdoelstellingen (beleid)
• Integriteit:
–– wijze van sturing op, en beheersing van integriteitsdoelstellingen (beleid)
–– uitleg van afwijkingen betreffende de ‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit
		 Publieke Omroep 2012’ en informatie over misbruik en oneigenlijk gebruik Bestuur
		 en Integriteit Publieke Omroep 2012’ en informatie over misbruik en oneigenlijk
		 gebruik
–– Scheiding van publieke en private geldstromen: sturing en beheersing inzake
		 de scheiding van hoofd- en neventaken.

Bedrijfsprocessen van de NTR worden zo efficiënt en effectief mogelijk ingericht en
dienen te waarborgen dat aan de geldende wet- en regelgeving wordt voldaan. De sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen binnen de NTR vindt onder andere plaats
door middel van visie- en beleidsdocumenten, begroting, intekening en rapportages.
Daarnaast zijn, naast wet- en regelgeving (waaronder het Handboek Financiële Verantwoording), interne richtlijnen en procesbeschrijvingen aanwezig en worden er regelmatig interne en externe audits op de processen uitgevoerd. De externe accountant
voert jaarlijks in het kader van de jaarrekeningcontrole een controle uit op de interne
beheersing.
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Binnen de NTR is in 2017 in het bijzonder aandacht geweest voor de volgende
onderwerpen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Governance en Interne Beheersing
Beleid privacywetgeving en datalek
Beveiliging ICT netwerk en systemen
Uitvoering van de interne auditfunctie (audits op personeels- en salarisadministratie, aanbestedingen en externe financiering)
Ontwikkeling functie Control
Beleidsregels CvdM inzake sponsoring en publiek-private samenwerking
Personeels- en salarisadministratie
Veranderende wetgeving als gevolg van wet DBA
Optimaliseren Risicomanagement
Frauderisico
Informatievoorziening (business intelligence)
Digitaliseren en optimaliseren van het declaratieproces
Vennootschapsbelasting
Unconscious Bias
Duurzaam produceren (Albert project)

Op basis van de huidige inzichten en onderkende risico’s verklaart het besturende
orgaan van de NTR dat niet is gebleken dat de bedrijfsvoering in 2017 niet heeft
gefunctioneerd. Deze bedrijfsvoeringverklaring is door de directie besproken met
de Raad van Toezicht.

Paul Römer
Algemeen directeur
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Raad van Toezicht

Ondernemingsraad

Bestuurlijke &
Juridische Zaken

Algemeen Directeur

Adviesraad

Mediadirecteur
Redactieraad

Personeel & Organisatie

Marketing & Communicatie

Hoofd Productie

• Productontwikkeling & Sales
• Onderzoek

Hoofd Mediazaken
Diversiteit

Bedrijfsvoering

Genres

• Control

• Documentaires

• Jeugd 2

• Financiële Administratie

• Drama

• Kennis

• ICT

• Internet & Innovatie

• Kunst & Cultuur

• Productiefaciliteiten

• Informatie

• Levensbeschouwing

• Huisvesting &
Gezamenlijke Diensten

• Jeugd 1
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Speciaal voor iedereen
Duurzaamheid
Internet & Innovatie
Informatie
Kennis
Kunst & Cultuur
Jeugd
Diversiteit & Levensbeschouwing
Prijzen
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Speciaal voor iedereen

De NTR is er speciaal voor iedereen en heeft een centrale rol binnen het publieke
bestel. De kernwaarden en taken van de NTR sluiten naadloos aan op de prioriteiten
van de NPO. Omdat de NTR een landelijke publieke omroep is zonder leden en met wettelijke taken, is de NTR onafhankelijk en ongebonden. De waardering van onze maatschappelijke partners en het publiek is voor de NTR maatgevend. En die waardering is
groot en groeit nog steeds.
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De afdeling Mediazaken is in samenwerking met Marketing & Communicatie en NPO
sales in 2017 gestart met het inventariseren van de internationale potentie van NTR’s
nieuwe dagelijkse poppenserie De Boterhamshow. De gesprekken die gevoerd worden
met partijen op internationale beurzen zijn veelbelovend.

Doopie

De NTR biedt een breed scala aan informatieve, culturele en educatieve programma’s,
gericht op publiek van alle leeftijden, opleidingsniveaus en sociale achtergronden.
De NTR wil op die manier bijdragen aan een samenleving van actieve, zelfstandige
en nieuwsgierige burgers, waarbij niemand wordt buitengesloten. De NTR heeft dan
ook speciale aandacht voor jeugd en diversiteit. In dat kader neemt de NTR het voortouw bij projecten als unconscious bias, om de bewustwording in het denken over en
omgaan met diversiteit te stimuleren en worden er programma’s voor moslims en hindoes, die voorheen een eigen omroep hadden, bij de NTR geproduceerd.
Door de samenwerking met maatschappelijke en culturele organisaties heeft de NTR
een breed maatschappelijk draagvlak en dat uit zich in de waardering van onze programma’s op radio en televisie en in de bezoekers van onze online platforms en social
media kanalen.

Internationale samenwerkingen en sales

In 2017 vond de kick-off van de derde grote internationale coproductie van de afdeling
Jeugd 2 plaats. Voor de dertiendelige jeugdserie getiteld Dieren Detectives werkt de
NTR samen met de Nord Deutsche Rundfunk en KETNET. De samenwerking die de NTR
heeft met KETNET reikt verder dan het project Dieren Detectives. KETNET is tevens
coproducent van de ambitieuze pre-school dramaserie Doopie en heeft in het najaar
van 2017 een zeer succesvolle remake van het NTR programma De Dokter Corrie Show
geproduceerd en uitgezonden. En Dokter Corrie heeft niet alleen onze zuiderburen
overtuigd van het belang van een programma over seksualiteit voor kinderen, ook in
Canada en Australië wordt er gewerkt aan een lokale remake.
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Duurzaamheid
Maaike Salverda is hoofd productie
van de NTR en verantwoordelijk voor
het uitrollen van Albert, het duurzaamheidsbewustwordingstraject
van de NTR.

Maaike Salverda (Hoofd Productie)

Galgjewoord
“Het is een prachtig woord voor ‘galgje’: duurzaamheidsbewustwordingstraject. Albert is een
Brits concept en bestaat uit drie onderdelen:
een inspiratiesessie, een calculator waarmee je
de uitstoot van je productie kan berekenen en
een website waar je o.a. goede voorbeelden kan
vinden van duurzaam produceren.
Het is eigenlijk gek dat we thuis allemaal afval
scheiden of zonnepanelen plaatsen en bewust
met energie omgaan, terwijl we op het werk
daar nog geen verantwoordelijkheid voor voelen.
Albert wil juist dat faciliteren en ons bij de NTR
helpen om de juiste keuzes te maken, met als
doel duurzaam produceren.”

Jaarrekening
Sociaal Verslag

zeven andere omroepen. Zoals gezegd bestaat Albert uit drie onderdelen: de inspiratiesessie, een calculator en een website. De inspiratiesessie is bedoeld voor bewustwording. Om de mensen duidelijk te maken dat het twee voor twaalf is en dat we zelf
kunnen handelen.
Een manier om te handelen is het tweede onderdeel, de calculator. Dat is een productietool waarmee je, op basis van je begroting, kunt uitrekenen wat de CO2 uitstoot van je
productie is. Het derde onderdeel is een website met voorbeelden van producties die
al duurzaam werken en die inzicht geeft in de resultaten daarvan, bijvoorbeeld op het
gebied van energie, transport en afval. Daarnaast biedt de site informatie van buiten
de branche over duurzaam werken.”
Buitendienst
“De Buitendienst heeft als pilot met Albert gewerkt. De hele redactie heeft meegewerkt
aan een inspiratiesessie. Dat heeft er onder meer toe geleid dat ze als redactie vegetarisch eten en dat ze carpoolen. Ze maken echt andere keuzes. Voorheen ging het
programma veel op pad voor items, met die bekende bus. Nu proberen ze de items naar
zich toe te halen en werken ze aan een eigen opnamelocatie bij het NTR Paviljoen.”

Eyeopener
“We zijn in 2016 in Engeland geweest om ons te laten informeren over het project. Voor
mij was de inspiratiesessie echt een eyeopener. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de
uitstoot van CO2 enorm toegenomen. Door de klimaatverandering is er o.a. veel meer
extreem weer, ook op plekken waar dat voorheen niet was. Dit kan zo echt niet doorgaan. De aarde overleeft het misschien wel, maar de mensheid niet.”
Twee voor twaalf
“We zijn nu druk bezig om het project om te vormen naar een Nederlands model. De
NTR is daarbij host, we doen het niet alleen voor de eigen organisatie maar ook voor
19
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Ledlicht
“Ook bij de Top 2000 zijn er al in 2015 interessante keuzes gemaakt. Voorheen werd
de studio verlicht met gewone lampen. Die gaven zoveel warmte af dat er, midden
in de winter, airco nodig was om de studio te verkoelen. Daarom is het traditionele
lichtplafond vervangen door een led plafond. Dat geeft veel minder warmte af. Dat
bespaarde niet alleen de energie voor het licht maar ook de airco was niet meer
nodig. Daarbij was het voor de crew veel prettiger in de studio, want het is heel vermoeiend om in een warme omgeving te werken.
Op de lange termijn willen we dat Albert breed omarmd gaat worden, niet alleen
binnen de publieke omroepen, maar ook daarbuiten. Dat RTL en SBS en producenten
ook mee gaan doen, net zoals dat in op dit moment in Engeland gebeurt. Daar is de
hele mediabranche inmiddels met Albert aan de slag.”

Top 2000
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Internet & Innovatie
NPO Focus

NPO Focus is in 2017 uitgegroeid tot het platform
voor verdieping en wetenschap van de publieke
omroep. In de uitgebreide vensters op het gebied
van politiek, geschiedenis, wetenschap, cultuur
en economie wordt rijkelijk geput uit het archief
van de publieke omroep. NPO Focus maakt
gebruik van content van alle omroepen, de
redactie wordt uitgevoerd door de NTR.
Met NPO Focus heeft de publieke omroep nu, naast
Schooltv voor kinderen, ook weer een online educatief
platform voor volwassenen. NPO Focus biedt geen online
cursussen, maar gaat uit van informeel leren, met een journalistieke, verhalende invalshoek. Cijfermatig laat het platform een gelijkmatige groei zien, met
aan het einde van 2017 zo’n 80.000 unieke browsers per maand. De verwachting is dat die groei zich in 2108 zal voortzetten. Uit onderzoek blijkt dat het
publiek relatief jong is, gemiddeld 34 jaar.
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Beter ga je beginnen te gaan stemmen

Hoe krijgen we jongeren naar de stembus en zorgen we ervoor dat nieuwe en toekomstige stemmers snappen dat al dat politieke vakjargon ook iets met hun leven te
maken heeft? Tom en Yannick, ook wel ‘de jongens van Rundfunk’, hebben in de week
voor de verkiezingen op geheel eigen wijze de jeugd van tegenwoordig bijgespijkerd
met zes korte filmpjes (met een lange titel). Het harde Rundfunk-idioom en de beeldtaal van het internet bleek prima te combineren met zaken als de hypotheekrenteaftrek, het zorgstelsel en de politieke organisatie van Europa. De video’s gingen viral
op Dumpert alwaar de toch meestal niet bescheten jongeren dankbaar van zich lieten
horen met reaguursel-teksten als: ‘Ik lach mezelf stuk’ en ‘2 jaar economie en eindelijk
snap ik het!’

NPO Focus zal in 2018 nauwer gaan samenwerken met titels als Nieuwsuur, Andere
Tijden en Tegenlicht. Het wetenschapsprogramma De Kennis Van Nu zal
vanaf 2018 Focus gaan heten, waardoor het merk verder versterkt zal
worden. Ook is voor 2018 een bijzonder project in voorbereiding: de
interactive Focus Midden-Oosten
met veel uitleg en achtergronden
over het Midden-Oosten. De interactive kan door de Focus-redactie telkens weer aangepast worden aan de
actualiteit.
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Een aantal daarvan sluit naadloos aan op het curriculum. Andere schoolplaten zijn thematisch ingezet, bijvoorbeeld als videoproduct bij samenwerkingsprojecten. Ook de
educatieve quizzen zijn nu gekoppeld aan de zoekmachine.
Samenwerking
Schooltv heeft in 2017 met verschillende maatschappelijke en culturele organisaties
samengewerkt voor het produceren van hoogwaardige, educatieve videocontent.
Daarbij is de bestaande samenwerking met bijvoorbeeld Het Rijksmuseum, Comité
4 en 5 mei en Meer Muziek in de Klas voortgezet en nieuwe samenwerking met o.a.
Museum Jeugd Universiteit en het Watersnoodmuseum opgebouwd. Daarnaast zijn er
online samenwerkingen tot stand gebracht, met als doel het gebruik van Schooltv.nl
op andere platforms te bevorderen. Zo is de videocollectie van Schooltv.nl middels een
slimme koppeling te vinden in de zoekmachine van de OBA en is de Clipphangercollectie
te vinden op platform Scholieren.com (voor leerlingen in het voortgezet onderwijs).
Het doel van deze samenwerkingen is een betere maatschappelijke verankering, het
delen van expertise en een educatieve bijdrage leveren aan relevante projecten.

Schooltv

Ook 2017 is een goed jaar voor Schooltv. Het aantal bezoekers van Schooltv.nl is gestegen, ondanks het verlies dat we in april en mei hebben geleden door de anderhalve
maand durende storing van de NPO-player op verschillende browsers. Het tweede half
jaar is dat verlies weer ruimschoots goed gemaakt. Opvallend is de forse stijging van
het aantal pageviews. Vanaf de zomer liggen die gemiddeld 25% hoger dan dezelfde
maanden in 2016. Ook het aantal views en likes op de social media-kanalen is flink
gestegen. Schooltv.nl scoort onveranderd goed op Facebook. Op YouTube valt de stijging van het aantal abonnees en views van het Clipphanger-kanaal op.
Innovatie
Naast de maandelijkse aanpassingen aan de site om het gebruikersgemak te verbeteren is in 2017 de nadruk gelegd op het realiseren en verfijnen van educatief verrijkend
digitaal lesmateriaal bij de video’s. Daarvoor is de microtool ingezet om video’s te thematiseren en te verrijken. In totaal zijn er 15 interactieve schoolplaten gemaakt.
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maakte 13 thema-uitzendingen met de lijsttrekkers. Het leverde enkele scherpe- en
bijzondere interviews op, zoals met Denk-leider Kuzu en D66-voorman Pechtold over
het levenseinde.

Nieuwsuur
Voor Nieuwsuur was 2017 een goed jaar, vooral omdat het programma veel impact
had door verschillende onderzoeksverhalen. Zo trad minister Van der Steur (Justitie) af
na nieuwe onthullingen rond de Teevendeal en kwam het ministerie van Justitie in het
najaar in het nauw na onderzoek door Nieuwsuur naar het WODC en de invloed van
de politiek en het departement op dat onderzoeksinstituut. Ook rond de MH 17 was er
eigen nieuws: een zoektocht in Oost-Oekraïne leverde dit jaar nieuwe getuigenissen op
over de ramp met vlucht MH17 op 17 juli 2014. Voor het eerst vertelden soldaten aan
beide zijden van het front hun verhaal.
Verkiezingen
Het jaar 2017 stond voor Nieuwsuur ook in het teken van de verkiezingen waarmee de
rubriek zich scherp profileerde door gericht te kiezen voor de inhoud. Anders dan bij
andere verkiezingen koos het programma niet voor een snelle politieke café-setting
met kleine debatjes. Deze campagne zette Nieuwsuur alle partijen in de spotlights en

Buiten het Binnenhof
Los van deze Haagse poot ging Nieuwsuur ook met een speciaal project het land
in: de achtdelige serie Buiten het Binnenhof. Daarin werd, door de ogen van de burgers, een beeld geschetst van Nederland. Buiten het Binnenhof was gebaseerd op
diverse wetenschappelijke onderzoeken (onder anderen van het SCP, dat een aantal
bevolkingsgroepen identificeert). De reportages kwamen tot stand na een intensief
bronnenonderzoek, waarbij in het hele land sportkantines, voedselbanken, horecagelegenheden en tal van andere plekken werden bezocht om met burgers uit die verschillende groepen te praten. Dit resulteerde in een aantal diepte-interviews met mensen die goed konden verwoorden wat er in hun bevolkingsgroep leeft. Dat leverde niet
alleen een goed inzicht op in de motieven van kiezers,
het legde ook grote verschillen bloot tussen de
verschillende groepen in ons land. Bovendien
was de serie vernieuwend in de uitvoering.
Het was een volledig crossmediaal-project.
Naast de 8 televisiereportages zijn ook 8
aparte scrollytelling’-verhalen gemaakt
voor internet. Een geheel nieuwe, zeer
toegankelijke vertelvorm.
Nieuwsuur maakte ook enkele bijzondere series, waaronder een vierluik
over nog zeer actieve negentigplussers. En het programma maakte
regelmatig nieuws in de lopende actualiteit, bijvoorbeeld in de Fipronil crisis, toen
de NVWA topman in de studio werd ondervraagd door Mariëlle Tweebeeke.
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Nieuws en Co
Op de radio intensiveerde de samenwerking met de NOS in het programma Nieuws en
Co wat inmiddels een gevestigde naam is in de middagprogrammering op NPO Radio 1.
Het programma kent stijgende cijfers.
College Tour
In twee series van zes afleveringen ontving Twan Huys verschillende gasten
van hoog niveau uit binnen- en buitenland. Met name de afleveringen met
André van Duin, Ed Sheeran en Nobelprijswinnaar Ben Feringa trokken veel
aandacht. Maar ook Arjen Lubach en Ali B deden het goed, met name ook op
sociale media en online.
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Kennis
Roy Straatman heeft als Hoofd Kennis, wetenschap, geschiedenis
en educatie in zijn pakket.
“Sinds september heb ik Willemijn Francissen in deze functie opgevolgd. Als relatieve
buitenstaander zie ik dat de NTR een mooie organisatie is die vooral inspirerende programma’s maakt. Op het gebied van geschiedenis, zoals Andere Tijden, Verborgen Verleden of Hier zijn de van Rossems, wetenschap, zoals Focus, voorheen de Kennis van
Nu en educatie, zoals Kijken in de Ziel.”

Nieuwsgierig

“Veel programma’s zijn te zien op NPO2, maar we maken ook graag programma’s voor
een meer brede en jongere doelgroep die vaker te vinden is op NPO1 en NPO3. Bijvoorbeeld Het Instituut (NPO1) brengt wetenschap op een toegankelijke manier. Hierdoor
komen kijkers in aanraking met kennis waarvan ze in eerste instantie niet hadden
gedacht dat ze dat wilden weten. De kans is groot dat mensen vervolgens nieuwsgierig
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zijn geworden en op zoek gaan naar meer verdieping, zoals ze dat kunnen vinden bij bijvoorbeeld het wetenschapsprogramma Focus op
NPO2. Mensen zijn van nature leergierig, ze willen altijd meer weten. Je moet je publiek nooit
overschatten, maar je moet ze ook zeker niet
onderschatten.”

Op een creatieve manier
verdieping en achtergrond geven
Sexting

“Een in mijn ogen succesvol programma van
het afgelopen jaar was bijvoorbeeld Mag ik je
tieten zien, met Tatum Dagelet. Dat vind ik een
Roy Straatman (Hoofd Kennis)
typisch NTR-programma omdat het een actueel,
maatschappelijk probleem behandelt. Het laat
zien welke gevolgen grensoverschrijdend online gedrag kan hebben voor slachtoffers
van sexting, sextortion en shaming. Dat zijn thema’s waar mensen waarschijnlijk wel
van gehoord hebben, maar niet exact weten wat het is. Het programma biedt meer
inzicht in het onderwerp en hoe je je tegen dit gedrag kan wapenen. Het programma
viel afgelopen jaar midden in de #MeToo discussie en dan biedt het alleen nog maar
meer context.”

Inspireren

Mag ik je tieten zien?

“Een ander mooi voorbeeld is Dreamschool op NPO3. Dat voldoet echt aan wat we bij
de NTR graag willen maken: op een creatieve manier proberen verdieping en achtergrond geven aan problematiek van jongeren. Het is een format driven concept, wat je
25
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gebeuren bij Mag ik je tieten zien en de Neven van Eus. Het effect dat het heeft is veel
groter dan alleen maar de kijkcijfers van het programma. De NTR is er niet zozeer om
een standpunt in te nemen in de discussie maar om verdieping en context te bieden in
maatschappelijk urgente kwesties, of bepaalde trends of hypes. Ik vind het belangrijk
dat mensen zelfstandig hun eigen mening kunnen vormen door kennis te vergaren.
Want kennis is belangrijk om de juiste keuzes te kunnen maken in deze toch complexe
wereld. Kennis helpt om jezelf beter te verhouden tot de wereld om je heen.”

ook nodig hebt om een ander, jonger publiek te bedienen. Maar het is absoluut puur en
oprecht gemaakt en dat vind ik met name de kracht. Met behulp van bekende Nederlanders probeert de schoolleiding onder leiding van Lucia Rijker en Eric van ’t Zelfde,
schoolverlaters opnieuw te inspireren om zichzelf te ontwikkelen. Je krijgt een helder
beeld van hoe deze jongeren in het leven staan, of hoe het zover gekomen is. Wat mij
betreft is de boodschap van Dreamschool dat iedereen een tweede kans verdient en
dat je, door zo’n programma te maken, kunt bijdragen aan dat begrip.”

Effect

“Dreamschool is een voorbeeld van een echt multimediaal programma. Online gebeurt
er nog veel meer. Van portretten van de leerlingen op de site tot discussie en gesprek
rondom het programma via social media. Dreamschool wordt ook heel goed online
teruggekeken. Het is echt uitzonderlijk zoveel als er over wordt gesproken en ook heel
positief. Niet alleen jongeren maar ook docenten die met dit soort jongeren te maken
hebben en die het programma gebruiken als voorbeeld in de klas. Datzelfde zag je ook

Dreamschool
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Marina Blok is hoofd drama en
verantwoordelijk voor talentontwikkeling, speelfilms, telefilms en series.

derde jaar, het eindexamenwerk, dat alles proberen we zo goed mogelijk in het vizier
te krijgen. Noem het maar scouting. Het is vooral mooi om te zien welke verhalen hen
bezighouden en met welk enthousiasme die jonge mensen aan het werk zijn. Dat
houdt je blik op de wereld open en geeft energie.”

“Sinds 2000 hebben we een enorm archief
opgebouwd van onze drama-producties en
dat is een heel mooi en rijk bezit.

“Het mooie van ons dramapakket is dat we jonge makers vaak terugzien. Wanneer ze
hun eerste film gaan maken of als ze serieplannen hebben, kloppen ze weer bij ons
aan. Ze willen graag met ons verder werken. Wij kennen ze als jonge twintigers en
we volgen ze in hun carrière en hun leven. Ze maken de studie af, krijgen relaties, kinderen. Het wordt een beetje je familie. We worden hier met geboortekaartjes overspoeld! Het is dan ook bijzonder om te zien hoe ze zich ontwikkelen. In het begin nog
onzeker om een filmcrew aan te sturen, maar gaandeweg heel ervaren als ze hun
debuutfilm maken.”

Dat houdt je blik op
de wereld open en
geeft energie

Familie

Ze zijn nu voor een groot deel terug te zien
Marina Blok (Hoofd Drama)
via kort.ntr.nl/ Zo’n 180 korte films staan er
online en ook de One Night Stands, onze 50
minuten films die we samen met BNNVARA en VPRO ontwikkelen, zijn op internet terug
te vinden via onenightstand.ntr.nl. En we gaan natuurlijk door met het maken van
nieuwe producties. Zo zijn we nu bezig met een serie onder de titel Centraal. Daarin
geven we jonge talentvolle filmmakers en scenarioschrijvers de kans om verhalen te
maken die allemaal beginnen en eindigen op het Centraal Station van Rotterdam. Het
idee is dat de verhalen met elkaar verbonden zijn en dat het daarmee een echte serie
wordt. Heel spannend.”

Scouting

“We hebben een heel goed beeld van wat er op de opleidingen gebeurt en wat voor
talent er rondloopt. De producties die ze in de loop der tijd maken, in hun tweede of
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Highlight

“Er zijn het afgelopen jaar veel mooie programma’s gemaakt, maar als ik er één moet
noemen die er echt uit sprong was dat de tweede serie van Hollands Hoop. Een serie
die humor, spanning en menselijk drama in zich draagt en ook nog eens naar de
wereld van nu verwijst. Wat is leiderschap en wat zijn je verantwoordelijkheden in
deze tijd als hoofd van de roedel? Hoe lang hou je je handen schoon? Het is een in
eigen huis gemaakte dramaserie van topkwaliteit waar ik dichtbij het proces betrokken was. Dat was wat mij betreft echt een highlight. Zeker als je weet hoe we begonnen zijn. De startfase was heel moeilijk omdat de regisseur ernstig ziek werd. Dat was
een heel zware periode. Het was daarom meer dan bijzonder om te zien dat mensen
weer op de been komen, dat er weer humor is en dat de makers weer vol actie en creatie zijn. Eerlijk gezegd was dat voor mij een heel dierbare periode om daar onderdeel
van te zijn. Zeker als er dan zo’n fantastisch eindresultaat is.”

Teamverband

“Als eindredacteur ben je dicht bij het creatieve proces betrokken. Je denkt mee over
de verhaallijnen en de karakterontwikkeling, je analyseert hoe iets sterker verteld kan
worden, je stelt veel vragen, je bent een eerste kritische kijker. Soms zitten ze vast in
hun verhaal en geef je opties aan. Een andere keer zeg je: ik begrijp er geen hout van.
Het is een samenspel van gedachten en ideeën waarmee je in teamverband stappen
maakt. Ik ben altijd op zoek naar het meest optimale resultaat, daar vecht je voor. De
ontwikkelingsperiode en het creatieve proces zijn daarom essentieel. Het gaat daarin
om vertrouwen, uitdagen, kritisch zijn en ook veel lachen. Als een team dat kan, dan is
dat geweldig, daarin ligt de sleutel voor succes.”

Hollands Hoop
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Oscar van der Kroon is hoofd documentaires van de NTR. Hij is
onder meer verantwoordelijk voor de programmering van 2Doc
en Het Uur van de Wolf.
“Het is een beweeglijke tijd. Dat zie je terug in waar we hier op de afdeling mee bezig
zijn. We hebben onze vaste programmering met Het Uur van de Wolf en 2Doc. Maar de
diversiteit groeit. Zo ontwikkelen we momenteel meerdere non-fictie series voor NPO2,
we gaan weer documentaires voor NPO3 maken en vernieuwen het genre met speciale
internetproducties. Zoals een interactive over Escher en de serie over internetetiquette, Nettiquette, speciaal
voor jongeren. We kunnen niet leunen op onze
traditie, maar moeten meegaan in het veranderde kijkgedrag. Ik moet
zeggen, dat is erg leuk!”

Jaarrekening
Sociaal Verslag
MeToo
“In onze producties is het DNA van de NTR altijd
goed terug te vinden. We doen veel aan kunst,
cultuur, geschiedenis en diversiteit. Onderwerpen als de dekolonisatie van Indonesië pakken
we op maar ook actuele kwesties, zoals de
#MeToo discussie in de kunstwereld, hebben
onze aandacht.

Een goeie documentaire
heeft reflectie en diepgang
en overleeft de tijd
Natuurlijk willen we eerst en vooral kwalitatief hoogstaande programma’s maken, maar
uiteindelijk gaat het om de impact. Onze docuOscar van der Kroon (Hoofd Documentaires)
mentaires moet over vijftig jaar nog steeds te
genieten zijn. Anders dan televisie, dat meer de
waan van de dag representeert, hebben documentaires een veel langere houdbaarheidsdatum. Een goede documentaire heeft reflectie en diepgang en overleeft de tijd.”
Briljante film
“Eén van de documentaires die er het afgelopen jaar uit sprong, is het portret over
tekenaar Peter Vos. Hij is acht jaar geleden overleden maar regisseur David de Jongh
heeft hem aan de hand van zijn ontroerende tekeningen en brieven weer tot leven
gewekt. Een artistiek hoogstandje; snel gemonteerd en vol humor. De Jongh roept het
beeld op van een tragisch leven, dat diep door de ziel snijdt.”
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Hartslag van cultuur
“Het uitgangspunt van Het Uur van de Wolf is om de hartslag van de kunst en cultuur in Nederland documentair vast te leggen. Op de redactie praten we voortdurend
over alle ontwikkelingen. Wie zijn de belangrijke spelers, wat is er gaande? Missen we
bepaalde stromingen? We voelen die verantwoordelijkheid. Je moet over vijftig jaar
kunnen zien wie Hans van Manen, Joke van Leeuwen of Boudewijn de Groot waren. Die
laatste is een treffend voorbeeld. Over Boudewijn de Groot was nog nooit eerder documentaire gemaakt. We hebben zelf het initiatief genomen, want als je tien jaar wacht
is hij er misschien niet meer.”
Impact
“Kwaliteit is niet onze enige doelstelling, we willen ook iets losmaken. We hebben een
documentaire uitgezonden over de aardbevingen in Groningen. Regisseur Piet Hein van
der Hoek heeft 35 camera’s opgehangen in een boerderij om vast te leggen wat er
gebeurt bij een aardbeving. Het verhaal wordt deels verteld door de kinderen van dat
gezin. Veel mensen hebben gekeken, veel media hebben er aandacht aan besteed.
Een ander voorbeeld is Moederliefde van Mirjam Bartelsman. Zij maakte een documentaire over een gezin waarvan de vader en moeder verstandelijk beperkt zijn. Hun vijf
kinderen zijn allemaal uit huis geplaatst. Twintig jaar geleden maakte Mirjam over de
ouders een eerste film. Nu de kinderen volwassen zijn, kijkt ze met hen terug op de
keus van hun ouders om tegen de wens van de kinderbescherming in steeds weer een
nieuw kind te nemen dat steeds weer uit huis werd gehaald. Eén van de best bekeken
2Doc’s van vorig jaar.”
Rijkdom
“Wij krijgen elk jaar zo’n vijfhonderd voorstellen binnen. Daarvoor moeten we er dan
weer 475 afwijzen en dat is ingewikkeld. Want het betekent dat we veel tijd moeten
steken in de selectie om de beste programmavoorstellen over te houden. Het is zeker
niet zo dat het publiek vraagt en wij draaien. We maken daarin eigenzinnige keuzes.
Ook dat hoort bij de NTR.”

De Beving
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heeft hij hierop gestudeerd. Een onmogelijke taak, maar Mike haalt met vlag en wimpel
de eindstreep. Binnen één dag was Carré uitverkocht, wat iets zegt over de populariteit van het programma.
Panorama Pijbes
Wim Pijbes kijkt naar het Nederlandse landschap door de ogen van kunstschilders.
Het levert dubbele verwondering op: verwondering voor de schoonheid van ons landschap en verwondering voor de kracht en zeggenschap van de kunst.

Elvis lives + concert
Met deze twee programma’s maakt de afdeling Kunst & Cultuur een spectaculaire
entree op NPO 1. Beide programma’s hebben een kijkcijfer van een miljoen en de
impact op social media en andere programma’s was groot. Het is weer een opmerkelijke exponent van de NTR popmuziek-programmering, die vanuit originele invalshoeken
de wereld van de popmuziek belicht, zoals ook de Top 2000 a gogo.
Podium Witteman in Carré
In Carré laten de makers van Podium Witteman wederom zien, dat klassieke muziek
voor een groot en divers publiek is. Een van de hoogtepunten is de uitvoering van het
eerste deel uit het Tweede Pianoconcert van Rachmaninov door Mike Boddé. Maanden
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Ajé Boschhuizen is hoofd jeugd 1 en verantwoordelijk voor
de NTR programma’s die op Zappelin worden uitgezonden.
“Zappelin is de plek waar dagelijks programma’s voor kinderen van 0 tot 8 jaar worden
uitgezonden. Het is in 2000 ontstaan als bundeling van het aanbod kinderprogramma’s
bij de publieke omroep.

Onze programma’s
zijn eigenlijk een
grote zak groentefriet

Ajé Boschhuizen (Hoofd Jeugd I)

kijkt er niemand. Maar het heeft altijd een boodschap: je moet er iets van leren. Alleen
plat vermaak vind ik niet interessant genoeg. Het gaat er om dat je de boodschap
op een leuke manier verpakt. Onze programma’s zijn in die zin eigenlijk een grote zak
groentefriet!’
Samen kijken
“Een duidelijk voorbeeld van die aanpak is Sesamstraat. Iedereen, van jong tot oud,
kent het programma. We kennen Bert en Ernie en zien hoe met het gebruik van humor
kinderen leren tellen of samenwerken. Veel jeugdprogramma’s zijn gebaseerd op deze
formule. Het basisidee is dat je een gelaagd programma voor zowel kinderen als volwassenen maakt, dat ouders en kinderen samen gaan kijken. Onderzoek heeft aangetoond
dat kinderen meer leren als er een volwassene meekijkt. Die geeft vaak tekst en uitleg over wat de kinderen zien of ze praten samen verder over het onderwerp. De ouder
als coach die taalontwikkeling en begrip van hun eigen kinderen stimuleert. Eigenlijk
maken we stiekem programma’s voor grote mensen die kinderen ook leuk vinden.”

Toen ik bij de omroep kwam, eerst de NOS
en later de NPS, hadden we nog maar twee
titels: Klokhuis en Sesamstraat. Door de
jaren heen zijn daar veel nieuwe programma’s bij gekomen en zitten we nu op zo’n
stuk of zes, naast het Sinterklaasjournaal en
de jaarlijkse intocht.”

Korte kicks
“Er gebeurt veel op het gebied van kindertelevisie, het hele veld is dynamischer
geworden. Het aanbod titels is groter geworden terwijl de omloopsnelheid van de
programma’s korter is geworden. Zo zit de markt in elkaar en je ziet dat kinderen
ook van de korte kicks zijn. Je moet je dus aanpassen en vooral je blijven ontwikkelen. Dat zijn we dan ook aan het doen zonder onze NTR veren te verliezen. Onze kinderprogrammering moet in de eerste plaats leuk zijn, het moet amuseren. Anders
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We zijn met de verschillende jeugdredacties van de NTR bij elkaar gaan zitten om te
bedenken wat voor programma het moest gaan worden. Zelf vond ik het belangrijk te
weten hoe laat het zou worden uitgezonden. De NPO bepaalt namelijk dat alles bedoeld
voor kinderen onder de acht jaar niet na drie uur in de middag uitgezonden. Dus
toen wilde ik het mooiste tijdstip in de morgen hebben, vlak voordat de kinderen naar
school gaan.”
“Het is een ochtendshow geworden, echte ontbijttelevisie. Met een vette knipoog naar
bestaande talkshows, inclusief sidekicks, muzikanten en tafelgasten. Presentator Opper
de Pop introduceert zijn gasten en bespreekt het nieuws van de dag. Het mooie is,
ouders zetten hun kinderen met een boterham voor de tv en terwijl ze kijken eten ze
hun ontbijt. Wij hebben in het programma een animatie verwerkt van een boterham
die steeds kleiner wordt en aan het eind is die opperdepop. Dat werkt dus echt! We
hebben een traditie neergezet. Het is een echt NTR programma geworden: educatief,
met een boodschap. We doen aan taal en rekenen, maar er zit ook een flinke dosis
humor in.”

Snugger
“Een mooi voorbeeld is Studio Snugger, waarin vliegensvlug onderwerpen uit de wereldoriëntatie voorbij komen. Je ziet dat ouders dat leuk vinden omdat er populaire cabaretiers aan meedoen. Daarbij zijn de kwesties die aan bod komen ook interessant, er
worden vragen gesteld in programma waar je als ouder ook niet meteen het antwoord
op weet. Dus ben je zelf ook benieuwd hoe dat nou eigenlijk zit. Is het kletspraat of
niet? Kinderen vinden het ook leuk om te zien dat papa of mama het ook niet weten.
Of beter nog, dat zij het eerder weten dan hun ouders.”
Boterhamshow
“In het afgelopen jaar hebben we een heel nieuw programma gelanceerd: de Boterhamshow. We wilden een nieuw programma voor kinderen van zes jaar gaan maken.
Er wordt in Nederland heel weinig voor die leeftijdsgroep gemaakt en dat wat er is
komt voornamelijk uit de stal van de Belgische Studio 100.
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Skills: leer het van de beste
Dingen die je moet kunnen voor je twaalfde
Hoe moet je omgaan met een hond, hoe maak je the best first impression en hoe bel
je met een onbekende? Skills zijn superhandig voor de rest van je leven.
In juli en augustus konden kijkers lekker skillen. Ze kregen 40 dagen de tijd om 20
skills te leren. Ze werden op allerlei manieren en plekken geholpen: online, op tv en in
het land. Bij elke skill zochten we de beste : iemand die het als geen ander moest kunnen. Banden plakken leer je van de beste fietsstunter van Nederland. 112 bellen van
Ellie Lust, nepnieuws herkennen van Robbie Kammeijer..
Er is onderzocht wat kinderen zelf vinden dat ze zouden moeten kunnen als ze twaalf
zijn. Op basis van dat onderzoek zijn twintig skills bepaald, zoals hoe bel je 112, hoe
plak je een fietsband en hoe bak je een pannenkoek.
Elke dag een skill
Twee maanden lang, live vanaf acht verschillende campings, gingen acht presentatoren de uitdaging aan om kijkers 20 skills te leren. Op Zapp begon om 9.00 uur het
ochtend televisie programma. Daarin werd de skill bekendgemaakt en werden de presentatoren voor een uitdaging gesteld.
Online kon je de hele dag de verrichtingen van de presentatoren en de kinderen volgen en chatten met de skillsisters. Ook vond je daar de stap-voor-stap tutorials van de
BN’ers waarmee je zelf de skills kon oefenen. Als je de skill onder de knie had, kon je als
bewijs een foto of filmpje uploaden.
Om 18.00 uur kreeg je op televisie live het verslag van de dag te zien.
Een multimediaal project dat twee zomermaanden voor veel kinderen leerzamer en
leuker heeft gemaakt.

Skills
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Rechill

Of je nou een spreekbeurt moet geven of iemand verkering wilt vragen, soms gieren
de zenuwen door je lijf of pieker je zo hard dat je er niet van kunt slapen. Rapper en
acteur Akwasi Ansah laat kinderen zien wat je kunt doen op zo’n moment: ReChillen.
Even ontstressen, even je hoofd leegmaken. Akwasi leerde zelf mediteren op de toneelschool, en inspireert nu kinderen dit te doen. En dat doet hij op zijn eigen, komische
manier, met korte oefeningen en aanstekelijke mantra’s. “Haal het uit je hoofd, laat het
zakken naar je buik. Adem in.. en kak het uit!”
Elke dag is een andere situatie het onderwerp van de uitzending. Bijvoorbeeld ‘Als je
ouders ruzie hebben’ of ‘Als je stil moet zitten’. Tussen de oefeningen praat Akwasi
hierover met de kinderen (terwijl hun hoofd door een roze doek gestoken is). Ook zit
er een kleine animatie in elke uitzending, waarin wordt uitgelegd wat er precies in je
lichaam gebeurt als je bijvoorbeeld zenuwachtig bent. Mediteren zweverig en saai?
Niet met ReChill!

Het Klokhuis

Het Klokhuis maakte in 2017 een enorme slag in de uitbreiding van het eigen kanaal
op YouTube, met in totaal meer dan 50 miljoen views in 2017, waarvan meer dan
een miljoen views voor een fragment waarin presentatrice Nienke pepperspray test. Het Klokhuiskanaal is één van de grootste YouTubekanalen van
Zapp-programma’s.
Met het aantrekken van de 19-jarige Habtamu de Hoop is de verjonging van
het presentatieteam van Het Klokhuis - verder bestaande uit Eva Cleven,
Pascal Tan, Sosha Duysker en Janouk Kelderman - voorlopig compleet.
Met ‘Het Klokhuis Onderneemt’ kwam er dit jaar een indrukwekkend crossmediaal project over ondernemen, mede mogelijk gemaakt door de Kamer
van Koophandel. Doel van het project was kinderen vertrouwd maken met
ondernemerschap en ze te inspireren om zelf ondernemende vaardigheden
te ontwikkelen. Naast 9 televisie-afleveringen was er het Klokhuis-boek ‘Dat is je
eigen zaak!’ met heel veel tips over ondernemen; een online omgeving ‘Eigen Baas’
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waarin o.a. serieuze visitekaartjes te winnen waren; en als hoogtepunt de landelijke
open dag ‘Het Klokhuis Onderneemt Backstage’, een landelijke bedrijvendag waarbij kinderen de kans kregen om in het echt te zien hoe het er in een bedrijf aan toe
gaat. Bedrijven in heel Nederland, die normaal gesproken gesloten zijn voor kinderen,
openden die dag hun deuren. Grote en kleine bedrijven, initiatieven en ondernemingen,
multinationals en zzp-ers. Van een ijsjesfabriek tot een producent van fietsen, een
ontwerpstudio en een boekdrukkerij.

Het Klokhuis
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Diversiteit & Levensbeschouwing
Frans Jennekens is projectleider Diversiteit & Levensbeschouwing
en was het afgelopen jaar medeverantwoordelijk voor de Unconscious Bias campagne die de NTR begin 2017 is gestart.
Unconscious Bias
Onbewuste vooroordelen zijn gedachten die wij hebben over mensen of groepen en
zitten diep in onze hersenen verborgen. Na verloop van tijd bouwen we deze gedachten op, op basis van onze sociale achtergrond, culturele omgeving en persoonlijke
ervaringen. We zijn meer geneigd om positieve vooroordelen te hebben over mensen
die op ons lijken en negatieve over mensen die anders zijn. Hoe duidelijker het verschil, des te waarschijnlijker dat vooroordelen ons denken, beslissingen en handelen
beïnvloeden. De Unconscious Bias campagne laat zien dat het mogelijk is om je eigen
vooroordelen te herkennen vóór je handelt.
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Innoversity
“We hebben bijna twee jaar geleden de Innoversity Parade gehouden, een groot evenement over innovatie en diversiteit in de media.

Het confronteert
ons met onze eigen
blinde vlekken
Daar hebben we Elonka Soros van de BBC uitgenodigd om een korte presentatie te geven
over Unconscious Bias. Dat riep veel positieve
reacties op. We zijn toen samen met de directie van de NTR verder gaan praten over een
meer uitgewerkte workshop en een campagne.
Frans Jennekens (Projectleider
Dat zijn de workshops geworden waaraan
Diversiteit & Levensbeschouwing)
het afgelopen jaar bijna alle NTR-medewerkers hebben meegedaan. Ik ben daar heel blij mee want ik zie Unconscious Bias als
de meest hoopvolle methode om een betere representatie van de samenleving in de
media te krijgen.”

Elonka Soros - Unconsious Bias

Creatief handelen
“Met Unconscious Bias hebben we eindelijk iets in handen wat zoden aan de dijk zet
en dat geeft mij enorm veel energie! Ik ben al jaren bezig met diversiteit binnen de
omroep, heb met de afdeling diversiteit veel programma’s gemaakt en geprobeerd
diversiteit zowel in beeld en geluid als binnen de organisatie te realiseren. Diversiteit is
lange tijd geassocieerd geweest met minderheden helpen. En dat is dus bijna altijd de
‘ander’. Mensen zijn minder geneigd iets voor een ander te doen maar voor jezelf loop
je altijd wat harder.
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Turven
“De NTR is speciaal voor iedereen en dat moeten we in de praktijk brengen. Ik zeg altijd:
diversify or die! Met Unconscious Bias lukt het om een veel grotere groep te bereiken
dan voorheen als je over diversiteit sprak. Tijdens de workshops merkten we dat er
een grote groep van collega’s is die heel graag mee willen denken.
Het heeft ook veel losgemaakt op redacties. Er zijn discussies over de aanpak, bijvoorbeeld bij Nieuwsuur, waar wordt nagedacht om de pool van deskundigen uit te breiden,
meer divers te maken. Bij Nieuws en Co willen ze graag een database aanleggen van
nieuwe deskundigen. Bij Focus evalueren ze nu op regelmatige basis over de keuze van
gasten in het programma. Ze zijn gaan turven om te kijken naar het aandeel mannen
en vrouwen. Daar schrokken ze nogal van het feit dat er een overgrote meerderheid
mannen in de uitzendingen te zien waren. Daar letten ze nu dus veel meer op.”

Unconscious Bias gaat nu precies om ons zelf, over de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons zelf, over onze vooroordelen. En het maakt ons bewust van wat ons creatieve handelen beïnvloedt.”

Extra mijl
Het is mooi om te zien dat de verantwoordelijkheid nu bij de medewerkers zelf ligt en
dat die er bewust mee omgaan. En dat wij met Unconscious Bias hen kunnen helpen.
Dat doen we ook met het organiseren van lunchbijeenkomsten, om de bal vooral aan
het rollen te houden. Maar het belangrijkste is dat binnen de NTR de mensen zien dat
als je op het gebied van diversiteit iets wil bereiken je net een stap extra moet zetten
dan je al doet. Het is die extra mijl die het verschil maakt.”

Diversiteit & Levensbeschouwing

Blinde vlek
“Er zit een wetenschappelijke kant aan de workshops waarin duidelijk wordt hoe
we als mensen handelen. Om te kunnen overleven moet de mens permanent keuzes
maken en een groot deel van die keuzes zijn al in ons brein voorgeprogrammeerd. Dat
zit allemaal in ons systeem. In de workshops merkte je dat collega’s dat in het begin
nog ingewikkeld vinden. Maar gaandeweg valt het kwartje.

De extra stap voor meer diversiteit wordt zeker gezet bij de talkshow De Nieuwe Maan.
Het programma ging naar dinsdagavond en in het najaar naar de zondagavond. Als
ergens de verschillende geluiden uit de samenleving op de publieke omroep te zien en
te horen zijn, dan is het daar. Vooral de fragmenten en video’s op facebook trekken
de aandacht. Herhaaldelijk worden filmpjes door meer dan een half miljoen mensen
bekeken.

We doen heel veel automatisch en die automatismen worden veelal bepaald door onze
omgeving. En in die omgeving omringen we ons met mensen die we leuk vinden. En
daar zitten heel vaak geen mensen bij die anders zijn dan wij. Dat stukje bewustwording is heel waardevol want het confronteert ons met onze eigen blinde vlekken.”

Danny maakte ook weer een nieuwe spraakmakende serie, de voor De tegel genomineerde reeks, Danny Demonstreert. Dit keer duikt hij in de wereld van de extreme
actievoerders. Hij komt dichtbij de mensen die er niet voor terugdeinzen om de werkelijkheid naar hun eigen hand te zetten. Ook als dat hard verzet van de tegenstanders
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oproept. Onder andere de leiders van Britain First en de Identitären in Duitsland en
Oostenrijk laten hem toe in hun persoonlijke leefwereld.
Een nieuw programma in het kader van de levensbeschouwing rondom het Hindoeïsme is Iedereen Verlicht. Presentator Narsingh Balwantsingh rijdt in zijn tuktuk
door Nederland op zoek naar mensen met persoonlijke verhalen. Ze houden zich, vaak
geïnspireerd door het Hindoeïsme, spiritueel bezig met verbeteren van zichzelf en de
wereld.
Eerder het jaar kregen we een bijzonder en verrassend beeld van vrouwen in de Arabische wereld voorgeschoteld in Op zoek naar de Granaatappel. Presentatoren Nadia
Zerouali en Merijn Tol komen door hun passie voor koken in een wereld van vluchtelingen, ondernemers, tv sterren en vervolgde gelovigen.
De bus van het radio 1 programma Kwesties reed weer volop door het land. In een jaar
dat bol stond van verkiezingsretoriek was er veel te bespreken. De emoties liepen vaak
hoog op en daarmee ook de reacties op facebook en de podcast van Kwesties.
Caribisch Netwerk brak in 2017 definitief door. Nieuws, actualiteiten en achtergronden
over Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten en de Caribische
gemeenschap in Nederland via caribischnetwerk.ntr.nl
Met name rondom de orkaan Irma is duidelijk geworden hoe waardevol de site is. Ook
de collega’s van Nieuwsuur en Radio 1 maken regelmatig gebruik van de kennis over de
Cariben die binnen de NTR voor handen is.

Iedereen Verlicht
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Prijzen
Publiek en experts waarderen programma’s en content van de
NTR. Dat blijkt uit deelname en kijkcijfers, maar ook uit het aantal
gewonnen prijzen in 2017.
Snapje? wint NOT Innovatie Award en Willem Wilminkprijs
De NTR-serie Snapje?, videoclips met ezelsbruggetjes, heeft de NOT Innovatie Award
2017 in de categorie VO (Voortgezet Onderwijs) gewonnen. De NOT Innovatie Award is
een prijs voor het beste innovatieve product of dienst op onderwijsgebied. Snapje? is
een serie van liedjes met videoclip van 2 minuten die ervoor zorgen dat het kwartje
valt, of waarmee je een handig ezelsbruggetje leert.
Aan de Snapjes werkten verschillende grote namen mee, zoals De Staat, Racoon,
Katinka Polderman en Mascha Halberstad.
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het beroemde drieluik van de middeleeuwse kunstschilder Jheronimus Bosch.
NTR Internet & Innovatie, Het Uur van de Wolf en Pieter van Huystee Film ontwikkelden
de interactieve documentaire in samenwerking met de NPO. Bureau Q42 was verantwoordelijk voor de techniek. Bureau Fabrique ontwikkelde het design. De soundscape
werd gecomponeerd door Paul M. van Bruggen.
Jheronimus Bosch, de Tuin der Lusten is een wereldwijd succes. Inmiddels staat de
teller op ruim 1 miljoen unieke bezoekers.

Jan Beuving en Akwasi hebben de Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied
gewonnen met het NTR Snapje? Optellen van breuken. Doel van deze prijs is het
stimuleren van het kwalitatieve kinderlied.
World Summit Award, Cross Media Award en Webby Award voor
Jheronimus Bosch interactive
De interactieve documentaire Jheronimus Bosch, de Tuin der Lusten,
heeft de UN World Summit Mobile Award gewonnen in de categorie
Cultuur & Toerisme. De World Summit Award is het multimedia-vlaggenschip van Unesco en UNIDO, organisaties van de Verenigde Naties.
De interactive heeft ook een Gouden Cross Media Award 2017 in de
categorie Innovatie van het jaar gewonnen. De Cross Media Awards
is de enige vakprijs die crossmedia centraal stelt. Daarnaast heeft
de interactive de Webby Award Publieksprijs 2017 in de categorie Art
gewonnen. De Webby Awards zijn dé Oscars van het internet.
De interactieve documentaire Jheronimus Bosch, de Tuin der Lusten, biedt
de bezoeker de mogelijkheid om tot in de kleinste details in te zoomen op
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Vakprijs Nederlandse animatie en publieksprijs Cinekid Kinderkast voor
George & Paul
“Analoge animatie met een onbezorgde en plezierige uitstraling. Vakmanschap van
Nederlandse bodem dat ongetwijfeld een wereldwijd publiek zal aanspreken”,
schrijft de vakjury van het Holland Animation Film Festival over de kinderserie
George & Paul.
De animatieserie van de makers Joost van den Bosch, Erik Verkerk, Pedri Animation
BV, Beast Animation, NTR en VRT is tijdens de openingsavond van het animatiefestival uitgeroepen tot de winnaar van de Vakprijs Nederlandse animatie. Daarnaast wint
George & Paul de publieksprijs voor de Cinekid Kinderkast in de categorie 4-6 jaar.
Grand Prix voor Polska Warrior
De Armadillo Film/NTR coproductie Polska Warrior wint de Grand Prix Nederlandse animatie tijdens het HAFF festival.
Uit het juryrapport: ‘De winnaar blinkt uit in de kracht van het verhalen vertellen. Het
script, de personages en hun optredens zorgen voor een diep charmant verhaal met
een schitterend ontwerp. Het mooie einde is volkomen bevredigend. Een verhaal met
een hart.’
Polska Warrior, scenario: Christa de Graaf, Pepijn Moors, Camiel Schouwenaar, regie:
Camiel Schouwenaar, animatie: Happy Ship/Bigpixel, productie: Armadillo Film/NTR, NL
2017/25:00/NL, Pools
Vijf TV-beelden voor NTR-programma’s
Vijf NTR-producties hebben een TV-Beeld 2017 in de wacht gesleept. De TV-Beelden zijn
de Nederlandse televisievakprijzen waarmee makers en bedenkers elkaar eren voor
hun werk.
NTR-producties bekroond met een TV-Beeld
Welkom in de jaren 60 - Beste jeugdprogramma
5 jaar later (TVBV, NTR) - Beste actuele programma
Norbert ter Hall, A’dam en E.V.A. (NTR/VARA/VPRO) - Beste regie voor een dramaserie
Susan Radder, One Night Stand: Horizon (NTR/VARA/VPRO, BALDR Film) – Beste hoofdrol
Frank Lammers, Icarus: de wetenschapper (Pupkin, NTR) – Beste bijrol
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Vakgenoten uit heel Europa kozen uit 20 door de EBU geselecteerde formats
Het Instituut tot winnaar. Het Instituut is geproduceerd door
De Rob & Joep BV en BlazHoffski.

		

Amsterdam, sporen van suiker bekroond
Regisseur Ida Does heeft met haar film Amsterdam,
Sporen van Suiker twee awards gewonnen op
het Caribbean Tales International Film Festival in
Toronto (Canada). De documentaire film werd uitgeroepen tot de beste van de 2017 editie van het Festival. Ida Does kreeg zelf ook een award: De CineFAM
Award, voor de beste vrouwelijke regisseur.

Interactieve schoolplaten
Het Schooltv team onder leiding van Erik Appelman heeft de Comenius Edumedia Seal
gewonnen voor de interactieve schoolplaten.
Redacteur Marjolein Knuit was in Berlijn voor het in ontvangst nemen van de prijs
“für dieses ausgezeichnete didaktische Multimedia-Produkt”, waar veel gebruikers al
plezier van hadden en nóg zullen hebben.

Ik ben Nederlander wint Gouden kinderkast
De twaalfdelige NTR-kinderserie Ik ben Nederlander
heeft op het Cinekid festival de Gouden Cinekid Kinderkast
voor Beste Nederlandse Televisieproductie gewonnen.
In de serie gaat acteur Jack Wouterse met kinderen uit heel Nederland in gesprek over
hun leven en wat hen bezighoudt. Regisseur Dirk Eijsbouts nam de prijs in ontvangst.
De NTR produceerde de serie samen met productiebedrijf Voor de buis.

Het Instituut is beste nieuwe format van Europa
Het NPO 1-programma Het Instituut (NTR/BNNVARA), waarin Joep van Deudekom en
Rob Urgert 100 proefpersonen aan wetenschappelijke experimenten onderwerpen,
is in Berlijn uitgeroepen tot beste nieuwe format van Europa. Dit is bekendgemaakt
tijdens de uitreiking van de Rose d’Or Awards in Berlijn. Urgert en Van Deudekom
presenteerden het format tijdens het aan de Gouden Roos gelieerde Creative Forum.
42

Bestuursverslag

Prijzen

Media-Aanbod
Jaarrekening
Sociaal Verslag

Vijf Gouden Kalveren voor NTR-producties
Vijf NTR-coproducties zijn tijdens het L’Or Gouden Kalveren Gala op het Nederlands Film
Festival bekroond met een Gouden Kalf:
Beste Korte Film: Nu of Nooit – Polska Warrior – Camiel Schouwenaar
Beste acteur televisiedrama: George Tobal en Majd Mardo – One Night Stand XII – Jungle
(NTR/BNNVARA/VPRO)
Beste actrice: Nora el Koussour – Layla M
Beste mannelijke bijrol: Mohammed Azaay – Layla M
Beste montage: Sander Vos – Tonio
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Balans
Exploitatierekening
Kasstroomoverzicht
Grondslagen van
Waardering en Resultaatbepaling
Toelichting op de Balans
Toelichting op de Exploitatierekening
Overige Verantwoording
Overige Gegevens
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BALANS

(na resultaatbestemming)

x € 1.000
ACTIVA

2017

2016

1.564
9.908
800
1.746
235
14.253

1.564
10.399
844
1.900
314
15.021

Vlottende activa
Voorraden
Onderhanden werk media-aanbod2
Overige voorraden3
Vorderingen
Handelsdebiteuren4
Overige vorderingen5
Overlopende activa6

Liquide middelen7

TOTAAL ACTIVA

2017

2016

750
5.714
6.464

750
4.924
5.674

1.244
1.925
3.169

1.321
1.862
3.183

8.826
8.826

8.826
8.826

5.381

3.874

1.516
1.846
4.500
13.243

1.479
2.864
6.592
14.809

31.702

32.492

Eigen vermogen

Vaste activa
Materiële vaste activa1
Terreinen
Gebouwen
Installaties
Apparatuur
Inventaris en inrichting

PASSIVA

Algemene reserve8
Reserve Media-aanbod9
Voorzieningen
Pensioenvoorziening10
Overige voorzieningen11
Langlopende schulden

8.555
6
8.561

9.104
8
9.112

1.072
5
1.065
2.142

2.027
89
1.084
3.200

6.746

5.159

31.702

32.492

Onderhandse leningen12
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers13
Belastingen en premies
sociale verzekeringen14
Overige schulden15
Overlopende passiva16

TOTAAL PASSIVA
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EXPLOITATIEREKENING
x € 1.000
Baten

Lasten

2017

2016

Media-aanbod17
Programmagebonden eigen bijdragen18
Opbrengst Nevenactiviteiten19
Overige bedrijfsopbrengsten20
Som der bedrijfsopbrengsten

77.972
4.429
601
83.002

74.786
4.732
518
29
80.065

Lonen en salarissen21
Sociale lasten21
Afschrijving op materiële vaste activa22
Directe productiekosten23
Overige bedrijfslasten24
Som der bedrijfslasten

20.819
5.389
1.332
50.819
3.853
82.212

19.352
4.820
1.011
48.338
5.243
78.764

790

1.301

-

1
1

790

1.302

-

-

790

1.302

Bedrijfsresultaat
Rente

Baten25
Lasten25
Som der financiële baten en lasten

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening
Over te dragen Reserve Media-aanbod
Exploitatieresultaat na overdracht26
FTE gemiddeld 349 (2016: 327)
FTE ultimo 371 (2016: 343)

De Beste Vrienden Quiz
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EXPLOITATIEREKENING PER PLATFORM
x ¤ 1.000
Baten

Lasten

Radio

TV

OMA

NA

OK

Totaal

Media-aanbod17
Programmagebonden eigen bijdragen18
Opbrengst Nevenactiviteiten19
Overige bedrijfsopbrengsten20
Som der bedrijfsopbrengsten

6.551
71
6.622

52.546
3.529
56.075

6.163
762
6.925

601
601

*12.712
67
12.779

77.972
4.429
601
83.002

Lonen en salarisen21
Sociale lasten21
Afschrijving op materiële vaste activa22
Directe productiekosten23
Overige bedrijfslasten24
Toerekening Organisatiekosten
Som der bedrijfslasten

1.877
543
4.142
40
6.602

10.845
3.125
153
41.745
396
56.264

2.702
782
1
3.947
45
7.477

130
38
19
2
58
247

5.265
901
1.178
966
3.370
-58
11.622

20.819
5.389
1.332
50.819
3.853
82.212

20

-189

-552

354

1.157

790

-

-

-

-

-

-

20

-189

-552

354

1.157

790

28

242

29

-354

55

-

48

53

-523

-

1.212

790

-

-

-

-

-

-

48

53

-523

-

1.212

790

Bedrijfsresultaat
Rente

Baten25
Lasten25
Som der financiële baten en lasten

Exploitatieresultaat voor toerekening eigen bijdragen
Toerekening resultaat niet-prg.gebonden EB
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening
Over te dragen Reserve Media-aanbod
Exploitatieresultaat na overdracht26
FTE gemiddeld 349 (2016: 327)
FTE Ultimo 371 (2016: 343)

*Het media-aanbod van de organisatiekosten is inclusief een eenmalige vergoeding in 2017 voor frictiekosten 2015 ad € 1.864. Voor meer informatie wordt verwezen naar de ‘Toelichting op de exploitatierekening’.
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KASSTROOMOVERZICHT
x € 1.000

2017

2016

790

1.302

1.332
9
-14
2.117

1.011
14
-37
2.290

551
1.058
-1.566
43

1.053
2.565
-2.011
1.607

2.160

3.897

-573
-573

-1.210
-1.210

1.587

2.687

6.746

5.159

5.159

2.472

1.587

2.687

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat
Aanpassen voor:
-Afschrijvingen vaste activa
-Bijzondere afwaardering
-Boekresultaat desinvestering
-Mutatie voorzieningen
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten
Aanpassen voor :
-Mutatie voorraden
-Mutatie vorderingen
-Mutatie kort- en langlopende schulden

Netto kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Mutatie liquide middelen
Totalen
Liquide middelen einde boekjaar
Liquide middelen begin boekjaar
Mutatie liquide middelen
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Grondslagen van Waardering en Resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering
van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemene Toelichting

Algemeen
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 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 betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.

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 programma’s voor alle doelgroepen. Van ‘Het Klokhuis’ tot ‘College Tour’, van
‘Het Uur van de Wolf’ tot ‘Nieuwsuur’. 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 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.
Toegepaste standaarden
Op basis van artikel 2.172 Mediawet is de jaarrekening opgesteld conform het Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 2016, de bepalingen van en krachtens de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (WNT) en BW2 Titel 9 en aanvullende bepalingen van het
Commissariaat voor de Media d.d. 21 december 2017. 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.

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.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking
tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is.
Tenzij anders vermeld is alle financiële informatie in euro’s afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
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Gebruik van schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening
worden er verschillende oordelen en schattingen gevormd die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk
is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.
Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s
Vreemde valuta’s worden in de betreffende functionele valuta omgerekend tegen de
geldende wisselkoers op de transactiedatum.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten bij de NTR vorderingen, liquide middelen, langlopende en kortlopende schulden.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde,
inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er geen
sprake is van agio of disagio en direct toerekenbare transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. Op vorderingen wordt een noodzakelijke geachte voorziening getroffen voor risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen
zijn bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Saldering van financiële instrumenten
Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als de onderneming beschikt over een deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief en de
financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen en de onderneming het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.
Als er sprake is van een overdracht van een financieel actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aanmerking komt, wordt het overgedragen actief en de daarmee
samenhangende verplichting niet gesaldeerd.
Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en -terreinen, installaties, apparatuur, vervoermiddelen, inven-
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taris/inrichting en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden gewaardeerd
tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen.
De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. De kostprijs van de activa die in eigen beheer zijn
vervaardigd, bestaat uit de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten die rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de
vervaardiging.
Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben. De afschrijvingen worden berekend als een
percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in
uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde
gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij desinvestering.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
Terreinen
Gebouwen:
Installaties
Facilitaire apparatuur:
Hardware en software apparatuur:
Vervoermiddelen:
Inventaris en Inrichting:

0%
2,5%
6,67%
20%
33,33% (vóór 2015: 25%)
25%
20%

Conform het financiëel handboek 2016 bedraagt het afschrijvingspercentage
voor hardware en software 33,33%. In afwijking van het financiëel handboek 2016
wordt voor investeringen gedaan vóór 2015 een afschrijvingspercentage gehanteerd van 25%. Aanschaffingen boven de € 2.5 (tweeduizendvijfhonderd euro) worden geactiveerd; aanschaffingen tot dit bedrag komen direct ten laste van de
exploitatierekening.
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Voorraden - nog niet verspreid media-aanbod
Waardering van eigen producties geschiedt tegen de directe kosten. Onder de directe
kosten vallen de personele kosten van eigen medewerkers en overige medewerkers,
de facilitaire kosten en de overige programmakosten.
De waardering van media-aanbod wordt verminderd met de, voor dit media-aanbod,
ontvangen bijdragen van derden. Dit betreft bijdragen van commerciële sponsors, de
Stichting Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO), het Mediafonds (per 1 januari 2017 ‘NPO Fonds’) en overige derden. Nog niet verspreid media-aanbod wordt op
balansdatum individueel beoordeeld. Bepaald media-aanbod wordt volledig afgewaardeerd als er is besloten het media-aanbod niet te verspreiden.
Als twee jaar na de eerste voorraadwaardering nog steeds geen beslissing is genomen
ten aanzien van het verspreiden van bepaald media-aanbod, wordt het betreffende
media-aanbod volledig afgewaardeerd. In specifieke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Het gaat dan om gevallen waarin wel voldoende zekerheid over de verspreiding
van het media-aanbod, maar niet over het jaar waarin de verspreiding zal plaatsvinden
of de verspreiding later dan twee jaar na aankoop of productie zal plaatsvinden. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de aankoop van (licenties voor) speelfilms en series die minimaal twee jaar na aankoop ingaan.
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.
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Reserve Media-aanbod
Op de Reserve Media-aanbod 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 voor media-aanbod. Voor Stichting NTR
bedraagt deze € 6.500.
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.
Voorziening werkzekerheidsafspraken CAO
De voorziening werkzekerheidsafspraken CAO is bepaald op basis van de in de CAO
vastgelegde werkzekerheidsafspraken.
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Voorziening omzetbelasting
De voorziening inzake omzetbelasting is gevormd voor het bedrag van de te verwachten betalingen bij een mogelijke claim van de Belastingdienst als gevolg van een
dispuut over toepassing van de printprijsregeling bij Nederlandse speelfilms.
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.

Resultaatbepaling
Algemeen
Ingevolge artikel 2.149 t/m 2.153 van de Mediawet 2008 worden exploitatieoverschotten geboekt ten gunste van de reserve voor media-aanbod ter verrekening met tekorten in volgende jaren. Met ingang van 2005 dient een reserve, boven een door de NPO
gemaximeerde reserve voor media-aanbod, overgedragen te worden aan de NPO.
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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.
Directe productiekosten
Hieronder zijn begrepen de direct aan de programma’s toerekenbare kosten.
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.

Exploitatierekening
Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het
totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd
(moment van uitzending); lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. De lasten worden
bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben (moment van uitzending).
In de exploitatierekening zijn de referenties conform het voorgeschreven model opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Media-aanbod en programmagebonden eigen bijdragen
Media-aanbod met betrekking tot de exploitatie wordt als vordering opgenomen als zij
schriftelijk is bevestigd. Zodra duidelijk is dat onderschrijding van de toekenning van
media-aanbod zal plaatsvinden, wordt een terugbetalingsverplichting opgenomen.
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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.
Pensioenen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de
over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de
verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde
premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake
zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor
bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers,
indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat.
Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand
van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de
werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De
voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een
vordering opgenomen als de onderneming de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het overschot naar de onderneming zal toevloeien en
de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De pensioenvoorziening omvat de voorziening voor de pensioenverplichtingen aan
de medewerkers. De medewerkers van de NTR hebben een pensioenregeling die is
ondergebracht bij PNO Media. Deze pensioenregeling betreft een voorwaardelijk geïn54
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dexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toegekende aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen
van het pensioenfonds daartoe ruimte laten en het pensioenfonds daartoe heeft
besloten. Indien de omstandigheden bij het pensioenfonds daar aanleiding toe geven,
kan het bestuur besluiten tot het korten van aanspraken.
De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwet gekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds heeft een looptijd
van vijf jaar. De belangrijkste afspraken die zijn opgenomen in deze uitvoeringsovereenkomst zijn de volgende:
• Indexatie geeft geen aanleiding tot premieaanpassingen.
• Premiereductie of -terugstorting vindt niet plaats.
• Het bestuur stelt jaarlijks in overeenstemming met de uitvoeringsovereenkomst de
premie vast. Er is geen maximale premie overeengekomen.
• In geval van een reservetekort of –overschot van het pensioenfonds heeft de NTR
overeenkomstig het reglement geen aandeel daarin.
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geschatte aantal van de werknemers die zullen worden ontslagen, de ontslaguitkering
voor iedere functie(groep) en de periode die gemoeid is met de uitvoering van het plan
benoemd.
Ten aanzien van de ontslaguitkeringen bij vrijwillig ontslag worden de verplichtingen
en de last berekend op basis van het aantal personeelsleden dat naar verwachting op
het aanbod zal ingaan. Indien sprake is van ontslaguitkeringen die over meer dan 12
maanden na balansdatum betaalbaar worden gesteld, dan worden deze tegen contante waarde gewaardeerd.

Co Live!

Dekkingsgraad pensioenfonds PNO Media
Door de kredietcrisis en de lage rente bevindt het pensioenfonds zich in een reservetekort. De dekkingsgraad (marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een percentage van de voorziening pensioenverplichtingen volgens de grondslagen van DNB) van
het fonds per balansdatum bedraagt 102% (2016: 91,3 %). Het pensioenfonds heeft bij
DNB een herstelplan ingediend om binnen 10 jaar het eigen vermogen te herstellen tot
het vereiste minimum van circa 122%.
Ontslagvergoedingen
Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de
NTR zich aantoonbaar heeft verbonden tot beëindiging van het dienstverband van een
of meer personeelsleden vóór de gebruikelijke pensioendatum of tot een uitkering ter
stimulering van vrijwillig ontslag. De NTR heeft zich aantoonbaar verbonden tot het
doen van ontslaguitkeringen als formeel een gedetailleerd plan (of regeling) is opgesteld en intrekking daarvan door de vennootschap redelijkerwijs niet meer kan plaatsvinden. In het plan/de regeling zijn de betrokken locaties, alsmede de functie en het
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Vennootschapsbelasting
De NTR is op basis van de wet ‘Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen’ in
beginsel onderworpen aan vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2016.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Operationele lease
Bij de NTR is sprake van operationele lease, waarbij het leaseobject niet wordt geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden over de leaseperiode ten
laste van de exploitatierekening gebracht.
Frictiekosten
Verantwoording van bijdragen van het ministerie van OCW in de frictiekosten vindt
plaats op het moment dat deze schriftelijk zijn toegekend.
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend
met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.

Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare
winst-belastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de exploitatierekening opgenomen.
De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belasting is de naar verwachting
te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand
van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel
al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren
verschuldigde belasting.
Indien de boekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële
verslaggeving afwijken van hun fiscale boekwaardes, is sprake van tijdelijke verschillen. Voor belastbare en verrekenbare tijdelijke verschillen wordt een voorziening
latente belasting gevormd. Voor tijdelijke verschillen die bij realisatie of afwikkeling
van het actief, de voorziening, de schuld of het overlopend passief niet leiden tot over
toekomstige verslagjaren verschuldigde of te verrekenen belasting, ontstaan door het
karakter van de verschillen geen latenties.
Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum
en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van
belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de
aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.
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TOELICHTING OP DE BALANS
Activa
1. Materiële vaste activa
Terreinen

Gebouwen

Installaties

Apparatuur

Vervoermiddelen

1.564
1.564

14.681
-4.282
10.399

3.076
-2.232
844

3.040
-1.140
1.900

12
-12
-

897
-583
314

23.270
-8.249
15.021

-

-491
-

18
-62
-

534
-688
-

9
-9

12
-91
-

573
-1.332
-9

Boekwaarde per 31 december

1.564

9.908

800

1.746

-

235

14.253

Aanschafwaarde 31 december
Aanschafwaarde desinvesteringen
Afschrijvingen desinvesteringen
Cumulatieve afschrijvingen
Bijzondere afwaardering

1.564
-

14.681
-4.773
-

3.094
-2.294
-

3.574
-152
152
-1.828
-

21
-12
-9

909
-186
186
-674
-

23.843
-338
338
-9.581
-9

Boekwaarde per 31 december

1.564

9.908

800

1.746

-

235

14.253

Aanschafwaarde per 1 januari
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Bijzondere afwaardering

Inventaris
en inrichting

Totaal
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Terreinen
Het Entreeterrein is in gedeelde eigendom van NTR (1/3), BNNVARA (1/3) en VPRO (1/3).
Het terrein van het NTR/BNNVARA-gebouw is in gedeelde eigendom van NTR (1/2) en
BNNVARA (1/2). Het terrein van het NTR Paviljoen is voor 100% eigendom van de NTR.
De boekwaarde van de terreinen ad € 1.564 is opgebouwd uit het NTR/BNNVARAterrein ad € 807, het terrein in gedeelde eigendom met BNNVARA en VPRO ad € 174 en
het terrein van het NTR Paviljoen ad € 583.
Gebouwen
Het Entreegebouw is in gedeelde eigendom van NTR (1/3), BNNVARA (1/3) en VPRO (1/3).
Het NTR/BNNVARA-gebouw is in gedeelde eigendom van NTR (1/2) en BNNVARA (1/2).
Het NTR Paviljoen is voor 100% eigendom van de NTR. De boekwaarde van de gebouwen
ad € 9.908 is opgebouwd uit het NTR/BNNVARA-gebouw ad € 6.849, het Entreegebouw
ad € 1.872 en het NTR Paviljoen ad € 1.187.
Installaties
De boekwaarde van de installaties ad € 800 is opgebouwd uit energie- en warmteinstallaties in het NTR/BNNVARA-gebouw ad € 588, het Entreegebouw ad € 177 en het NTR
Paviljoen ad € 35.
In 2017 is een bedrag ad € 18 geïnvesteerd in airco’s en condens units.
Apparatuur
De boekwaarde van de apparatuur ad € 1.746 is opgebouwd uit facilitaire apparatuur
ad € 1.143 en hard- en software ad € 603. In 2017 is een bedrag ad € 534 geïnvesteerd
in onder andere laptops ten behoeve van het flexibeler werken.
Vervoermiddelen
De boekwaarde van de vervoermiddelen is nihil. In 2017 is een bedrag ad € 9 geïnvesteerd in een vervoermiddel en direct afgewaardeerd op basis van de economische
levensduur (<1 jaar).
Inventaris en inrichting.
De boekwaarde van inventaris en inrichting bedraagt € 235. In 2017 is een bedrag ad
€ 12 geïnvesteerd in onder andere bureaus.
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VOORRADEN

De dubieuze debiteuren zijn als volgt opgebouwd:
2017

2016

Stand per 1 januari
Vrijval
Afboekingen
Dotatie

31
-8
-

22
-10
19

Stand per 31 december

23

31

2. Voorraden onderhanden werk media-aanbod

Waarde voorraad per 31 december:
Bijdragen Mediafonds/NPO-fonds
Bijdragen overige derden

Balanswaarde per 31 december

2017

2016

11.887

11.696

2.703
629
3.332

1.995
597
2.592

8.555

9.104

De voorraad per 31 december 2017 bedraagt € 8.555 en daalt ten opzichte van 2016
door een stijging van de bijdragen aan programma’s. De stijging van de bijdragen
Mediafonds/NPO-fonds ten opzichte van 2016 is het gevolg van een afrekening van het
Mediafonds waarvan de activiteiten per 1 januari 2017 zijn beëindigd.
Een specificatie van de bijdragen is opgenomen onder de ‘Overige verantwoording’.
De voorraad ouder dan 2 jaar bedraagt € 706. Dit betreft speelfilms waarvoor een uitzendgarantie aanwezig is. In 2017 is geen sprake geweest van afwaardering van projecten of waardering van een voorraad herhalingen.
3. Overige voorraden
De overige voorraad ad € 6 bestaat uit een voorraad tegoedbonnen en daalt ten
opzichte van 2016 door het aanhouden van een lagere structurele voorraad.

VORDERINGEN
4. Handelsdebiteuren
De vordering op handelsdebiteuren ad € 1.072 daalt ten opzichte van 2016 als gevolg
van een actief debiteurenbeleid en fluctuaties in de programmering.
Op het saldo handelsdebiteuren zijn de dubieuze debiteuren in mindering gebracht.

Het saldo ad € 23 daalt ten opzichte van 2016 door de afboeking van
een dubieuze debiteur.
5. Overige vorderingen
Het saldo overige vorderingen ad € 5 daalt ten opzichte van 2016 door het wegvallen
van een vordering op NPO voor nog te ontvangen OCW-gelden.
6. Overlopende activa
De nog te ontvangen bijdragen ad € 1.065 zijn vrijwel gelijk aan 2017 en betreffen bijdragen van onder andere het NPO-fonds, CoBO en bijdragen van publieke omroepen
voor uitgezonden producties.

LIQUIDE MIDDELEN
7. Liquide middelen
Het totaal van de liquide middelen bedraagt € 6.746, waarvan € 18 in kas. Het saldo
stijgt ten opzichte van 2016 als gevolg van vooruit ontvangen bijdragen van het Mediafonds door de beëindiging van de activiteiten van het Mediafonds, een daling van de
voorraad, lagere investeringen en fluctuaties in de saldi crediteuren en debiteuren als
gevolg van de aard van het productieproces.
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Passiva
Eigen Vermogen

2017

2016

8. Algemene reserve
De algemene reserve ultimo 2017 bedraagt € 750, dit is het door OCW gehanteerde
grensbedrag voor de algemene reserve.

Stand per 1 januari
Herrekening
Vrijval

1.321
56
-133

1.265
56
-

9. Reserve Media-aanbod

Stand per 31 december

1.244

1.321

Stand per 1 januari
Exploitatieresultaat na overdracht
Stand per 31 december

2017

2016

4.924

3.622

790

1.302

5.714

4.924

De pensioenvoorziening ad € 1.244 daalt ten opzichte van 2016 door de uitdiensttreding van een aantal medewerkers.

Het exploitatieresultaat over 2017 ad € 790 is ten gunste gebracht van de Reserve
Media-aanbod en in de jaarrekening verwerkt. De maximum Reserve Media-aanbod van
de NTR bedraagt € 6.500. Er is geen sprake van overgedragen Reserve Media-aanbod.

Voorzieningen
10. Pensioenvoorziening
Als gevolg van de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2006 is een compensatieregeling ingevoerd, gebaseerd op artikel 44 uit het PNO pensioenreglement. Artikel
44 compenseert het gemis aan pensioenopbouw tussen 60 en 65 jarige leeftijd voor
iedere werknemer die op 1 januari 1997 deelnemer was en tot de destijds geldende
pensioenleeftijd van 60 jaar onafgebroken deelnemer zou blijven.
Ten aanzien van deze compensatieregeling is door de NTR een voorziening getroffen.
De voorziening is berekend door het pensioenfonds PNO Media en contant gemaakt
tegen een rentevoet van 1%.
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11. Overige Voorzieningen
Loopbaantrajecten
Voorziening inzake omzetbelasting
Voorziening jubilea
Voorziening groot onderhoud NTR/
BNNVARA-gebouw
Voorziening groot onderhoud NTR Paviljoen
Voorziening groot onderhoud Entreegebouw
Stand per 31 december

2017

2016

372
211
430
633

346
293
424
570

203
76

169
60

1.925

1.862

Loopbaantrajecten
De voorziening loopbaantrajecten wordt gevormd op grond van de CAO voor omroeppersoneel voor medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam
zijn en recht hebben om eens in de 5 jaar een loopbaantraject te volgen op kosten
van de werkgever. Hiertoe wordt een bedrag ad € 1 (duizend euro) per werknemer
gereserveerd.
2017

2016

Stand per 1 januari
Dotatie
Vrijval
Uitbetalingen

346
52
-26

397
-39
-12

Stand per 31 december

372

346

De voorziening ad € 372 stijgt ten opzichte van 2016 door een stijging van het aantal
medewerkers op peildatum 1 januari 2017 ten opzichte van 1 januari 2016. De peildatum is vastgesteld op grond van de CAO. De voorziening is toereikend ter dekking van
loopbaantrajecten voor het totaal aantal werknemers. Het is niet mogelijk om het
kortlopende deel van de voorziening in te schatten, omdat de voorziening flexibel kan
worden aangewend.
Voorziening inzake omzetbelasting
Deze voorziening is het gevolg van een verschil van mening tussen de belastingdienst
en de NTR over de toepassing van de printprijsregeling bij Nederlandse speelfilms. Als
gevolg van het vervallen van de printprijsregeling, wordt er geen reservering meer
opgebouwd voor toekomstige jaren.
2017

2016

Stand per 1 januari
Mutatie reservering

293
-82

480
-187

Stand per 31 december

211

293

De voorziening ad € 211 daalt ten opzichte van 2016 doordat de voorziening jaarlijks
wordt afgebouwd tot nihil, rekening houdend met de navorderingstermijn van de
Belastingdienst. Van de voorziening inzake omzetbelasting heeft € 87 een looptijd korter dan één jaar.
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Voorziening jubilea
De voorziening jubilea betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen
in overeenstemming met richtlijn 271 Personeelsbeloningen. De voorziening betreft de
contante waarde van in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. In de berekening wordt een rentevoet gehanteerd van 1% en een gemiddelde stijging van het salaris van 1%. De rentevoet wordt omroepbreed jaarlijks door de NPO vastgesteld.
Verder wordt er rekening gehouden met gedane toezeggingen, blijfkans, leeftijd en
een pensioengerechtigde leeftijd zoals opgenomen in de algemene ouderdomswet.
2017

2016

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking

424
30
-24

368
80
-24

Stand per 31 december

430

424

Voorziening groot onderhoud
De voorzieningen groot onderhoud van de gebouwen hebben een overwegend langlopend karakter en stijgen ten opzichte van 2016 door de reguliere dotatie aan
de voorziening.
NTR/BNNVARA-gebouw
2017

2016

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking

570
87
-24

529
86
-45

Stand per 31 december

633

570

De voorziening stijgt ten opzichte van 2016, omdat de kosten van groot onderhoud
lager zijn dan de dotatie voor groot onderhoud. Van de voorziening heeft € 72 een
looptijd korter dan één jaar.

Van de voorziening heeft € 15 een looptijd korter dan één jaar.
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2017

2016

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking

169
47
-13

137
46
-14

Stand per 31 december

203

169

De voorziening stijgt ten opzichte van 2016, omdat de kosten van groot onderhoud
lager zijn dan de dotatie voor groot onderhoud. Van de voorziening heeft € 17 een looptijd korter dan één jaar.
Entreegebouw

2017

2016

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking

60
16
-

44
16
-

Stand per 31 december

76

60

De voorziening stijgt ten opzichte van 2016, omdat er in 2017 geen sprake is geweest
van groot onderhoud. Van de voorziening heeft € 28 een looptijd korter dan één jaar.
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LANGLOPENDE SCHULDEN

15. Overige schulden

12. Onderhandse leningen
De lening van het Ministerie van OCW ad € 8.826 is rentedragend en aflossingsvrij.
Voor deze lening zijn geen zekerheden afgegeven en de lening kan te allen tijde worden afgelost. Het rentepercentage wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt in 2017 0%
(2016: 0%). In de verslagperiode hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Reservering verlofuren
Reservering depot leeftijdsuren
Terug te betalen overgedragen Reserve Media-aanbod
Diversen

KORTLOPENDE SCHULDEN
13. Schulden aan leveranciers
De schulden aan leveranciers ad € 5.381 betreffen openstaande crediteuren en stijgen ten opzichte van 2016 door een stijging van het media-aanbod en fluctuaties in
het productieproces.
14. Belastingen en premies sociale verzekeringen
Het saldo belastingen en premies sociale verzekeringen ad € 1.516 betreft de afdracht
loonheffing over december. Sinds 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht
overheidsondernemingen van kracht geworden. Deze wet heeft als doel overheidsondernemingen op dezelfde wijze in de heffing van vennootschapsbelasting te betrekken als private ondernemingen om zo een gelijk speelveld te creëren.
Dit houdt voor de NTR in dat zij per 1 januari 2016 Vpb-plichtig is voor zover zij één of
meer onderneming(en) drijft. De NTR heeft goede argumenten om zich op het standpunt te stellen dat zij niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Hierover is zij in discussie getreden met de Belastingdienst. Deze discussie is momenteel
nog gaande. Daarnaast is de NTR van mening dat de RMA fiscaal gezien kwalificeert als
een verplichting aan NPO en dat het cluster ‘publieke taak’ niet onderworpen is aan
Vpb, omdat hier mee niet wordt deelgenomen aan het economisch verkeer. De directie
van de NTR acht de implicatie van de sinds 1 januari 2016 van kracht geworden Wet
modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen beperkt en derhalve is geen Vpb
(acuut en latent) in de jaarrekening 2017 opgenomen. Mocht de NTR Vpb-plichtig zijn,
dan zal de Vpb-grondslag verwaarloosbaar zijn.

Totaal

2017

2016

834
416
596

763
372
1.710
19

1.846

2.864

De totale overige schulden bedragen € 1.846 en dalen ten opzichte van 2016, met name
doordat de schuld voor overgedragen Reserve Media-aanbod in 2017 is afgewikkeld.
Reservering verlofuren
Voor de verlofuren dient conform de CAO-bepalingen een voorziening te worden getroffen. De reservering verlofuren bedraagt € 834 en stijgt ten opzichte van 2016 als
gevolg van een toename van het aantal medewerkers in loondienst door een stijging
van het media-aanbod en door het effect van nieuwe arbeidswetgeving (Wet DBA).
De verlofuren worden gewaardeerd op basis van het jaarsalaris, opgehoogd met sociale lasten, en berekend naar rato van de opgebouwde verlofuren.
Reservering depot leeftijdsuren
De reservering depot leeftijdsuren ad € 416 stijgt ten opzichte van 2016, omdat
medewerkers, als uitvloeisel op hetgeen in een CAO is afgesproken, opgebouwde leeftijdsdagen kunnen onderbrengen in een separaat depot leeftijdsuren. Dit depot kan
uitsluitend worden aangewend aan het einde van de loopbaan ter vervroeging van de
pensioendatum. De leeftijdsuren worden op dezelfde grondslagen gewaardeerd als de
verlofuren.
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Terug te betalen overgedragen Reserve Media-aanbod
De terug te betalen Overgedragen Reserve Media-aanbod is nihil, omdat deze schuld
in 2017 is afgewikkeld. De terugbetaling van de schuld is verrekend met de uitbetaling
van een vergoeding voor reorganisatiekosten 2015 die in 2017 is toegekend.
Diversen
Het saldo diversen ad € 596 bestaat uit overige schulden en stijgt ten opzichte van
2016 door een verplichting aan werknemers voor nabetaling van salaris over 2017 als
gevolg van de vernieuwde CAO en een schuld aan NPO als gevolg van een afrekening
van OCW-gelden.
16. Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva ad € 4.500 zijn verplichtingen van uitgezonden producties opgenomen die betrekking hebben op 2017 en waarvoor nog geen facturen zijn
ontvangen. De overlopende passiva dalen ten opzichte van 2016 door een veranderend
programma-aanbod en andersoortige producties.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Sinds 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen van
kracht geworden. Deze wet heeft als doel overheidsondernemingen op dezelfde wijze
in de heffing van vennootschapsbelasting te betrekken als private ondernemingen om
zo een gelijk speelveld te creëren. Dit houdt voor de NTR in dat zij per 1 januari 2016
Vpb-plichtig is voor zover zij één of meer onderneming(en) drijft.
De NTR heeft goede argumenten om zich op het standpunt te stellen dat zij niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Hierover is zij in discussie getreden met
de Belastingdienst. Deze discussie is momenteel nog gaande. Daarnaast is de NTR van
mening dat de RMA fiscaal gezien kwalificeert als een verplichting aan NPO en dat het
cluster ‘publieke taak’ niet onderworpen is aan Vpb, omdat hiermee niet wordt deelgenomen aan het economisch verkeer.
De directie van de NTR acht de implicatie van de sinds 1 januari 2016 van kracht
geworden Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen beperkt en derhalve is geen Vpb (acuut en latent) in de jaarrekening 2017 opgenomen. Mocht de NTR
Vpb-plichtig zijn, dan zal de Vpb-grondslag verwaarloosbaar zijn.
Niet in de balans opgenomen activa
Er is geen sprake van niet in de balans opgenomen activa.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
< 1 jaar

< 5 jaar

Totaal

Faciliteiten
Huur

542
223

58
223

600
446

Totaal

765

281

1.046

Er zijn geen verplichtingen langer dan vijf jaar aangegaan.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING
x € 1.000

2016

Overige programma-opbrengsten

3.105
126
1.075
4.306
123

3.036
287
1.113
4.436
296

Totaal

4.429

4.732

Bijdragen Mediafonds/NPO-fonds
Bijdragen CoBO
Bijdragen overige derden

BATEN
17. Media-aanbod

2017

2017

2016

Vergoedingen NPO/OCW
Vergoedingen NPO/OCW Overige Wettelijke Bijdragen
Vergoeding frictiekosten OCW

71.598
4.510
1.864

70.271
4.432
83

Totaal

77.972

74.786

De baten media-aanbod bedragen € 77.972 en stijgen ten opzichte van 2016 met
€ 3.186 (4%) als gevolg van een hogere toekenning van diverse programma’s en een
vergoeding voor frictiekosten.
De vergoedingen NPO/OCW betreffen reguliere vergoedingen van NPO/OCW. Onder
de vergoedingen NPO/OCW Overige Wettelijke Bijdragen worden bijdragen verantwoord voor Cultura, levensbeschouwelijke programmering en de Caribische
nieuwsvoorziening.
De vergoeding frictiekosten OCW ad € 1.864 betreft een vergoeding voor reorganisatiekosten 2015 die in 2017 is toegekend. De vergoeding ad € 83 in 2016 betrof een vergoeding voor afwikkeling van reorganisatiekosten 2014.

18. Programmagebonden eigen bijdragen
Voor een specificatie van de bijdragen Mediafonds/NPO-fonds, CoBO en overige derden
wordt verwezen naar de ‘Overige verantwoording’.
De overige programma-opbrengsten ad € 123 betreffen kaartverkoop en kabelopbrengsten. De opbrengsten dalen ten opzichte van 2016 door een daling van de kaartverkoop en door toepassing van een andere methodiek voor vertoningsrechten door
Videma.
19. Opbrengst nevenactiviteiten
De opbrengst nevenactiviteiten ad € 601 stijgt ten opzichte van 2016 door met name
hogere opbrengsten voor de verkoop van licenties (royalties). Opbrengsten uit nevenactiviteiten komen voort uit de verkoop of het in licentie geven van (delen van) programma’s (royalties), programma formats of de verkoop van programma gelieerde
producten. Voor een specificatie van de nevenactiviteiten wordt verwezen naar de
‘Overige verantwoording’.
20. Overige bedrijfsopbrengsten
Het saldo overige bedrijfsopbrengsten is nihil. In 2016 was sprake van een opbrengst
ad € 29 als gevolg van de verkoop van een klein gedeelte van het terrein.
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LASTEN

23. Directe productiekosten
De directe productiekosten zijn opgebouwd uit facilitaire kosten, kosten van freelancers, co-productiebijdragen en overige programmakosten.

21. Lonen en salarissen
Lonen & Salarissen
Overige personeelskosten
Sociale- en pensioenlasten
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal

2017

2016

20.495
324
20.819

19.243
109
19.352

3.237
2.152
5.389

2.985
1.835
4.820

26.208

24.172

Personeelsaantallen
FTE gemiddeld 349 (2016: 327)
FTE ultimo 371 (2016: 343)
De totale lasten voor lonen, salarissen en sociale- en pensioenlasten ad € 26.208 stijgen ten opzichte van 2016 als gevolg van een toename van het aantal medewerkers in
loondienst door een stijging van het media-aanbod en nieuwe arbeidswetgeving (Wet
DBA). Daarnaast stijgen de lasten door het effect van de CAO en een stijging van de
pensioenpremie. De overige personeelskosten betreffen detacheringen en stijgen ten
opzichte van 2016 doordat er in 2017 minder werknemers van de NTR bij derden zijn
gedetacheeerd.
22. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen op materiële vaste activa ad € 1.332 stijgen ten opzichte van 2016
door investeringen in laptops en surfaces ten behoeve van het flexibeler werken en
hogere afschrijvingen op de postproductie omgeving (investering per 1 juli 2016).
Voor een toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar de toelichting
op de balans.

2017

2016

Technische productiekosten
Freelancers
Co-productiebijdragen
Bijdrage publieke omroepen
Overige Programmakosten

15.728
8.917
18.831
-2.846
10.189

17.257
10.390
16.135
-5.332
9.888

Totaal

50.819

48.338

De totale directe productiekosten ad € 50.819 stijgen ten opzichte van 2016 als gevolg
van een stijging van het media-aanbod.
De technische productiekosten dalen ten opzichte van 2016 doordat er meer producties extern worden geproduceerd (co-producties) en door ingebruikname van de
interne postproductie omgeving in 2016.
De kosten voor freelancers dalen ten opzichte van 2016 door met name nieuwe
arbeidswetgeving (Wet DBA).
De co-productiebijdragen stijgen ten opzichte van 2016 door een stijging van het
media-aanbod en het aantal co-producties.
				
De bijdrage publieke omroepen daalt ten opzichte van 2016 door een afname van in
gezamenlijkheid met andere omroepen geproduceeerde programma’s.
De overige programmakosten stijgen ten opzichte van 2016 door een stijging van het
media-aanbod.
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24. Overige bedrijfslasten

2017

2016

Overige kosten CAO personeel
Uitbesteed werk aan bedrijven
Overige aan afdeling gerelateerde kosten
Promotiekosten
Huisvestingskosten
Overige kosten

638
1.301
298
428
448
740

612
1.857
315
461
550
1.448

Totaal

3.853

5.243

In 2017 heeft een verschuiving plaatsgevonden van huisvestingskosten naar kosten voor
uitbesteed werk aan bedrijven. De vergelijkende cijfers 2016 zijn hierop aangepast. De
totale overige bedrijfslasten ad € 3.853 dalen ten opzichte van 2016 door een daling van
kosten voor uitbesteed werk aan bedrijven, huisvestingskosten en overige kosten.
De kosten voor uitbesteed werk aan bedrijven dalen ten opzichte van 2016 door een
vrijval van juridische verplichtingen en lagere kosten voor inhuur van tijdelijk personeel. De huisvestingskosten dalen ten opzichte van 2016 door een daling van de
gezamenlijke huisvestingskosten. De overige kosten dalen ten opzichte van 2016 door
lagere kosten voor ICT (licenties, contracten, onderhoud).
25. Rente
De rentebaten zijn nihil en dalen ten opzichte van 2016 als gevolg van de lage rentestand in 2017. De rentelasten zijn nihil en gelijk aan 2016 doordat het rentepercentage
van de lening in 2016 en 2017 is vastgesteld op 0%.
26. Exploitatieresultaat na overdracht
Het exploitatieresultaat na overdracht is positief en bedraagt € 790 (1% van de
opbrengsten). Het positieve exploitatieresultaat is het gevolg van een eenmalige vergoeding ad € 1.864 voor reorganisatiekosten 2015. In 2017 is geen sprake van een overdracht van Reserve Media-aanbod.
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Overige Verantwoording
Accountantskosten

De accountantskosten 2017 bedragen € 74 (2016: ¤ 70). De kosten stijgen ten opzichte
van 2016 door indexatie en meerwerk in het kader van de discussie met de Belastingdienst over de Vpb. De kosten voor overige dienstverlening van de accountant bedragen
€ 24 (2016: € 16) en stijgen ten opzichte van 2016 door een uitgevoerde IT-audit in 2017.

Nevenactiviteiten

			

		

Nevenactiviteiten dienen te worden aangemeld bij het Commissariaat voor de Media.
Overeenkomstig artikel 2.132, derde lid, van de Mediawet wordt toestemming gegeven voor een nevenactiviteit indien deze verband houdt met of ten dienst staat van
de verwezenlijking van de publieke media-opdracht en direct gerelateerd is aan het
media-aanbod van de publieke media-instelling en indien deze op marktconforme wijze
wordt verricht en ten minste kostendekkend is.
Nevenactiviteiten worden volgens de in 2016 gewijzigde beleidsregels van het Commissariaat voor de Media verantwoord op basis van een indeling per cluster.
Cluster 1

Cluster 7

Totaal

451
451

150
150

601
601

98
29
9
2
44
182

32
9
10
14
65

130
38
19
2
58
247

269

85

354

Baten
Opbrengst Nevenactiviteiten
Som der bedrijfsopbrengsten
Lasten
Lonen en salarisen
Sociale lasten
Directe productiekosten
Overige bedrijfslasten
Toerekening Organisatiekosten
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat

Cluster 1 betreft de exploitatie van onverkort media-aanbod of publieke formats buiten
de publieke media-opdracht (bijvoorbeeld programmaformats buitenland, fragmenten,
ready-mades, dvd’s, cd’s of downloads).
Cluster 7 betreft het op de markt (laten) brengen van overige producten of diensten
(bijvoorbeeld lespakketten, (werk)boeken en docentenhandleidingen, merchandise producten of licentieverlening van rechten op (beeld)merken).
Er is geen sprake van niet-kostendekkende nevenactiviteiten per cluster of binnen de
clusters.
Binnen de clusters is geen sprake van individuele nevenactiviteiten met een totaal aan
opbrengsten of lasten groter dan € 125.

Financiële Instrumenten

De NTR maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van primaire financiële instrumenten zoals vorderingen, liquide middelen en kort- en langlopende schulden die de
NTR blootstelt aan krediet-, rente-, kasstroom-, valuta- en liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de NTR beheersmaatregelen opgesteld, waaronder frequente
liquiditeitsprognose, actief crediteuren- en debiteurenbeheer en actief beheer van
werkkapitaal en voorraad media-aanbod. Deze risico’s worden intern voortdurend en
nauwlettend bewaakt. Er is bij de NTR geen sprake van complexe financiële instrumenten zoals financiële derivaten.
Kredietrisico
De NTR loopt kredietrisico over vorderingen opgenomen onder de handels- en overige
vorderingen. Het maximale kredietrisico dat de onderneming loopt bedraagt € 2.142
bestaande uit vorderingen. Het kredietrisico is geconcentreerd bij een aantal tegenpartijen. Met deze tegenpartijen bestaat een lange relatie; zij hebben altijd tijdig aan
hun betalingsverplichtingen voldaan.
Renterisico en kasstroomrisico
De NTR loopt renterisico over rentedragende vorderingen en schulden. Voor vorderingen loopt de NTR risico ten aanzien van toekomstige kasstromen. Ter beperking van dit
risico heeft de NTR geen rentederivaten afgesloten.
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Het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht is voor de Voorzitter € 27 (15%
van het bezoldigingsmaximum) en voor de overige leden € 18 (10% van het bezoldigingsmaximum). De bezoldiging in 2017 van de Raad van Toezicht is onder het toepasselijke WNT-maximum. De Voorzitter van de Raad van Toezicht ziet af van bezoldiging,
maar heeft wel recht op een vergoeding voor gerealiseerde onkosten.

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

Transacties met Verbonden Partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen
de onderneming en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de onderneming. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de onderneming en haar deelnemingen, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties
wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of
er een bedrag in rekening is gebracht. Er hebben zich geen transacties met verbonden
partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en
toezichthouders is opgenomen onder ‘WNT en bezoldiging’.

WNT en Bezoldiging

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende
op de NTR van toepassing zijnde regelgeving: ‘het algemene WNT-maximum’ en aanvullende
bepalingen van het Commissariaat voor de Media d.d. 21 december 2017. Het bezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen in 2017 bedraagt € 181 (2016: € 179). Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of per functie is berekend naar rato van de
omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor
de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

De Kennis van Nu
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Leidinggevende topfunctionarissen
x¤1
Naam
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

P. Römer
Algemeen directeur
1/1-31/12
1
nee
ja

C.A.J. Kuyl*
Mediadirecteur
1/1-31/12
1
ja
ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

215.631
14.333
229.964

160.250
14.086
174.336

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

181.000

181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

N.v.t.
229.964

N.v.t.
174.336

**

N.v.t.

1/1-31/12
1
217.391
12.435

1/1-31/12
1
164.027
12.285

229.826

176.312

Reden waarom overschrijding al dan niet is toegestaan

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband in 2016 (in fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

* De heer Kuyl is in 2017 aangemerkt als topfunctionaris, als gevolg van tijdelijke vervanging van de algemeen directeur in 2017 gedurende een periode
van drie maanden, waarin hij dagelijks leiding heeft gegeven aan de NTR. De
heer Kuyl heeft in 2017 van 1 januari tot 23 oktober de functie van Mediadirecteur vervuld en van 23 oktober tot en met 31 december de functie van
Eindredacteur.
** Per 1 januari 2013 is de WNT in werking getreden, waarin een overgangsbepaling is opgenomen. De bezoldiging is in overeenstemming met de
overgangsbepaling.
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Toezichthoudende topfunctionarissen
x¤1
Naam
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging
Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

E. van der Burg
Voorzitter RvT
1/1-31/12

G.M.C. de Ranitz M.C.T.H. Dijkman
Vice-voorzitter RvT
Lid RvT
1/1-31/12
1/6-31/12

E. Huizer
Lid RvT
1/6-31/12

H. Moukaddim J. E. M. Brinkman
Lid RvT
Lid RvT
1/1-31/12
1/1-31/12

W. Veen
Lid RvT
1/1-30/6

-

*10.750
10.750

5.833
5.833

5.833
5.833

10.000
10.000

*10.750
10.750

5.000
5.000

27.150

18.100

10.558

10.558

18.100

18.100

9.050

-

10.750

5.833

5.833

10.000

10.750

5.000

1/1-31/12

1/1-31/12
*10.500
10.500

-

1/1-31/12
10.000
10.000

1/1-31/12
*10.750
10.750

1/1-31/12
10.000
10.000

-

-

*Inclusief vergoeding voor bijwonen vergaderingen Auditcommissie
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Bezoldiging niet-topfunctionarissen
x¤1
Functie
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Omvang dienstverband (in fte)

Presentator
1/1-31/12
1

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding
Beloningen betaalbaar op termijn

169.133
14.242

Totaal bezoldiging

183.375

Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging

181.000

Motivering:
De presentator van de NTR is ingezet voor diverse programma’s en omroepactiviteiten. De beloning van de presentator is in overeenstemming met het ‘Beloningskader
presentatoren in de Publieke Omroep’ (BPPO).
Gegevens 2016
Functie in 2016
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband 2016 (in fte)
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging in 2016

Presentator
1/1-31/12
1
170.069
12.344
182.413
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BPPO

In 2017 is het ‘Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep’ (BPPO) aangescherpt. De belangrijkste wijziging is dat de maximale norm aangepast is naar het
niveau van WNT 2. De beloning van één presentator is boven de norm die geldt in het
BPPO. Op deze presentator is het overgangsrecht van toepassing, waarin is opgenomen dat overeenkomsten die zijn aangegaan vóór 6 juni 2017 worden gerespecteerd.

Onafhankelijk Product

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

Lasten onafhankelijke producties
OCW-programmabudget
Procentuele besteding

2017

2016

16.989
52.546
32%

15.048
51.206
29%

Het bestedingspercentage van media-aanbod aan onafhankelijke producties bedraagt
32% (2016: 29%) en is ruimschoots boven de norm van 16,5%.

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 2017. Bij de NTR is in 2017 geen sprake van barterovereenkomsten of bartertransacties met derden.

74

Bestuursverslag
Media-Aanbod

Jaarrekening

Jaarrekening
Sociaal Verslag

Verantwoording Programmakosten per Domein

Conform het Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen
2016 en aanvullende bepalingen van het Commissariaat voor de Media d.d. 21 december
2017 dienen kosten voor televisie en radio per domein per platform verantwoord te worden.
De kosten voor overig media-aanbod worden verantwoord in de financiële terugblik over
2017 van de NPO.
Domein
Televisie

NPO 1

NPO 2

NPO 3

Zapp

Totaal

72
711
580
681
-

12.005
6.029
6.926
9.183
-

875
1.321
1.893
3.550
-

322
11.042
1.074
-

12.952
8.383
20.441
14.488
-

2.044

34.143

7.639

12.438

56.264

NPO
Radio 1

NPO
Radio 2

NPO
Radio 3

NPO
Radio 4

NPO
Radio 5

Totaal

Nieuws
Opinie
Sport
Samenleving
Kennis
Expressie
Amusement
Bijzondere kosten

2.318
79
693
-

107
-

397
-

3.008
-

-

2.318
79
4.205
-

Totaal

3.090

107

397

3.008

-

6.602

Nieuws
Opinie
Sport
Samenleving
Kennis
Expressie
Amusement
Bijzondere kosten
Totaal

Domein
Radio
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SPONSORBIJDRAGEN EN BIJDRAGEN VAN DERDEN
Onder verwijzing naar de Mediawet artikel 2.106 tot en met 2.114 en het Handboek
Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 2016 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) zijn verantwoord.
Daarnaast is het overzicht ingevuld voor de bijdragen voor verspreid media-aanbod die
direct door een buitenproducent zijn ontvangen en niet door de NTR.
De NTR heeft de volledigheid van de rechtstreekse bijdragen van derden aan buitenproducenten afgedwongen in de productieovereenkomsten. Hierin zijn bepalingen
opgenomen, dat indien buitenproducenten rechtstreeks bijdragen van derden ontvangen, dit vooraf aan de NTR dient te worden overlegd. De rechtstreekse bijdragen
derden aan buitenproducenten die in de jaarrekening worden verantwoord zijn in het
boekjaar ontvangen en vastgelegd in de administratie.

EXPLOITATIEREKENING
Titel Media-aanbod

2Doc: Kinderen van Damocles
Andere Tijden - De Amerikaanse droom
van the Cats
Best of City Folk
City Folk - Amsterdam

Speficatie bijdragen derden in €
Aantal Organisatie
afl.

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring

1

Mediafonds

20.000

1
8
8
5
5
5
5

Provincie Groningen
RTV Slovenia, Slovenia
HRT, Croatia
RTP, Portugal
RTV Slovenia, Slovenia
HRT, Croatia
RTBF, Belgium

15.200
500
500
2.000
2.000
2.000
2.000

NPO-Fonds

CoBO Mediafonds

Overige
derden

20.000
15.200
500
500
2.000
2.000
2.000
2.000
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Speficatie bijdragen derden in €

EXPLOITATIEREKENING
Titel Media-aanbod
De Kennis van Nu - Kunst voor de
Toekomst
De Nieuwe Buur - Nederland - Room with a
view

Fluiten in het donker 2017
Goede Hoop, NWM 2017
Goede Hoop
Het Klokhuis serie 30

Aantal Organisatie
afl.
2
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
6
6
6
6
6
1
n.v.t.
7
7
4
4
4

CoBO Mediafonds

1

130.000

130.000

1

Mediafonds

169.000

169.000

4
4

2.500
2.500
2.500
1.000
2.500
40.000
73.346
100.000
75.000
15.000
20.000
8.000

NPO-Fonds

NRK, Norway
RTV Radio Television of Vojvodina, Serbia
RTV Slovenia, Slovenia
HRT, Croatia
RTBF, Belgium
NPO Fonds
Stimuleringsfonds Creatieve industrie
VSBfonds
Stichting Merweborgh
Stichting Weeshuis der Doopsgezinden
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Stichting Ontw. daghulp voor jeugdigen &
Fie vd Hoop Fonds
Provincie Noord Holland
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Stichting Het Rijksmuseum Fonds
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Stichting Ontw. daghulp voor jeugdigen &
Fie vd Hoop Fonds
Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis
Stichting Voorkoming van
Kindermishandeling
Mediafonds

1
1
1
1
4

Het Uur van de Wolf: Daughters of soul
Het Uur van de Wolf: De jacht op mijn
vader

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring
25.000

Overige
derden
25.000

2.500
2.500
2.500
1.000
2.500
40.000
73.346
100.000
75.000
15.000
20.000
8.000

19.400
20.000
17.500
6.535
2.000

19.400
20.000
17.500
6.535
2.000

15.000
10.000

15.000
10.000
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Speficatie bijdragen derden in €

EXPLOITATIEREKENING
Titel Media-aanbod
Het Uur van de Wolf: Echt Herman Koch
Het Uur van de Wolf: Etgar Keret - een
waargebeurd verhaal
Het Uur van de Wolf: Ik hoor Alles - Vincent Bijlo
Het Uur van de Wolf: Joke van Leeuwen Een wereld tussen twee oren
Het Uur van de Wolf: Thomas Verbogt - Ik
begon te schrijven toen ik drie was
Het Uur van de Wolf: Vogelparadijs - Peter
Vos, tekenaar

Aantal Organisatie
afl.
1
Mediafonds

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring
130.000

NPO-Fonds

CoBO Mediafonds

Overige
derden

130.000

1

Mediafonds

124.000

124.000

1

Mediafonds

136.000

136.000

1

Mediafonds

139.000

139.000

1

Mediafonds

160.000

160.000

1

Mediafonds

126.000

126.000

Het Uur van de Wolf - Thomas Verbogt
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Speficatie bijdragen derden in €

EXPLOITATIEREKENING
Titel Media-aanbod
IDFA Workshops - Kids&Docs workshop
Knoop Gala 2017
Museumportretten 2017
Net in Nederland, AWO-Fonds
Nettiquette
Nu of Nooit: Polska Warrior
Nieuwe film - Avondland
Nieuwe film - Bijster Hart
Nieuwe film - ChimA re
Nieuwe film - De dag dat mijn huis viel
Nieuwe film Nieuwe film Nieuwe film Nieuwe film -

De jongen en de schutter
Echo's
Fenniks
Jungle

Nieuwe film - Limburgia
Nieuwe film - Malik
Nieuwe film - Rio
Nieuwe film - Vakantie
North Sea Jazz
NPO Focus, NWM 2017
Out of Love
Pinkpop 2017 Live!

Aantal
afl.
n.v.t.
1
5
n.v.t.
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
n.v.t.
1
1

Organisatie
NPO Fonds
Fonds verstandelijk gehandicapten
Stichting Het Rijksmuseum Fonds
AWO Fonds voor Omroep & Werk
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
NPO Fonds
Mediafonds
Mediafonds
NPO Fonds
Mediafonds
NPO Fonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
NPO Fonds
Mediafonds
NPO Fonds
Mediafonds
NPO Fonds
Mediafonds
Mediafonds
CoBO
Stichting tot bevordering van
Afstandseducatie
Mediafonds
CoBO

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring
99.018
75.000
7.650
72.171
90.000
180.000
16.625
137.000
16.625
16.625
137.000
16.625
137.000
16.625
16.625
16.625
16.625
137.000
16.625
137.000
16.625
134.067
16.625
16.625
-3.627
315.000
300.000
76.750

NPO-Fonds

CoBO Mediafonds

Overige
derden

99.018
75.000
7.650
72.171
90.000
180.000
16.625
137.000
16.625
16.625
137.000
16.625
137.000
16.625
16.625
16.625
16.625
137.000
16.625
137.000
16.625
134.067
16.625
16.625
-3.627
315.000
300.000
76.750
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Speficatie bijdragen derden in €

EXPLOITATIEREKENING
Titel Media-aanbod
Podium, Het oudste instrument
RadioDoc, radio 2017
Rechill
Schooltv portal, NWM 2017
The eyes of the Owl
Traineeship: In de media 2017
Uitmarkt 2016: De opening
Uitmarkt 2017: De opening
Uitmarkt 2017: Soul
Uitmarkt 2017: Vanaf het water
Zapp Echt Gebeurd: De belofte van Slek

Aantal
afl.
1
1
24
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
1
1
1
1
1
1

Organisatie
NPO Fonds
NPO Fonds
Mediafonds
Stichting Meer Muziek in de Klas
Mediafonds
AWO Fonds voor Omroep & Werk
CoBO
CoBO
De Vries Producties
CoBO
CoBO
Mediafonds

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring
16.285
15.000
100.000
30.000
74.000
66.667
-2.524
33.000
66.550
15.000
7.000
38.000

Aansluiting exploitatierekening

4.305.488

-

NPO-Fonds

CoBO Media fonds

Overige
derden

16.285
15.000
100.000
30.000
74.000
66.667
-2.524
33.000
66.550
15.000
7.000
38.000
989.370

125.599

2.115.500

1.075.019
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Speficatie bijdragen derden in €

VOORRAAD
Titel Media-aanbod
2Doc: De keuze van mijn vader
2Doc: De Woordvoerder
2Doc: How i lost my beetle
2Doc: Kinderen van de Maffia
3Doc: Devils Pie - D'Angelo
Broers ( in het kader van De Oversteek)
Catacombe
De 80 jarige oorlog
Heroes with a tail
Het Klokhuis serie 31

Het Klokhuis Serie 31: Maritiem Archeoloog

Aantal
afl.
1
1
1
1
1
1
1
7
13

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring
113.000
21.175
120.000
86.815
120.000
300.000
300.000
75.000

NPO-Fonds

CoBO Media fonds

1
1
1
1

Mediafonds
NPO-fonds
Mediafonds
NPO-fonds
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
Stichting Merweborgh
De Vlaamse Radio- enTelevisieomroeporganisatie
Kamer van koophandel
Unie van Waterschappen
Maag Lever Darm Stichting
Nationaal Comité 4 en 5 mei
Stichting Directie der Oostersche Handel
en Reederijen
Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst
Stichting Helden der Zee ‘Dorus Rijkers’
Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds

1

Mediafonds

107.000

107.000

1

Mediafonds

100.000

100.000

1

Mediafonds

62.500

62.500

1

Mediafonds

110.000

110.000

10
3
1
1
1
1

Het Uur van de Wolf: A Family Quartet
Het Uur van de Wolf: Ademtocht
Het Uur van de Wolf: Anil Ramdas
Het Uur van de Wolf: De beelden van
Esther
Het Uur van de Wolf: De schatten van de
Krim
Het Uur van de Wolf: De Wolf Danst Otherland ( docu)
Het Uur van de Wolf: De Wolf Danst Otherland (dansfilm)

Organisatie

Overige
derden

113.000
21.175
120.000
86.815
120.000
300.000
300.000
75.000

100.000
300.000
52.500
17.500
20.000
1.000

100.000
300.000
52.500
17.500
20.000
1.000

1.000

1.000

750
120.000
22.800
24.000

750
120.000
22.800
24.000
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Bestuursverslag
Media-Aanbod

Jaarrekening

Jaarrekening
Sociaal Verslag
Speficatie bijdragen derden in €

VOORRAAD
Titel Media-aanbod
Het Uur van de Wolf: De Wolf Danst Vlucht (docu)
Het Uur van de Wolf: De Wolf Danst Vlucht ( dansfilm)
Het Uur van de Wolf: Gerard Reve - Het
ezelsproces
Het Uur van de Wolf: Het Greenaway
Alfabet
Het Uur van de Wolf: Het Raadsel van de
kleine Prins
Het Uur van de Wolf: Instant dreams
Het Uur van de Wolf: Intens bewogen
Het Uur van de Wolf: Licht
Het Uur van de Wolf: Morisot - The heart is
a rebel
Kids & Docs Skip
Net in Nederland, AWO-fonds 2017-2018
NPO Doc Radio 2018, Kolk
NTR Kort! - #Yolo4real
NTR Kort! - Bestaan is gaan
NTR Kort! - De Begrafenis van de Verlegen
Mens

Aantal Organisatie
afl.
1
Mediafonds

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring
62.500

NPO-Fonds

CoBO Media fonds
62.500

1

Mediafonds

110.000

1

NPO-fonds

15.226

1

Mediafonds

160.000

160.000

1

Mediafonds

160.000

160.000

1
1
1
1
1

Mediafonds
Mediafonds
Mediafonds
NPO-fonds
Mediafonds

140.000
31.000
13.500
97.643
128.000

140.000
31.000
13.500

1
n.v.t.
1
1
1
1

NPO-fonds
AWO Fonds voor Omroep & Werk
NPO-fonds
NPO-fonds
NPO-fonds
NPO-fonds

24.500
61.080
7.700
15.416
15.416
22.023

Overige
derden

110.000
15.226

97.643
128.000
24.500
61.080
7.700
15.416
15.416
22.023
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Bestuursverslag
Media-Aanbod

Jaarrekening

Jaarrekening
Sociaal Verslag

VOORRAAD
Titel Media-aanbod
NTR Kort! - Emily
NTR Kort! - Happy Hannah
NTR Kort! - Harbour
NTR Kort! - Sjaaks vrouw is dood dus hij
moet iets zeggen
NTR Kort! - Wachtkamer
NTR Kort! - Zeep

Speficatie bijdragen derden in €
Aantal
afl.
1
1
1
1

Organisatie
NPO-fonds
NPO-fonds
NPO-fonds
NPO-fonds

1
1

NPO-fonds
NPO-fonds

Aansluiting 'vermindering van voorraad' in balans

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring
15.416
15.416
15.416
15.416
15.415
15.415
3.331.538

NPO-Fonds

CoBO Media fonds

Overige
derden

15.416
15.416
15.416
15.416
15.415
15.415

-

398.408

-

2.304.300

628.830

NTR Kort! - Happy Hannah
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Bestuursverslag
Media-Aanbod

Jaarrekening

Jaarrekening
Sociaal Verslag

ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT
Titel Media-aanbod
2Doc: Inside the Chinese Closet
Gay Chicken/Turn it around

Het instituut: Heeft het zin om iemand te
martelen?
Het Uur van de Wolf: Adieu a G.

Het Uur van de Wolf: Etgar Keret - een
waargebeurd verhaal
Het Uur van de Wolf: Vogelparadijs -Peter
Vos, tekenaar
Het Uur van de Wolf: Thomas Verbogt - Ik
begon te schrijven toen ik drie was
Het Uur van de Wolf: Joke van Leeuwen een wereld tussen twee oren
Het Uur van de Wolf: Echt Herman Koch
Is het erfelijk, pilot
Nettiquette
Nieuwe film - Avondland

Nieuwe film - Chimère

Aantal
afl.
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
n.v.t.
1
1
1
1
1
1

Organisatie
Inbreng producent, Witfilm
Stichting PANN
Amsterdams Fonds voor de Kunsten
Inbreng producent, Wordvisuals Film
Inbreng producent, BlazHoffski
Productions
Fonds21
Amsterdams Fonds voor de kunsten
VSBfonds
Stichting Art Dock
Prins Bernhard Cultuurfonds
Inbreng producent, Baldr Film

Speficatie bijdragen derden in €
Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring
19.864
1.000
5.000
6.850
75.606

NPO-Fonds

CoBO Media fonds

15.000
25.000
15.000
15.000
15.000
20.340

CoBO
Inbreng producent, Pieter van Huystee
Film & TV Productions
Inbreng producent, Pieter van Huystee
Film & TV Productions
Inbreng producent, Dutch Mountain Film

20.000
331

Inbreng producent, Witfilm
Inbreng producent, SkyhighTV
Inbreng producent, Een van de jongens
VOF
CoBO
Nederlands Filmfonds
Inbreng producent, The Film Kitchen
CoBO
Inbreng producent, Baldr Film
Nederlands Filmfonds

Overige
derden
19.864
1.000
5.000
6.850
75.606
15.000
25.000
15.000
15.000
15.000
20.340

20.000
331

789

789

1.430

1.430

872
5.318
1.237

872
5.318
1.237

18.000
22.917
598
18.000
795
22.917

18.000
22.917
598
18.000
795
22.917
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Speficatie bijdragen derden in €

ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT
Titel Media-aanbod
Nieuwe film - De dag dat mijn huis viel
Nieuwe film - Jungle

Nieuwe film - Limburgia
Nieuwe film - Malik

NTR Kort! - BuutVrij

NTR Kort! - Copyrette

NTR Kort! - Gamechanger

NTR Kort! - Gratis

NTR Kort! - Groei

NTR Kort! - Omega

Aantal
afl.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Organisatie
CoBO
Nederlands Filmfonds
CoBO
Nederlands Filmfonds
Inbreng producent, Bind & Willink
CoBO
Nederlands Filmfonds
CoBO
Inbreng producent, Pupkin Film
Nederlands Filmfonds
CoBO
Nederlands Filmfonds
Mediafonds
CoBO- Contigent ( Venfilms)
Nederlands Filmfonds
Mediafonds
CoBO
Nederlands Filmfonds
Mediafonds ( Bind en Willink)
CoBO
Nederlands Filmfonds
Inbreng producent, Topkapi Film
Mediafonds
CoBO
Nederlands Filmfonds
Mediafonds
Inbreng producent, Oak Motion Pictures
CoBO
Nederlands Filmfonds

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring
18.000
22.917
18.000
22.917
5
18.000
22.917
18.000
545
22.917
9.307
33.053
22.022
9.307
33.053
22.022
9.307
33.053
22.022
9.307
33.053
173
22.022
9.307
33.053
22.023
6.926
9.306
33.053

NPO-Fonds

CoBO Media fonds

Overige
derden

18.000
22.917
18.000
22.917
5
18.000
22.917
18.000
545
22.917
9.307
33.053
22.022
9.307
33.053
22.022
9.307
33.053
22.022
9.307
33.053
173
22.022
9.307
33.053
22.023
6.926
9.306
33.053
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Speficatie bijdragen derden in €

ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT
Titel Media-aanbod

NTR Kort! - Remember to check out

NTR Kort! - Tussen man en vrouw

Aantal
afl.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Organisatie
Mediafonds
Inbreng producent, Venfilms
Mediafonds
CoBO
Inbreng producent, Submarine Film
Nederlands Filmfonds
CoBO
Nederlands Filmfonds
Mediafonds

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring
22.023
2.199
22.023
9.307
824
33.052
9.307
33.052
22.023

NPO-Fonds

CoBO Media fonds

Overige
derden

22.023
2.199
22.023
9.307
824
33.052
9.307
33.052
22.023

NTR Kort! - Tussen man en vrouw
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Bestuursverslag
Media-Aanbod

Jaarrekening

Jaarrekening
Sociaal Verslag

ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT
Titel Media-aanbod

Aantal Organisatie
afl.
NTR Kort! - Zeven dingen die ik heb geleerd
1
CoBO
van tijdreizen
1
Nederlands Filmfonds
1
Mediafonds
1
Inbreng producent, Revolver A'dam
Out of Love
1
CoBO
1
Nederlands Filmfonds
1
Media Slate Funding
1
Inbreng producent, Topkapi Films
Pilot Vreemd Volk
1
Inbreng producent, Freemantle Media
Netherlands
Rechill
24
Inbreng producent, BlazHoffski
Productions

Speficatie bijdragen derden in €
Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring
9.307
33.052
22.023
707
183.382
601.105
40.000
7.250
7.500
2.945

NPO-Fonds

CoBO Media fonds

Overige
derden

9.307
33.052
22.023
707
183.382
601.105
40.000
7.250
7.500
2.945
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ONTVANGEN BIJDRAGEN DERDEN DOOR BUITENPRODUCENT
Titel Media-aanbod
The Eyes of the Owl

Uitmarkt 2017: Herman van Veen
Zappbios: Het leven volgens Nino

Zappbios kort: Polska warrior
Zapp Echt Gebeurd: De belofte van Slek
Zwart/Wit Pilot

Aantal Organisatie
afl.
n.v.t. Fonds21
n.v.t. Inbreng producent, Pieter van Huystee
Film & TV Productions
1
BankGiro Loterij
1
CoBO
1
Nederlands Filmfonds
1
Media single
1
Media i2i
1
Family Affair Films
1
Waterland
1
MG Benelux Film Distributor
1
Attraction distribution
1
VAF ( Vlaams Audiovisueel Fonds)
1
Screen Flanders
1
Simone van Dusseldorp
1
Company Shosho
1
Eurimages
1
Attraction distribution
1
MG Benelux Film Distributor
1
Eurimages
1
Tax Shelter Belgie
1
Family Affair Films
1
Inbreng producent, Armadillo Film
Stichting
1
Inbreng producent, Een van de jongens
VOF
1
Inbreng producent, Eye2Eye
Totaal ontvangen bijdragen derden
door buitenproducent

Totale bij- Commerciële
drage in € sponsoring
11.500
7.889

NPO-Fonds

10.000
262.043
598.750
40.000
15.000
28.327
28.321
22.604
11.366
150.000
220.000
6.342
18.652
150.526
3.634
7.396
49.474
120.000
1.802
383

CoBO Media fonds

Overige
derden
11.500
7.889
10.000

262.043
598.750
40.000
15.000
28.327
28.321
22.604
11.366
150.000
220.000
6.342
18.652
150.526
3.634
7.396
49.474
120.000
1.802
383

4.671

4.671

46.059

46.059

3.738.271

-

-

657.187

198.203

2.882.881
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden
welke van invloed zijn op de jaarrekening 2017.

Hilversum, 13 april 2018

De heer P. Römer
Algemeen Directeur NTR
De heer E. van der Burg
Raad van Toezicht NTR (voorzitter)
Mevrouw drs. G.M.C. de Ranitz
Raad van Toezicht NTR (vice-voorzitter)
Mevrouw J.E.M. Brinkman RA
Raad van Toezicht NTR
De heer drs. M.C.T.H. Dijkman
Raad van Toezicht NTR
De heer dr. E. Huizer
Raad van Toezicht NTR
De heer drs. H. Moukaddim
Raad van Toezicht NTR
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vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen
Bestuursverslag
2016.

Overige Gegevens
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de directie en de Raad van Toezicht van Stichting NTR
Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017
Ons oordeel
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting NTR te Hilversum
gecontroleerd.
Naar ons oordeel:

— geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de

samenstelling van het vermogen van Stichting NTR per 31 december 2017 en van het
resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële
Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 2016 en de bepalingen bij en
krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT).
— zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2017 in alle van
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand 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
2016.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

de balans per 31 december 2017
de exploitatierekening over 2017;
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de
Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Mediainstellingen 2016 en de Regeling controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van
de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting NTR zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

De jaarrekening bestaat uit:
1.
2.
3.

Media-Aanbod
Jaarrekening

de balans per 31 december 2017
de exploitatierekening over 2017;
Sociaal Verslag
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen van de
Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Mediainstellingen 2016 en de Regeling controleprotocol WNT 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van
de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting NTR zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
KPMG Accountants N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263683, is lid van het KPMG-netwerk

zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse
Naast
de jaarrekening en onzevan
controleverklaring
daarbij, omvat het jaarverslag andere
1107799/17X00148721AVN
entiteit.
informatie, die bestaat uit:
• het bestuursverslag, waaronder het verslag van de raad van toezicht;
• de overige gegevens.

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 de Regeling vaststelling Handboek Financiële
Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 2016 is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Controleprotocol Publieke
Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke
Publieke Media-instellingen 2016 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling vaststelling
Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 2016.
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van toezicht voor de jaarrekening
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke
Publieke Media-instellingen 2016 en de bepalingen bij en krachtens de WNT. De directie is ook
verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in het Controleprotocol Publieke
Media-instellingen van de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke
Publieke Media-instellingen 2016 en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn
Bestuursverslag
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.Media-Aanbod

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling vaststelling
Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 2016.

Jaarrekening
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd
en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
Sociaal
controlestandaarden, het Controleprotocol Publieke Media-instellingen
van deVerslag
Regeling
vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke Publieke Media-instellingen 2016,
de Regeling controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Overige Gegevens

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van toezicht voor de jaarrekening

Onze controle bestond onder andere uit:

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Regeling vaststelling Handboek Financiële Verantwoording Landelijke
Publieke Media-instellingen 2016 en de bepalingen bij en krachtens de WNT. De directie is ook
verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties 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 2016. In dit kader is 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.

— 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 instelling;
— het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving, de 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. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de instelling in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de
directie het voornemen heeft om de instelling 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 instelling haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit 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 instelling.

1107799/17X00148721AVN

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 controle is uitgevoerd met een hoge mate, maar geen absolute mate, van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten ontdekken.
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.
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 2016,
de Regeling controleprotocol WNT 2017, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

2

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
1107799/17X00148721AVN
onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter
toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
— het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen;
— het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen.

3

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.
Amstelveen, 13 april 2018
KPMG Accountants N.V.
E. Breijer RA

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
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Personeelsbestand
Aantal medewerkers
Gemiddeld aantal medewerkers
Gemiddeld aantal fte’s
Aantal medewerkers op 31 december
Aantal fte’s op 31 december

2017

2016

2015

389
349
412
371

362
327
385
343

371
333
364
326

De stijging van het aantal medewerkers zet ook in 2017 door. Dit heeft zijn oorsprong
in het gebruik van meer cao-contracten (korte dienstverbanden) ten opzichte van de
inzet van freelancers.
De gemiddelde groei van circa 30 medewerkers komt doordat we in 2017 een groei van
het media aanbod hebben gekend. We hebben meer geproduceerd en dat in een veranderend programma-aanbod. Dit veranderende programma-aanbod zal hoogstwaarschijnlijk doorzetten en dit betekent dat de NTR met zijn vast versus flex-verhouding
een zekere flexibiliteit moet behouden.
Stagiaires
In 2017 waren er op de diverse afdelingen van de NTR 84 stagiaires. Dit is een afnemend aantal ten opzichte van voorgaande jaren.
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Fulltime/parttime dienstverbanden
Onderstaande grafiek van fulltime en parttime dienstverbanden geeft een overzicht
van alle medewerkers die op peildatum 31 december 2017 een dienstverband bij de
NTR hebben. Ten opzicht van vorig jaar zien we twee opmerkelijke verschuivingen:
• Het aantal fulltimers is absoluut gezien toegenomen, maar ook procentueel ten
opzichte van het aantal parttimers. Vorig jaar lag de verhouding fulltime versus
partime nog gelijk, nu is dat een verhouding 60:40.
• Het zijn vooral vrouwen die deze verschuiving hebben veroorzaakt
Dienstverband
Vrouw
Man
Totaal

Fulltime
127
114
241

Parttime
120
51
171

Totaal
247
165
412

Fulltime/parttime 2016-2017
450
vrouwen

400

mannen

totaal
385

412

Personeelskosten (x1000)

350
300
250

232

247

241

200

196

150
100

127
97

135

153 165
120

Lonen & Salarissen
Lonen & Salarissen
Overige personeelskosten

99

189

2016

totaal

fulltime

partime

Sociale lasten
Pensioenlasten
totaal

20.495
324

19.243
109

20.261
1.754
19.352

22.015

Sociale- en pensioenlasten

0
partime

2015

20.819

54 51

fulltime

2016

171

114

50

2017

fulltime

partime

totaal

Totaal

3.237
2.152

2.985
1.835

3.052
2.254

5.389

4.820

5.306

26.208

24.172

27.321

2017
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De cijfers over 2017 laten zien dat de verhouding vast versus flex dichter bij de doelstelling 60:40 is gekomen. Binnen de verdeling programmatische functies versus niet
programmatische functies zien we echter een tegengestelde beweging.

Hele jaar 2017
Bepaalde tijd
Onbepaalde tijd

Niet-programmatische functies
10
64

Programmatische Totaal
functies
149
38,74%
189
61,26%

Op peildatum 31 december 2017 hebben 253 medewerkers (61%) een contract voor
onbepaalde tijd en 159 medewerkers (39%) een contract voor bepaalde tijd.

Arbeidsovereenkomsten 2016-2017
300
NPF

PF

totaal
249

250
200

Arbeidsovereenkomsten bepaald/onbepaalde tijd
In de hiernaast getoonde grafiek is een onderverdeling gemaakt naar arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde en bepaalde tijd binnen de NTR. De verdeling is gemaakt
binnen de groepen programmatische functies en niet-programmatische functies. Met
deze verdeling sluiten we aan bij de rapportage zoals deze in het financieel jaarverslag
wordt gemaakt.
In de hiernaast getoonde grafiek zien we dat onze flexverhouding ten opzichte van
vorig jaar aan het verschuiven is.

193

150

253

189
160

149

136

123
100
56

50
0

13

64

10

bepaalde tijd

2016

onbepaalde tijd

bepaalde tijd

onbepaalde tijd

bepaalde tijd

onbepaalde tijd

2017
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Indeling naar contracten onbepaald en bepaald ultimo 2017
De NTR maakt gebruik van de Contracteerregeling II in de CAO voor het omroeppersoneel. Met de Ondernemingsraad is een maximale bandbreedte van 60%-40%
van vast- en flexibele posities voor programmatische functies overeengekomen. Voor
niet-programmatische functies zijn de in de cao overeengekomen percentages van
75%-25% van toepassing. We zijn in 2017 niet dichter bij deze doelstelling gekomen.
Gerealiseerde bandbreedte 31-12
Aantal FTE vaste posities
Aantal FTE flexposities
Procentuele bandbreedte 31-12
Aantal FTE vaste posities
Aantal FTE flexposities

2017

2016

2015

228
143

228
116

230
96

2017

2016

2015

61%
39%

65%
35%

71%
29%

Onderverdeling programmatische en niet-programmatische functies
Percentuele verdeling bandbreedte
31-12 programmatische functies
Vaste posities
Flexposities
Percentuele verdeling bandbreedte
31-12 niet-programmatische functies
Vaste posities
Flexposities

2017

2016

2015

56%
44%

60%
40%

68%
32%

2017

2016

2015

86%
14%

82%
18%

81%
19%
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Leeftijdsopbouw personeelbestand

Verdeling van de leeftijdsopbouw per functie
100

In de volgende grafiek is de leeftijdsopbouw van de medewerkers over de afgelopen 4
jaar weergegeven. De gemiddelde leeftijd wordt jonger. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de instroom van medewerkers tot 25 en tot 35 jaar.

90

87
75
64

Leeftijdscategorie
0 - 25 jaar
26 - 35 jaar
36 - 45 jaar
46 - 55 jaar
56 - 65 jaar
66 – 70 jaar

2017
9%
23%
21%
28%
18%
1%

2016
6%
22%
23%
32%
18%
-

2015
3%
20%
23%
34%
20%
-

50
36
25

23

0

7

1
NPF

Gemiddelde leeftijdsopbouw 2015-2017
150

100

95
73

83

82

87

27
16

26 - 35 jaar

0 - 25 jaar

124 123

59

36 - 45 jaar

46 - 55 jaar

56 - 65 jaar

PF

Uit deze cijfers kunnen we dus concluderen dat we binnen de NTR langzaam
aan het ‘verjongen’ zijn. Verhoudingsgewijs groeit de groep medewerkers tot
35 jaar (absoluut en procentueel) het meest.

117

87
73

70

75

50
36
22
12
0
26 - 35 jaar

0 - 25 jaar
2015

2016

36 - 45 jaar

46 - 55 jaar

56 - 65 jaar

2017
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Hieronder een overzicht van de gemiddelde leeftijd op peildatum 31 december over de
afgelopen jaren van medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd en over het
gehele medewerkersbestand.

Gemiddelde leeftijd
Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd
Totaal

2017
49,7
32,9
43

2016
49,7
33,5
44

Media-Aanbod
Jaarrekening
Sociaal Verslag

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers ligt hoger bij de niet programmatische
functies. De verjonging van de organisatie komt vooral door de medewerkers binnen
het programmatische deel.

2015
49,4
34,5
45

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de gemiddelde leeftijdsopbouw
per geslacht en organisatieonderdeel per peildatum 31-12

Gemiddelde leeftijd per functie m/v 2017
50

47

47

43

42

25

We kunnen concluderen dat bij de NTR de gemiddelde leeftijd lager is geworden over
het gehele medewerkersbestand. Omdat de gemiddelde leeftijd van de medewerkers
met een contract voor onbepaalde tijd vrijwel hetzelfde is gebleven en ook een stuk
hoger is dan de gemiddelde leeftijd NTR-breed, is de conclusie dat de verlaging van
de gemiddelde leeftijd wordt veroorzaakt door medewerkers met een contract voor
bepaalde tijd.

0
NPF
vrouw

man

PF

De landelijke gemiddelde leeftijd van 2017 is nog niet bekend, waardoor wij niet kunnen bepalen of de NTR boven of onder het landelijk gemiddelde zit.
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Personeelsbestand naar Dienstjaren
Onderstaand de gemiddelde diensttijd op 31 december per geslacht over de afgelopen
jaren. De gemiddelde diensttijd daalt over de afgelopen jaren gestaag.
Dienstjaren
Man
Vrouw

2017
10,0
10,0

2016
10,8
10,6

2015
11,8
11,7

De werking van de wet DBA maakt dat de ingezette daling van de gemiddelde diensttijd doorzet. Immers de verdeling van het aantal dienstjaren over de leeftijdscategorieën kent geen opmerkelijke verschuivingen behalve binnen de laagste categorie.

Dienstjaren 2015-2017
200

196
171

150

145

133

117 113
100

50

38

34

46

34

51

30

18

17

18

0
0-5
2015

6 t/m 10
2016

11 t/m 20

21 t/m 30

31 t/m 50

2017
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Indeling van personeel in salarisschalen
Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de indeling van de medewerkers van de
NTR in salarisschalen van de CAO voor het omroeppersoneel.
Salarisschalen
Schaal F
Schaal G
Schaal H
Schaal J

2017
94
146
115
27

2016
74
142
108
30

2015
66
137
101
32

Uit de grafiek blijkt dat, zoals de trend is geweest de afgelopen jaren, vrouwen meer
dan gemiddeld vertegenwoordigd zijn in de salarisschalen G en vervolgens H.
Mannen zijn zowel in salarisschaal G als H vrijwel hetzelfde vertegenwoordigd. De
meeste medewerkers van onze organisatie zijn sowieso het meest vertegenwoordigd
in de functies op niveau G en H.
Deze grootste groep medewerkers NTR-breed betreft vooral veel redacteur- en
producerfuncties binnen de NTR, die in schaal G ingedeeld zijn.
De functies in schaal H (o.a. verslaggevers) vormen de op één na grootste groep.

Aantallen per salarisschaal
250

247

200
164

150

100

92
63

50

54

64

51

31
0

0 0

1 1

0 0

0 0

11 2

A

B

C

D

E

vrouw

0 0
F

G

H

i

10

17

j

4 4

1 1

1 2

K

L

M

totaal

man
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Mobiliteit
Mobiliteit is onder te verdelen in interne en externe mobiliteit. Gedurende het jaar 2017
verlieten 104 medewerkers de NTR (circa 25% van het totale personeelsbestand). En
gedurende dit jaar kwamen er 127 medewerkers bij de NTR in dienst. Uit deze cijfers
blijkt dus de groei van het totale personeelsbestand zoals eerder genoemd, maar ook
is dit de verklaring dat de gemiddelde anciënniteit is afgenomen.
De uitstroom is ten opzichte van 2016 toegenomen met 27 personen, dit betekent dat
het externe mobiliteitspercentage met 5% is toegenomen.
Ziekteverzuim
De Arbo dienstverlening wordt uitgevoerd door Simone Burgers en Anita Baas van de
Arbo Unie.

Jaarrekening
Sociaal Verslag
Ziekteverzuimcijfers
In de onderstaande tabellen zijn de verzuimcijfers van de NTR weergegeven over de
afgelopen drie jaar. Ze zijn gebaseerd op de verzuimregistratie vanuit Profit. In 2017 is
gedurende het gehele jaar het ziekteverzuimcijfer ligt gedaald.
2017
V % excl. zwangerschap
V % incl. zwangerschap

1e kw
4,3%
4,9%

2e kw
4,2%
4,8%

3e kw
2,3%
2,9%

4e kw
3,3%
3,9%

2016
V % excl. zwangerschap
V % incl. zwangerschap

1e kw
4,4%
5,0%

2e kw
3,7%
4,4%

3e kw
3,7%
4,7%

4e kw
4,0%
4,7%

2015
V % excl. zwangerschap
V % incl. zwangerschap

1e kw
5,2%
5,4%

2e kw
4,3%
5,5%

3e kw
2,8%
3,2%

4e kw
4,3%
4,8%

We zijn in de loop van het jaar voorzichtig gestart met een pilot stoelmassages. Hier
wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Het effect hiervan op het verzuim is niet
te meten. Wel ontvangen we positieve reacties op deze service. In 2018 gaan we
deze service evalueren om te bepalen of we dit door gaan zetten of niet.
In 2016 is de Risico Inventarisatie (RIE) gehouden en dit is samen met het plan
van aanpak (2017) besproken met de Ondernemingsraad. Deze inventarisatie
ziet toe op verbeterde arbeidsomstandigheden. De interne verbouwing heeft
veel effect gehad en de gevolgen voor de medewerkers waren divers. Voor veel
medewerkers is een soort nieuwe werkomgeving/werkplek ontstaan. Natuurlijk heeft dit effect op het welbevinden. We zullen dit aspect blijven volgen.
In 2017 is bepaald dat we het MTO (medewerkers tevredenheidsonderzoek) in het
komende jaar zullen uitvoeren.
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Medezeggenschap

In 2017 heeft de bestuurder tien keer met de Ondernemingsraad vergaderd in de zogenoemde Overlegvergadering. De Ondernemingsraad heeft verkiezingen gehad in 2017,
maar is grotendeels in dezelfde samenstelling doorgegaan. Het overleg is constructief
geweest over veel onderwerpen zoals ook benoemd in dit Sociaal Jaarverslag.
Een aspect dat ook hier besproken is, is de digitalisering van de personeelsdossiers
en dan met name de waarborgen op het gebied van veiligheid en privacy. Het externe
bureau dat deze dienstverlening voor ons verzorgt, voldoet aan alle criteria.
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