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Samenwerkingsomroep
Per 1 januari 2014 is de Vereniging KRO-NCRV een feit. De 
Vereniging KRO en Vereniging NCRV hebben hun omroep-
bedrijven, in het kader van de vereenvoudiging van het Ne-
derlandse publieke omroepbestel, gefuseerd in de samen-
werkingsomroep Vereniging KRO-NCRV. Deze Vereniging 
KRO-NCRV heeft twee leden, de (leden)Vereniging KRO 
(KRO) en de (leden)Vereniging NCRV (NCRV). Zij vindt 
haar basis in het katholieke en protestantse gedachtegoed 
van deze twee ledenverenigingen.

Op 27 januari 2014 vraagt de samenwerkingsomroep Ver-
eniging KRO-NCRV bij de Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap als deelnemer in de concessie van de 
landelijke publieke omroep een erkenning aan. Zowel de 
Vereniging KRO-NCRV als de Vereniging KRO en Vereni-
ging NCRV vallen onder de Mediawet. Vanzelfsprekend 
bestaat er een nauwe verbondenheid tussen deze drie ver-
enigingen. Deze verbondenheid is vastgelegd in de statuten 
van de Vereniging KRO-NCRV, de Vereniging KRO en de 
Vereniging NCRV.
Bij de ledentelling op 1 april 2014 stelt het Commissariaat 
voor de Media vast dat de Vereniging KRO 443.862 leden 
heeft per genoemde peildatum en de Vereniging NCRV 
355.068 leden. Daarmee is KRO-NCRV de grootste samen-
werkingsomroep in Nederland. 
Naast het ledenvereiste voldoet KRO-NCRV ook aan alle 
overige vereisten die de Mediawet stelt aan een samen-
werkingsomroep. Op 13 januari 2015 wordt de erkenning 
aan KRO-NCRV toegewezen voor de erkenningsperiode 
2016-2020.

KRO-NCRV start in 2014 met de transformatie van voor-
heen twee traditionele omroepbedrijven naar één krachtige, 
innovatieve en maatschappelijk betrokken mediaorganisatie, 
met media-aanbod gebaseerd op de belangrijke kern-
waarden inspireren, verbinden en duiden. Het wordt een 
mediaorganisatie met een maatschappelijk relevant geluid, 
een die midden in de samenleving staat en die een sterke 
koppeling kent tussen identiteit en programmering. Ver-
nieuwing en crossmedialiteit zijn daarbij leidend. Daarnaast 
zoekt KRO-NCRV actief naar nieuwe vormen van veran-

kering, door zich nadrukkelijk te verbinden met verwante 
groepen in de samenleving.

Positie KRO-NCRV in 2014
Het mediabedrijf KRO-NCRV opereert in het hart van de pu-
blieke omroep en beschouwt het als zijn uitdaging om aan 
de missies van KRO en NCRV een eigentijdse invulling en 
verwoording te geven. Deze missies stemmen in belangrijke 
mate overeen en laten zich programmatisch in drie doelstel-
lingen vertalen: 
1. het versterken van verbindende krachten in de 
 samenleving
2. het inspireren met levensbeschouwelijke vraagstukken
3. het duiden van de actualiteit. 

In 2014 kiest het mediabedrijf KRO-NCRV ervoor om de 
bestaande programmering nog onder het KRO-merk dan 
wel het NCRV-merk te laten vallen. Het grootste deel van de 
nieuwe programmering wordt geplaatst onder het gezamen-
lijke KRO-NCRV- merk. 

KRO-NCRV manifesteert zich als bedenker en producent van 
toonaangevende uitingen op televisie, radio en de daaraan 
gekoppelde mobiele en digitale platforms, als ook in print. 

Leidend voor de beleidsprioriteiten van 2014 zijn:
- de missies van de ledenverenigingen KRO en NCRV,
- de strategische plannen 2010-2015 van KRO en NCRV,
- de concessiebeleidsplannen 2010-2015 van KRO en  
 NCRV,
- het fusieplan op hoofdlijnen.

Eveneens zijn van invloed een drietal strategische ontwikke-
lingen in de omgeving van KRO-NCRV:
- de ontwikkeling van het omroepbestel,
- de speerpunten van de Nederlandse Publieke Omroep,
- de digitalisering van het medialandschap.

Op grond van bovengenoemde uitgangspunten zijn de vol-
gende beleidsprioriteiten van belang voor het Operationeel 
Beleidsplan KRO-NCRV 2014.



6   KRO-NCRV  jaarverslag 2014

1. De positie van KRO-NCRV en de samenwerking met  
    andere omroepen
KRO-NCRV levert ook in 2014 een bijdrage aan de verdere 
ontwikkeling van het omroepbestel. Zij werkt hiertoe samen 
met andere omroepen. Het rapport Commissie Toekomst-
verkenning van de Raad van Cultuur ‘De tijd staat open’ 
en de reactie op dit rapport van de staatssecretaris, geven 
nieuwe impulsen en richting aan de verdere hervorming van 
het publieke mediabestel. KRO-NCRV reageert 
op deze ontwikkelingen steeds in afstemming en samen 
met de overige omroepen binnen het omroepbestel.

De afspraken in het kader van de samenwerking tussen de 
Verenigingen KRO, NCRV en KRO-NCRV zijn vastgelegd 
in de statuten en een Samenwerkingsovereenkomst. De 
Verenigingen KRO en NCRV hebben een aantal hoofdtaken 
belegd bij KRO-NCRV zoals: ledenwerving en -behoud, de 
financiële en ledenadministratie, de bestuurlijke ondersteu-
ning en de verzorging van de jaarstukken. De samenwer-
king tussen KRO-NCRV en de beide ledenverenigingen 
KRO en NCRV krijgt in 2014 volgens de Samenwerkings-
overeenkomst verder gestalte. 

2. Media-aanbod en ontwikkeling
Om de missies van beide verenigingen optimaal te realiseren 
is het niet alleen van belang dat de radio- en televisiepro-
gramma’s hun kijk- en luistercijfer-doelstellingen halen, maar 
ook dat de programmering voortdurend wordt geïnnoveerd, 
zodat ze aan de kwalitatieve en kwantitatieve eisen van de 
netmanagers voldoet. Er wordt in 2014 dan ook volop ingezet 
op programmaontwikkeling en -vernieuwing.

Bijzondere aandacht gaat in 2014 uit naar de religieuze 
programmering van NCRV en RKK, voor zowel radio als 
televisie. Dit resulteert in een nieuw televisieprogramma, Het 
Hoogste Woord, en in een vernieuwde radioprogrammering 
met Schepper & Co en Kruispunt op Radio 5. Voor de nieuwe 
religieuze programmering van de NCRV wordt Annemiek 
Schrijver als presentatrice aangetrokken. 

Journalistiek is een van de speerpunten van de publieke 
omroep. KRO-NCRV heeft eveneens met nadruk gekozen 

voor Journalistiek als een van haar belangrijkste speerpun-
ten. Zo wordt in 2014 bijvoorbeeld extra geïnvesteerd in de 
ontwikkeling van drie journalistieke genres waarin KRO-
NCRV wil excelleren: onderzoeksjournalistiek, de reportage 
en het interview. Met haar journalistieke programmering laat 
KRO-NCRV een duidelijk eigen geluid horen. Dat geluid is, in 
tegenstelling tot dat van bijvoorbeeld NOS of NTR, betrokken 
zonder dat het partijdig is. Die betrokkenheid is herkenbaar in 
vorm en journalistieke lijn. Ook kiest KRO-NCRV 
voor herkenbare anchors zoals Fons de Poel, Eva Jinek, 
Teun van de Keuken en Sven Kockelmann. 

KRO-NCRV is op radiogebied in 2014 de grootste omroep en 
wil dit ook blijven. Daarom wordt een groot aantal program-
ma’s vernieuwd, met name op Radio 2, zoals Knooppunt 
Kranenbarg en Cappuccino. Grand Café Kranenbarg, De 
Staat van Stasse, Gijs 2.0 en Wout2Day zijn nieuwe formats 
waarmee KRO-NCRV ‘hofleverancier’ blijft van Radio 2. 

Crossmedialiteit en technologische innovatie zijn centrale 
begrippen binnen een snel veranderende mediawereld. De 
mediaconsumptie van het publiek beweegt mee met deze 
ontwikkeling en KRO-NCRV speelt hierop proactief in. De 
afdeling Digitaal & Innovatie vervult een wezenlijke functie in 
de crossmediale uitrol van de online content van KRO-NCRV, 
zoals de sterk scorende concepten van De slimste mens, 
Boer zoekt Vrouw en SpangaS. KRO-NCRV heeft een am-
bitieuze online strategie en wil haar relatieve positie in zowel 
bereik als omzet vergroten door een actiever social media 
beleid, meer gebruik te maken van alternatieve distributieplat-
forms en zich meer te richten op mobiele applicaties. Hiertoe 
worden diverse creatieve online concepten gelanceerd en 
vernieuwende journalistieke concepten ontwikkeld. Deze 
worden in 2015 gelanceerd.

Voor wat betreft de marketingcommunicatie ligt de nadruk op 
de promotie van de innovatieve, missie-gedreven program-
mering en de in huis nieuwe ontwikkelde programmering, die 
bijdraagt aan de positie van KRO-NCRV.
Omdat KRO-NCRV zich nadrukkelijk als journalistieke 
organisatie wil profileren, ligt hierop het accent, als ook op de 
positionering van de presentatoren.
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Het omroepbedrijf KRO-NCRV hanteert in 2014 een transi-
tielogo en start in de loop van 2014 een proces voor de ont-
wikkeling van een nieuwe huisstijl voor het omroepbedrijf, 
met als doel deze in 2015 te kunnen implementeren. 

3. Bladen
De programmabladen creëren, in een dalende markt, een 
goede balans tussen het zoveel mogelijk op peil houden 
van de dekkingsgraad en een zo hoog mogelijk aantal 
abonnees. Met het oog op de ledentelling in het voorjaar 
van 2014 leveren de bladen een actieve bijdrage aan de 
ledenstand van KRO en NCRV op peildatum 1 april 2014.

4. Financiën 
In dit eerste jaar van het omroepbedrijf KRO-NCRV zijn de fi-
nanciën goed op orde. Het jaar is afgesloten met een positief 
resultaat uit de gewone bedrijfsvoering. Ook het exploitatie-
resultaat vertoont een positief saldo. Als gevolg van gewij-
zigde regelgeving kan dit resultaat worden gedoteerd aan de 
Reserve voor Media-aanbod.
De eind 2013 Overgedragen reserve media aanbod is in 
2014 ingezet op programmering die bijdraagt aan de verdere 
ontwikkeling en versterking van programmering op zenders 
en netten.
De jaarrekening is verder toegelicht in hoofdstuk 7.

Het jaar 2014 is het eerste jaar waarin de omroepbedrijven 
geconfronteerd worden met de effecten van de stevige be-
zuinigingen voor de publieke omroep die het kabinet Rutte I 
in oktober 2010 heeft aangekondigd. Op de totale media-
begroting wordt vanaf 2013 stapsgewijs bezuinigd, oplopend 
tot een bedrag van € 200 miljoen structureel in 2015. 
De publieke omroep neemt hierin een aandeel van circa 
127 miljoen waarvan circa € 50 miljoen in 2014 en de rest in 
2015 is voorzien. De bezuiniging voor 2014 richt zich zowel 
op de overhead als op het primaire proces. De bezuiniging 
voor 2015 moet nagenoeg volledig worden gerealiseerd in 
de programmering en als gevolg hiervan lopen de beschik-
bare budgetten voor de televisienetten en de radiozenders 
drastisch terug.

In oktober 2012 heeft het Kabinet Rutte II een extra structu-
rele bezuiniging van € 100 miljoen met ingang van 2017 aan-
gekondigd. Hiermee is ook het aparte resterende budget van 
circa € 23 miljoen voor de 2.42 omroepen wegbezuinigd. En 
in de nieuwe mediawet zijn de zogenaamde 2.42 omroepen 
komen te vervallen. Van de bezuiniging van € 100 miljoen is 
in oktober 2013 € 50 miljoen teruggedraaid. Dit betekent dat 
de oorspronkelijke bezuiniging van € 45 miljoen die direct ten 
laste van de omroepen zou worden gebracht slechts enkele 
miljoenen overblijven. De bezuiniging van € 16 miljoen op het 
mediafonds en het wegvallen van de financiering van de 2.42 
omroepen raakt de omroepen echter ook.

Met het oog op de bezuinigingen ligt de aandacht in 2014 niet 
alleen op kwaliteitsverbetering maar ook op kostenbeheer-
sing en een flexibele kostenstructuur.

5.Interne Organisatie
Na de start van de nieuwe fusieorganisatie per 1 januari 2014 
ligt binnen de organisatie de focus op het verankeren van 
de fusie, het integreren van ondersteunende en bestuurlijke 
processen, infrastructurele zaken en het ondersteunen van 
primaire processen bij de realisatie van de veranderingen en 
doelstellingen.
In 2014 vindt een aantal wisselingen plaats in het manage-
ment, en de organisatie bereidt zich voor op de realisering 
van de effecten van de omroep brede bezuinigingen in 2015. 
De KRO-NCRV heeft veel programmering in de genres 
human interest en levensbeschouwing, deze genres worden 
extra geraakt in de bezuinigingen. Om de teruggang in de 
OCW-middelen op te vangen worden door de netmanagers 
ook nadrukkelijk programmatische keuzes gemaakt. Veel 
vergelijkbare programmering van KRO-NCRV wordt “ontdub-
beld”, ook worden kortere series geplaatst. Om de effecten 
van de bezuinigingen en programmatische ontwikkelingen op 
te kunnen vangen worden in 2014 een aantal reorganisaties 
ingezet binnen de programmatische afdelingen. De afdeling 
Audio is in 2014 gereorganiseerd, de besluitvorming over 
de reorganisaties van de afdelingen Journalistiek is voor het 
einde jaar afgerond en reorganisatie van de afdeling Video 
wordt eind 2014 voorbereid. 
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Visie en strategie 2015-2020
KRO-NCRV is een mediaorganisatie die volwaardig en gelijk-
waardig participeert in het veld met andere publieke omroepen, 
maar ook met onafhankelijke producenten en overige derden.
Om maximaal concurrerend te kunnen opereren binnen een 
bestel dat door de bezuinigingen van Rutte I en Rutte II fors 
minder financiële middelen heeft, zet de Statutaire Directie 
KRO-NCRV in op een flexibele, helder georganiseerde en 
effectief ingerichte organisatie, met efficiënte productie- en 
bedrijfsprocessen met een laag, vast kostenniveau. Deze stra-
tegie is vastgelegd in het KRO-NCRV Strategisch Beleidsplan 
2015-2020, dat op 13 december 2014 door de Federatieraad 
wordt vastgesteld.
Binnen de programmering van KRO-NCRV wordt in 2014 ge-
werkt met de merken KRO, NCRV, KRO-NCRV en RKK. Per 
2015 zal de programmering, met uitzondering van de expliciet 
levensbeschouwelijke programma’s, steeds verder onder het 
gezamenlijke merk KRO-NCRV worden ondergebracht. Vanaf 
2016 zal met het verdwijnen van de 2.42 omroepen het RKK 
merk vervallen. Een deel van de RKK programmering wordt 
binnen KRO-NCRV voortgezet. 

H.M.I. Abbenhuis
Directievoorzitter 

Y.E.A.M de Haan
Zakelijk Directeur

T.S.G. Rijssemus 
Mediadirecteur
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2  Verslag Federatieraad

De Federatieraad
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de voorzittershamer over aan de nieuwe voorzitter, de heer 
Theo Camps.

Themabijeenkomsten
In beide vergaderingen van de Federatieraad als ook in 
drie speciaal georganiseerde regionale themabijeenkom-
sten spreken de leden van de Federatieraad en de directie 
uitvoerig over de toekomstverkenning publiek mediabestel, 
onder meer aan de hand van het rapport ‘De tijd staat open’ 
van de Raad van Cultuur en de reactie van Staatssecretaris 
Sander Dekker.

Voorzitterscontact 
Het voorzitterscontact KRO-NCRV is een overleg tussen de 
voorzitters van de KRO Afdelingsraden, de voorzitters van 
de NCRV Regionale Commissies en de directie. In het voor-
zitterscontact vindt uitwisseling van informatie plaats, veelal 
ter voorbereiding van de vergaderingen van de Federatie-
raad. Het voorzitterscontact vindt in 2014 tweemaal plaats.

Commissie Financiën
De Commissie Financiën beoordeelt de jaarrekening en de 
jaarbegroting van de Vereniging KRO-NCRV en brengt in de 
Federatieraad mondeling verslag uit over haar bevindingen.
De Commissie Financiën spreekt in de april-vergadering 
over de concept openingsbalans KRO-NCRV en de proce-
dure voor de benoeming van de externe accountant.
In december bespreekt de Commissie Financiën de begro-
ting KRO-NCRV 2015 en brengt hiervan verslag uit in de 
vergadering van de Federatieraad.

Commissie Evaluatie Programmabeleid
De Commissie Evaluatie Programmabeleid beoordeelt de 
verantwoording van de directie over het programmatisch 
beleid van de Vereniging KRO-NCRV en brengt in de 
Federatieraad verslag uit van haar bevindingen.
Op 8 oktober spreekt de Commissie Evaluatie Programma-
beleid met de mediadirecteur over de werkwijze van de 
commissie. De mediadirecteur bespreekt op zijn beurt in 
deze bijeenkomst met de commissie ook de contouren van 
het mediabeleid .

De Federatieraad is het verenigingsorgaan zoals bedoeld in 
artikel 2:40 Burgerlijk Wetboek, bestaande uit vertegen-
woordigers van de Vereniging KRO, zijnde de leden van de 
KRO Ledenraad, en vertegenwoordigers van de Vereniging 
NCRV, zijnde de leden van de NCRV Verenigingsraad.

April-vergadering
In zijn eerste reguliere vergadering in april bespreekt de 
Federatieraad in het kader van de invoering van het good 
governance-model de werkwijze van de vaste Commissie 
Evaluatie Programmabeleid en benoemt de voorzitter van 
de Vertrouwenscommissie.
Daarnaast herbenoemt de Federatieraad de heer Theo
Camps als lid/voorzitter van de Raad van Toezicht KRO-
NCRV. 
De Federatieraad bespreekt de door de Statutaire Directie 
en Raad van Toezicht vastgestelde openingsbalans KRO-
NCRV 2014 en maakt afspraken over de benoeming van 
een externe accountant voor het boekjaar 2014.
Via een stemronde per e-mail benoemt de Federatieraad op 
7 juli 2014 de externe accountant voor de Vereniging KRO-
NCRV, boekjaar 2014.

December-vergadering
In de december-vergadering herbenoemt de Federatieraad 
twee leden voor de Raad van Toezicht KRO-NCRV, op 
voordracht van de NCRV Verenigingsraad: de heren 
Sak van den Boom en Huibrecht Bos.
De Federatieraad keurt de begroting Vereniging KRO-NCRV 
2015 goed en adviseert de Statutaire Directie over het 
voorstel voor de vergoeding inzake (reis)kosten voor leden 
van de Federatieraad. Ten slotte keurt de Federatieraad het 
door de directie opgestelde Strategisch Beleidsplan KRO-
NCRV 2015-2020 goed. 

Het voorzitterschap van de Federatieraad wisselt jaarlijks 
ten gevolge van de statutair bepaalde wisseling van het 
voorzitterschap en vicevoorzitterschap van de Raad van 
Toezicht. De vicevoorzitter van de Raad van Toezicht is 
voorzitter van de Federatieraad. 
Aan het eind van deze vergadering draagt de zittende 
voorzitter van de Federatieraad, de heer Bert de Jong, 
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Vertrouwenscommissie
De Vertrouwenscommissie adviseert de Federatieraad 
omtrent benoeming en ontslag van leden van de Statutaire 
Directie en Raad van Toezicht.
De voorzitter van de Vertrouwenscommissie is in april door 
de Federatieraad benoemd. 
In 2014 ziet de Vertrouwenscommissie geen aanleiding om 
advies uit te brengen.
 

Herdenking MH17
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Midsomer Murders Downton Abbey

Ik neem je mee
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3 Verslag Raad van Toezicht

KRO De Wandeling met Sander Kramer en André Kuipers
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Algemeen
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de 
Statutaire Directie en op de algemene gang van zaken in 
het omroepbedrijf KRO-NCRV. Twee maal per jaar toetst 
de Raad van Toezicht het beleid van de Directie aan het 
Strategisch Plan en het daaruit voortvloeiende Operationeel 
Beleidsplan. De voorzitter van de Raad van Toezicht en de 
directievoorzitter hebben regelmatig overleg over actuele 
aangelegenheden.
Conform de Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publie-
ke Omroep stelt de Raad van Toezicht zich onafhankelijk en 
kritisch op. De Raad van Toezicht is samengesteld op grond 
van verschillende competenties, zodat er een brede deskun-
digheid in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd is, zoals 
vastgelegd in het profiel voor de Raad van Toezicht. 
De profielschets is te lezen op KRO-NCRV website.
De Raad van Toezicht adviseert de Federatieraad in het 
bijzonder over de financiële en beleidsmatige jaarstukken.

Samenstelling
In de april-vergadering benoemt de Federatieraad de heer 
Theo Camps voor een tweede en laatste termijn als lid/kan-
didaat voorzitter van de Raad van Toezicht KRO-NCRV. 
Twee leden van de Raad van Toezicht, de heren Sak van 
den Boom en Huibrecht Bos, worden in november 2014 
voor eveneens een tweede termijn van vier jaren benoemd.

Vergaderingen
De vier reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht 
staan in 2014 voor een groot deel in het teken van de verde-
re doorvoering van het good governance-model, zoals dit is 
vastgesteld bij de fusie van de omroepbedrijven van KRO 
en NCRV. 
Ook wordt in elke vergadering intensief gesproken over de 
ontwikkelingen in de Publieke Omroep, de toekomstverken-
ning publiek mediabestel in het algemeen en de toekomst 
van het omroepbedrijf KRO-NCRV in het bijzonder.
De leden van de Raad van Toezicht nemen deel aan de 
vergaderingen van de Federatieraad.

In de reguliere vergadering van februari benoemt de Raad 
van Toezicht KRO-NCRV, in het kader van de voortgang 

invoering good governance-model, de leden van de Raden 
van Toezicht van de (leden)Verenigingen KRO en NCRV: 
Raad van Toezicht KRO
De heer Theo W.A. Camps (voorzitter)
De heer Henk Th. J. Spaan
Mevrouw Lidy F. Wiggers-Rust

Raad van Toezicht NCRV
De heer Sak J.W. van den Boom
De heer Huibrecht H. Bos
De heer Bert P. de Jong (voorzitter) 

Het Directiereglement wordt goedgekeurd en de besluiten 
van de voorgenomen Raad van Toezicht KRO-NCRV uit 
2013, zoals de vaststelling van het profiel van de leden van 
de Statutaire Directie, de vaststelling van het reglement 
van de Raad van Toezicht en de procuratieregeling, worden 
bekrachtigd.

De Raad van Toezicht wisselt met de directie uitvoerig van 
gedachten over het voorstel voor de huisvesting van het 
omroepbedrijf KRO-NCRV en de invoering van een nieuw 
huisvestingsconcept. 

De Raad van Toezicht
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In april spreekt de Raad van Toezicht uitgebreid over het 
Rapport van de Commissie Toekomstverkenning van de 
Raad voor Cultuur ‘De tijd staat open’.
In het kader van de voortgang invoering good governance-
model vindt in de Raad van Toezicht afstemming plaats over 
een voorstel van de honorering van de leden van het Be-
stuur en de Raad van Toezicht van de (leden)verenigingen 
KRO en NCRV. 
De besluitvorming en advisering vinden plaats in de verga-
dering van de Raad van Toezicht van KRO en de Raad van 
Toezicht van NCRV. 
Besproken wordt een voorstel van de directie voor een 
vergoeding van de (reis)kosten van de leden van de Fede-
ratieraad. De Raad van Toezicht gaat overeenkomstig het 
advies van de auditcommissie en teneinde te kunnen vol-
doen aan de verplichtingen voortvloeiende uit onder meer 
de Mediawet en de samenwerkingsovereenkomst tussen 
de Verenigingen KRO, NCRV en KRO-NCRV, akkoord met 
de machtiging van de besturen van de (leden)verenigingen 
KRO en NCRV aan de Statutaire Directie van het omroep-
bedrijf KRO-NCRV, zoals is vastgelegd in de statuten.
Ook bespreekt de Raad van Toezicht de werkwijze van de 
Commissie Evaluatie Programmabeleid, geeft hij goedkeu-
ring aan het Operationeel Beleidsplan KRO-NCRV 2014 en 
stelt hij de openingsbalans 2014 KRO-NCRV vast.

In september bespreekt de Raad van Toezicht de financiële 
voortgang tweede kwartaal van het omroepbedrijf KRO-
NCRV en de halfjaarrapportage Operationeel Beleidsplan 
2014. Tevens wordt een eerste concept van het Strategisch 
Beleidsplan KRO-NCRV 2015-2020 besproken.

In november spreekt de Raad van Toezicht indringend over de 
voortgang van de Toekomstverkenning Publiek Mediabestel.
Daarnaast bespreekt de Raad van Toezicht de financiële 
voortgang derde kwartaal en de begroting KRO-NCRV 
2015. Het finale concept van het Strategisch Beleidsplan 
KRO-NCRV 2015-2020 wordt besproken en met een posi-
tief advies aan de Federatieraad ter vaststelling voorgelegd.
Ten slotte wordt de aanpak voor de jaarlijkse evaluatie van 
het functioneren van de Raad van Toezicht en het vergader-
schema voor 2015 goedgekeurd.

Auditcommissie
De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad 
van Toezicht en heeft tot taak het beoordelen van de finan-
ciële verslaglegging en interne en externe accountants-

controle en de Raad van Toezicht ter zake te adviseren. 
De auditcommissie houdt toezicht op de Statutaire Directie, 
wat betreft de werking van de interne risico- en controlesys-
temen, de financiële informatieverschaffing, de rol en het 
functioneren van de interne financiële afdeling, het beleid 
met betrekking tot de belastingplanning en de relatie met de 
externe accountant.

Vergaderingen
De auditcommissie vergadert in 2014 twee keer en overlegt 
daarnaast met de Directie over de herhuisvesting en de 
benoeming van de externe accountant. 

In april spreekt de auditcommissie over de door de Sta-
tutaire Directie vastgestelde openingsbalans KRO-NCRV 
2014, waarna deze wordt goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht. Daarnaast wordt de procedure voor de benoeming 
van de externe accountant besproken, de procuratieregeling 
geëvalueerd en de noodzaak besproken van een volmacht 
voor de Statutaire Directie om namens de Verenigingen 
KRO en NCRV te kunnen handelen, conform onder meer de 
Mediawet.

In november 2014 bespreekt de auditcommissie de concept 
begroting 2015 voor het omroepbedrijf KRO-NCRV. De 
auditcommissie is van mening dat de begroting een goede 
financiële basis vormt voor het te voeren beleid in 2015. 
De auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht deze 
begroting met een positief advies ter goedkeuring aan de 
Federatieraad voor te leggen welk advies door de Raad van 
Toezicht wordt opgevolgd. Daarnaast spreekt de audit-
commissie over de stand van zaken met betrekking tot het 
risicomanagement.

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de 
Raad van Toezicht. De remuneratiecommissie beoordeelt 
de omvang en samenstelling van de Statutaire Directie. 
Bereidt de gesprekken ter beoordeling van het functioneren 
van de directie voor, doet voorstellen over het te voeren 
bezoldigingsbeleid voor de leden van de directie en van de 
Raad van Toezicht. Bij het ontstaan van een vacature in de 
Statutaire Directie doet de remuneratiecommissie voorstel-
len over de selectiecriteria en de benoemingsprocedure.
De remuneratiecommissie stelt in samenwerking met de 
Statutaire Directie de collectieve en individuele beoor-
delingscriteria voor 2014 vast. Aan de hand van deze 
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vastgestelde criteria zullen de voorzitter van de remune-
ratiecommissie en de voorzitter van de Raad van Toezicht 
(2014) begin 2015 beoordelingsgesprekken voeren met de 
afzonderlijke directieleden. 

Ten slotte
De Raad van Toezicht evalueert zijn functioneren over 2014, 
conform de richtlijn Goed Bestuur en Toezicht van de Ge-
dragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep.
De Raad van Toezicht voert periodiek tweemaal per jaar 
overleg met de Ondernemingsraad (OR). In april en novem-
ber neemt een delegatie van de Raad van Toezicht deel aan 
het halfjaarlijkse overleg tussen de bestuurder en de OR 
over de gang van zaken in de organisatie van KRO-NCRV 
(conform artikel 24 Wet Ondernemingsraad).

De Raad van Toezicht constateert met genoegen dat KRO-
NCRV haar doelstellingen voor 2014 nagenoeg volledig 
heeft gerealiseerd (zie daarvoor hoofdstuk 1 het Directie-
verslag). 2014 is voor de medewerkers en de directie geen 
gemakkelijk jaar geweest. Naast de fusie en het gewone 
werk is sprake geweest van grote druk op ieder afzonder-
lijk. De Raad van Toezicht spreekt veel waardering uit voor 
de inzet van directie, managers en medewerkers van het 
omroepbedrijf KRO-NCRV in dit eerste levensjaar van de 
samenwerkingsomroep.

E.P. de Jong
Voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV in 2015

Vicevoorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV in 2014

Th.W.A. Camps
Voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV in 2014

Vicevoorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV in 2015
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4 Media

Eva Jinek
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Vanwege de gekozen speerpunten, Duiden-Verbinden-Inspi-
reren, wordt bij de programmering en de programma-promo-
tie op deze drie kernwaarden de focus gelegd. Vernieuwing 
en crossmedialiteit zijn daarbij leidend. Vanuit deze visie 
maakt KRO-NCRV een duidelijke keuze voor de volgende 
programmatische speerpunten: Kwaliteitsjournalistiek, Hu-
man Interest, Levensbeschouwing, Drama en Jeugd. 

In 2014 start een volledig nieuwe afdeling in het omroepbe-
drijf KRO-NCRV, belast met de ontwikkeling van nieuwe for-
mats, het maken van pilots en de aansturing van program-
ma’s die in samenwerking met externe producenten worden 
gemaakt. De extra aandacht voor programmaontwikkeling 
resulteert onder meer in twee programma’s die in de zomer 
en het najaar van 2014 worden uitgezonden (Zeg eens B en 
Ik neem je mee). Dit laatste programma krijgt in 2015 een 
vervolg. Voor 2015 is een groot aantal formats in ontwikke-
ling, die actuele maatschappelijke thema’s agenderen en 
inspelen op de wens van de NPO om het programma-aan-
bod te vernieuwen en verjongen. 

Hieronder volgt een indeling van het programma-aanbod 
van KRO-NCRV naar soort en karakter (Human Interest, 
Journalistiek, Levensbeschouwelijk, Drama en Jeugd) voor 
televisie, radio, internet en communicatie.

Caroline Tensen

Patrick Lodiers

Anita Witzier
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Human Interest

Op NPO 1 start in september 2014 de achtste serie van 
Boer zoekt Vrouw. De kick off uitzending in september trekt 
3,4 miljoen kijkers met het hoogste KRO-NCRV-marktaan-
deel van 45%.
In het najaar viert Boer zoekt Vrouw het 10-jarig jubileum 
met twee specials, waarin alle deelnemende boeren en hun 
partners terugblikken op mooie momenten uit deze rijke ja-
ren. Het jubileum resulteert in een bijzondere reünie en twee 
bijzondere afleveringen. Boer zoekt Vrouw blijft ook in 2014 
de succesvolste human interest titel van de NPO.
De kijkers van Boer zoekt Vrouw volgen dit jaar wederom 
in grote getalen de bijbehorende site en app. Meer dan 
drie miljoen mensen houden digitaal de gebeurtenissen bij 
rondom de zoektocht naar internationale liefde, waarvan de 
ontknoping plaatsvindt op 2 februari 2014. Ook de aftrap 
voor het nieuwe seizoen (2014/2015) verloopt succesvol op 
een inmiddels vernieuwde app. Niet alleen tijdens uitzendin-
gen in het seizoen is Boer zoekt Vrouw een populaire online 
bestemming, ook daarna blijft nieuws rondom de boeren po-
pulair en attractief. Berichten op Facebook kunnen steevast 
rekenen op vele reacties.

Spoorloos viert in 2014 ook een jubileum: haar 150ste uitzen-
ding. Nog steeds weet Spoorloos in elke aflevering meer dan 
twee miljoen kijkers te boeien, een bewijs dat het mogelijk is 
een lang bestaande titel door innovatie eigentijds te houden.

In Zeg eens B laat Caroline Tensen zien hoe laaggeletter-
den zich redden in onze maatschappij; zij helpt hen hun 
vaardigheden te verbeteren. 

Ook in de top 5 van succesvolle NPO1 programma’s: KRO-
NCRV titels De Rijdende Rechter en De Reünie. Die laatste 
heeft sinds eind 2014 een nieuwe presentator, Patrick 
Lodiers. Rondom het televisieprogramma van mr. Frank 
Visser bestaat de juridische portal Eerste hulp bij recht. 
De bezoekersaantallen op deze portal stijgen jaar na jaar 
en blijken één van de meest stabiele factoren in de digitale 
portfolio van KRO-NCRV. De second screen applicatie bij 
het programma zorgt inmiddels voor tien procent van het 
maandelijkse bereik. De applicatie wint een Lovie Award 
2014 in de categorie ‘Mobile handheld: Mobile integrated 
experience’.

Spoorloos
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Boer zoekt Vrouw
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Keuringsdienst van Waarde
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In de zomer is de nieuwe, dagelijks serie Ik neem je mee 
gelanceerd, waarin diverse KRO-NCRV-presentatoren 
samen met BN’ers terug gaan naar hun geboorteplaats. 
De serie krijgt een vervolg in 2015.
Op NPO 2 heeft Man bijt hond het lastig in 2014, door de 
verschuiving van DWDD naar het tijdslot van 19:00 uur. 
Inmiddels constateren we dat het programma Man bijt hond 
zich daar goed weet te handhaven. 
Op internet maakt Expeditie Man bijt hond in het najaar een 
nieuwe stap in transmediaal storytelling voor KRO-NCRV. 
De kijker kan via de site en de app invloed uitoefenen op de 
busreis door Nederland. Bijzonder aan het project is het feit 
dat het niet gescript is en dat er met dagelijkse gebeurtenis-
sen wordt ingespeeld op reacties van de kijkers. 
De slimste mens is in 2014 wederom een groot succes. Het 
lijkt wel of de quiz ieder jaar spannender wordt. Met boven-
dien het hoogste marktaandeel van een KRO-NCRV titel op 
NPO 2: ruim 21% waar 15% de doelstelling is. 
De slimste mens is in zomer en najaar ook een succes via 
de app. Wederom spelen honderdduizenden mensen het 
spel tegen vrienden en onbekenden. Op televisie wordt het 
antwoord op de vraag van de dag bekend gemaakt, die 
eerder die dag door iedere gebruiker in de app kon worden 
beantwoord. Zo is er een directe koppeling tussen app en 
programma.
Op NPO 3 wordt Zeg Dag tegen Pesten, in samenwerking 
met VARA/BNN, alom gewaardeerd door de kijker. Pesten 
blijft ook in 2014 een actueel thema en zal voorlopig jaarlijks 
een terugkerend thema blijven op NPO 3.
Keuringsdienst van Waarde blijft het goed doen en maakt 
regelmatig nieuws. 
Daarnaast zijn we trots op de vaste KRO-NCRV waarden op 
NPO 3: Van de Straat en Hij is een Zij.
Een bijzondere vermelding betreft Streetlab, een succesvol 
programma in de week van het TV LAB. In het voorjaar 
van 2015 wordt het succes beloond met een eerste serie 
afleveringen.

Op de KRO-site surfen bijna een miljoen bezoekers naar 
de Keuringsdienst van Waarde, een stijging van bijna vijftig 
procent ten opzichte van 2013. In het vierde kwartaal van 
2014 wordt samen met de makers van het programma een 
app ontwikkeld, die in 2015 zal worden gelanceerd. Zowel 

op de site als in de app speelt de Keuringsdienst van Waar-
de in op de verwondering en verbazing van de kijker. 

Pers en social media hebben extreem veel aandacht voor 
de documentaire Het beste voor Kees. De documentaire ge-
nereert ongekend veel publiciteit voor een maatschappelijk 
thema als autisme. Ook andere maatschappelijk relevante 
programma’s krijgen media-aandacht, zoals Hij is een Zij, 
over transgenders, en Zeg eens B, over laaggeletterden. 
Dit bewijst eens te meer hoe betekenisvol en belangrijk pro-
gramma’s zijn over maatschappelijk relevante onderwerpen 
en welke spin off zij creëren.
In maart organiseert de afdeling MC&L op verzoek van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken een bijeenkomst waarin 
Uit-de-kast-presentator Arie Boomsma in gesprek gaat met 
een Poolse delegatie over de acceptatie van homoseksu-
elen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders. Nederland 
geldt als voorbeeldland op het gebied van seksuele diver-
siteit en KRO-programma’s als Uit de Kast en Boer zoekt 
Vrouw leveren daar een positieve bijdrage aan. 

Philip Freriks
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Journalistiek

Begin 2014 start op NPO2 een nieuw programma van Eva 
Jinek en Sven Kockelman Eén op Eén. In de loop van 2014 
neemt Profi el succesvol de plek in van het project Eén 
op Eén, dat niet voldoende kijkers weet te genereren. De 
herintroductie van Oog in Oog op NPO2 en het late night 
programma van Jinek op de zondagavond op NPO1 bele-
ven een goede start.
Tegelijkertijd wordt het dagelijkse programma van Jinek in 
de steigers gezet voor 2015. Ook maakt KRO-NCRV een 
start met de vernieuwingen van De Monitor, de nieuwe 
reportagerubriek, Brandpunt (het samengaan van KRO 
Brandpunt en Altijd Wat tot een nieuwe achtergrondrubriek) 
en Reporter. De media besteden veel aandacht aan het be-
kend maken van de nieuwe journalistieke programma’s van 
KRO-NCRV, zoals Eén op Eén, Jinek en De Monitor. 

Op de KRO website wordt de Altijd Wat Monitor gedurende 
het jaar in fases vernieuwd. De site wordt geoptimaliseerd 
en voor mobiel gebruik zo aangepast dat de journalisten 
hun onderzoek op dagelijkse basis kunnen bijhouden.

Voor de online special De kernreactor van Petten werken 
de redactie van Reporter en de afdeling Digitaal & Innovatie 
nauw samen. De publicatie is, mede door een samenwer-
king met de Volkskrant, groot nieuws en wordt als onder-
zoeksjournalistiek positief ontvangen door de buitenwacht. 
De special is de eerste exclusieve online publicatie van een 
onderzoeksprogramma bij KRO-NCRV.

De Ochtend op NPO Radio 1 is het nieuwe actualiteiten-
programma van KRO-NCRV. Met recht is dit programma in 
alles een voorbeeld van verbondenheid van beide tradities: 
de kwaliteit van het nieuwe programma, de toonaangevende 
resultaten voor de nieuwszender en de herinrichting van de 
organisatie die met minder mensen fl exibeler, effi ciënter en 
slagvaardiger opereert. Daarnaast toont Frits Spits aan dat hij 
op elk podium - nu op de zaterdagochtend van NPO Radio 1 
- vernieuwende en aantrekkelijke radio kan maken. Hij speelt 

Frits Spits

Jurgen van den Berg

Ghislaine Plag



25KRO-NCRV  jaarverslag 2014

zo met taal dat hij een groot publiek aan zich weet te binden 
in De Taalstaat. Op de zondagavond toont het nieuwe 
programma Reporter Radio aan dat onderzoeksjournalis-
tiek ook luisteraars kan trekken én kan scoren, zowel met 
nieuws, kwaliteit als onderscheidende radio.

Brandpunt
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SpangaS
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Levensbeschouwelijk

Schepper en Co en Het Hoogste Woord zijn in 2014 van 
vaste waarde voor NPO2, zo ook De Wandeling dat iedere 
zaterdagavond wordt uitgezonden en wordt gepresenteerd 
door Sander de Kramer of Arie Boomsma.

Een jaarlijkse traditie is het crossmediale project Ode aan de 
Doden. Tijdens deze campagne wordt een oproep 
gedaan om een kaarsje voor een dierbare op te steken. 
Anita Witzier is wederom het gezicht van deze campagne.

In juli participeren KRO-NCRV in een speciale kerkdienst 
vanuit Amersfoort, die door de gezamenlijke christelijke 
omroepen wordt uitgezonden in verband met de vliegramp 
met het MH17-toestel in de Oekraïne. Het initiatief wordt erg 
gewaardeerd en krijgt brede belangstelling van nationale en 
internationale media. 
In 2014 worden voorbereidingen getroffen om, vooruitlopend 
op het stoppen van de 2.42 omroep RKK, ook de meer expli-
ciet levensbeschouwelijke katholieke programmering onder 
te brengen bij KRO-NCRV. In dit kader wordt in 2014 bij de 
intekening van 2015 Kruispunt ingetekend door KRO-NCRV. 

Drama

De dramaserie SpangaS wordt geprolongeerd met serie 7/8. 
De afl evering met de ziekte van Meral is spraakmakend en 
trekt een half miljoen kijkers. 
SpangaS wint een belangrijke COC-prijs: de Bob Angelo 
Penning. De makers besteden volgens het COC uitge-
breid, respectvol en op vanzelfsprekende wijze aandacht 
aan LHBT’s’ (Lesbisch, Homo-, Bi-, en Transgender). De 
homoseksuele Flip en de lesbische Charley uit de serie zijn 
“rolmodellen voor een generatie jongeren”, aldus het COC. 
Daarbij zetten meerdere SpangaS-acteurs zich ook privé in 
voor LHBT-acceptatie.
Het Verborgen Eiland, 50 x 10’, is een groot crossmediaal 
project, succesvol als serie, en trekt online enorm veel 
bezoekers. De afl evering mag op grote waardering rekenen 
van publiek/doelgroep en ouders!

Sander de Kramer

Arie Boomsma

Jacobine Geel
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Digitaal start Zapp/Zappelin met de SpangaS Hangout. 
Een online hangout waar nieuwe verhaallijnen - gekoppeld 
aan de ontwikkelingen in het televisiedrama - ontstaan. 
De Hangout zorgt voor veel extra bezoek en bewijst dat 
extra transmediale verhaallijnen ook voor SpangaS positief 
bijdragen aan het bereik.

In 2014 worden verschillende opnames gemaakt voor dra-
maseries die in 2015 worden uitgezonden.

Jeugd

In 2014 keert de succesvolle titel Willem Wever terug op 
Zapp/Zappelin.
KRO-NCRV werkt nu aan een nieuwe reeks met nieuwe 
presentatoren: Jetske van der Elzen en Ajouad El Miloudi. 
Ook Zapplive krijgt een nieuwe presentator, Klaas van 
Kruistum.
Willem Wever is één van de best scorende online titels van 
Zapp/Zappelin en stijgt in 2014 met 40% ten opzichte van 
2013. Het hoogtepunt voor KRO-NCRV op Zapp/Zappelin 
valt in het najaar. Met het transmediale project Het Verbor-
gen Eiland / Zappmissie heeft KRO-NCRV een groot succes 
in handen. Het bijzondere van twee losse programma’s die 
in verhaalvertellingen naar elkaar groeien blijft niet onopge-
merkt bij zowel NPO als het jonge publiek. Er zijn wederom 
meer bezoekers dan bij vergelijkbare eerdere projecten; zij 
blijven ook langer online. De bezoekers blijken geen genoeg 
te krijgen van de extra verhaallijnen, content en interactie.
Met Zapplive vernieuwt KRO-NCRV ook. Door de toevoe-
ging van de ‘Swipeshow’ in het programma kan de kijker 
thuis interactief het programma beïnvloeden door onder 
meer te bepalen welke gast als eerste binnen moet komen. 
De kijker heeft zo direct invloed op het verloop van het 
programma. Daarnaast wordt de Zapp tekenapp geïntrodu-
ceerd: kinderen krijgen thuis tijdens het live programma een 
tekenopdracht. De mooiste tekeningen komen vervolgens 
direct op televisie, wederom een toepassing van apps met 
directe invloed op het programma. Deze tekenapp wint 
meteen een IAB Mixx Award!

De meest succesvolle titels KRO-NCRV in kijkcijfers 
(gemiddelden)

NPO 1 - journalistiek  Aantal kijkers *1000
Boer zoekt vrouw internationaal  3.997
Spoorloos  2.121
De Reunie  2.033
De Rijdende Rechter  1.573

NPO 2  Aantal kijkers *1000
Slimste mens  1.216
Joris Kerstboom  725
Recht in de regio  514

 

NPO 3  Aantal kijkers *1000
Keuringsdienst van waarde  615
Zeg dag tegen pesten 
(samen met BNN, eenmalig)

 488

Rekenkamer  443
 

Zapp (leeftijd 6-12)  Aantal kijkers *1000
SpangaS  115
Verborgen Eiland  80
BZT show  87

Waarderingscijfers
De kijkers geven de hoogste waardering aan drama 
producties, met een 8,4 worden twee films het hoogst 
gewaardeerd: Daglicht en De Tweeling. Daarna volgt de 
serie The Bridge 2 met een 8,3 en Zoo ok. De serie 
Downton Abbey volgt met een waardering van 8,2.
De hoogst gewaardeerde eigen productie, Ode Aan de 
Doden, wordt gewaardeerd met een 8,2.
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Het Verborgen Eiland

BZT show

Klaas van Kruistum
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Stefan Stasse

Wouter van der Goes

Magriet Vroomans

Bert KranenbargGijs Staverman
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Radio

NPO Radio 1
Zie paragraaf onder journalistiek.

NPO Radio 2
Radio 2 is enorm in beweging. KRO-NCRV heeft in 2013 en 
2014 al haar titels vervangen. KRO en NCRV hadden beide 
zeer succesvolle, maar ook langlopende programma’s op 
Radio 2 die aan het einde van hun levenscyclus waren. Dit 
organisch verloop sloot aan bij de wens de zender eigentijd-
ser te maken. Samen zorgt dit voor een grote vernieuwings-
slag. Al in 2013 heeft het Theater van het Sentiment ruimte 
gemaakt voor De Staat van Stasse. Op 1 januari 2014 start 
Gijs 2.0 op de plek van Tijd voor Twee, in september volgen 
Wout2day op de plek van het oude tijdslot van Knooppunt 
Kranenbarg en Grand Café Kranenbarg op het oude tijdstip 
van Cappuccino.
De nieuwe programma’s voldoen aan de verwachtingen van 
de zendermanager en de LTA’s* zijn naar tevredenheid.
KRO-NCRV besteedt in 2014 wederom op Radio 2 en TV 
aandacht aan Alpe d’HuZes. Daarnaast doet De Staat van 
Stasse een avond en nacht lang verslag van De Nacht van 
de Vluchteling. De Staat van Stasse haalt uitgebreid de 
Belgische pers met de actie ‘Wokken voor België’. Deze 
actie is bedacht als grap in verband met het stroomtekort in 
het land; door de Belgische media wordt het echter serieus 
opgevat.
In Grand Café Kranenbarg reikt Bert Kranenbarg vanuit 
het Top 2000 Café de Theo Koomen-award voor het beste 
sportverslag uit aan Jack van Gelder.
KRO-NCRV is met 4 DJ’s hofleverancier van de succesvolle 
Top 2000. 

NPO 3FM
2014 is voor KRO-NCRV op 3FM en voor 3FM in het 
algemeen een goed jaar. 
Programmatisch zijn er geen wijzigingen doorgevoerd. 
Rabradio haalt de LTA-doelstellingen ruimschoots. 
Barend en Wijnand en PS radio halen de targets niet, deze 
programma’s laten wel een ontwikkeling zien die in lijn ligt 
met de zender.

Voor het programma Rabradio wordt het Popduel digitaal 
doorontwikkeld. De bestaande app is geheel vernieuwd, 
zowel conceptueel als technisch. De lancering van de app 
vindt begin 2015 plaats in het kader van een themaweek op 
3FM.

NPO Radio 4
De Ochtend van 4 start in 2014 ook met uitzendingen in het 
weekend. Het programma kent een forse groei en neemt 
daarmee de rest van de dagprogrammering op sleeptouw. 
In een jaar tijd stijgt het LTA van De Ochtend van 4 (door de 
week) van een LTA van 1,7 naar 2,2.

Passaggio is nieuw op Radio 4. Het programma vormt een 
succesvolle brug tussen dag en avond. 

KRO-NCRV speelt een belangrijke rol bij speciale projecten 
op Radio 4. Zo presenteert Margriet Vroomans een speciale 
locatie-uitzending waarin Koningin Maxima het startschot 
geeft van de actie Klassiek geeft. Via deze actie worden 
muziekinstrumenten en geld ingezameld voor kinderen met 
een kleine beurs. KRO-NCRV is ook mediapartner van de 
A.L. Snijdersprijs voor het Zeer Korte Verhaal. Vanuit En-
schede verzorgen Margriet Vroomans en Niels Heithuis een 
extra lange live uitzending met ontbijtgasten, Het Sympho-
nieorkest (het vroegere Nederlands Symphonieorkest), en 
de winnende schrijvers.

NPO Radio 5
Het weekend van Radio 5 gaat in 2014 fors op de schop. 
Levensbeschouwelijke programmering maakt plaats voor 
bekende KRO-titels als Adres Onbekend, Goudmijn en 
Theater van het Sentiment. Deze wijziging leidt tot een forse 
stijging van het marktaandeel van de weekendprogramme-
ring op Radio 5.

Ook op werkdagen verandert er een en ander. Het NCRV 
programma Schepper & Co gaat een horizontaal tijdslot 
delen met Kruispunt van de RKK. Het zijn kwalitatief goede 
programma’s maar bereiken niet het verwachte LTA; de 
oorzaak ligt in het feit dat het tijdslot voorheen Nostalgia 
programmeerde. In 2015 zal dit leiden tot aanpassingen.

* luistertijdaandeel
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Het dagelijkse programma Plein 5 haalt het LTA-target in 
10+, maar komt in de doelgroep 55+ net iets tekort. Een 
bijzondere uitzending in Plein 5 is de verkiezing voor het 
lekkerste streekproduct. Een jury bestaande uit luisteraars 
en chef-koks roept het Drentse Krentjebrij als winnaar uit.
 
NPO Radio 6
Op Radio 6 zijn geen programmatische wijzigingen. De zen-
der als geheel haalt de LTA-doelstelling niet, daarentegen 
blijft het LTA van KRO-NCRV programma’s zeer stabiel.

Begin 2014 is de Nationale Nieuwsquiz app gelanceerd. 
Deze app wordt in het spotlicht van appstores geplaatst en 
positief ontvangen door de pers. De app wordt door tiendui-
zenden mensen gespeeld en verschaft hiermee het radio-
programma De Ochtend ook de mogelijkheid om betrokken 
kandidaten te vinden. 

Luistercijfers, de meest succesvolle KRO-NCRV titels 
in 2014

NPO Radio 1 Luisteraandeel
De Taalstraat 5,8%
De Ochtend 5,5%

NPO Radio 2 Luisteraandeel
Helemaal Haandrikman 10,5%
Grand Café Kranenbarg 10,5%
Wout2day 10%
Gijs 2.0 9,7%

 

NPO 3FM Luisteraandeel
Rabradio 12%
Barend en Wijnand 7,8%

NPO Radio 4 Luisteraandeel
De Ochtend van 4 3,3%
Passagio 2,4%

NPO Radio 5 Luisteraandeel
Plein 5 3,2%

NPO Radio 6 Soul & Jazz Luisteraandeel
The Real Mackay 0,3%
Eerst Jaap! 0,2%

Webonly
In 2014 ontwikkelt Digitaal & Innovatie twee projecten die 
geen directe koppeling maken met een radio- of televisie-
programma. 
De Videoverrijkingsplayer is een aanvulling op de bestaan-
de NPO-player, waarmee tijdens het online bekijken van 
een uitzending direct interactie kan plaatsvinden met de 
content. Zo kan de kijker extra video’s bekijken, deelnemen 
aan polls of commentaar achterlaten op een tijdslijn. De test 
op basis van het programma Uit de Kast verloopt succesvol 
en NPO wil het doorontwikkelen en structureel inzetten.
NPO journalistiek (voorheen: InContxt) wordt in het najaar 
opnieuw gelanceerd. De site wordt conceptueel aange-
scherpt en krijgt een nieuwe naam en verschijningsvorm. 
Zowel NPO als het publiek ontvangen de site enthousiast, 
het bereik van de site groeit al snel naar zo’n zestigduizend 
bezoekers in december.
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Paul Rabbering

Jeroen Kijk in de Vegte Bert Haandrikman
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Prijzen

In 2014 heeft KRO-NCRV de volgende prijzen in 
ontvangst mogen nemen:

Digitaal & Innovatie
• Spin Award – Zappmysterie
• Honorable mention Webbie Awards - Zappmysterie
• Lovie Award, People’s vote – Second screen bij 
 De Rijdende Rechter
• Lovie Award - Second screen bij De Rijdende Rechter
• IAB Mixx Award – Zapplive Tekenapp
• Stimuleringsprijs digitale productie, De Loep van VVOJ -  
 (Altijd Wat) Monitor

Televisie prijzen
Human interest 
• Gala van de TV Beelden, beste nieuwe format – Rapport  
 voor mijn ouders
• Gala van de TV Beelden, beste Reality – Uit de kast
• Gala van de TV Beelden, beste Actuele programma
  – Dag tegen het pesten (i.s.m. BNN)
• Gouden Televizier Ring, beste hulpprogramma 
  – De Rijdende Rechter

Journalistiek
• Gala van de TV Beelden, beste rapportage en
 documentaire – Document De verdediging van Robert M.
• Eurodok (Noors filmfestival) – Ne me quitte pas
• Gouden Kalf, lange documentaire – Ne me quitte pas
• Tribeca Film Festival NY, best editing in a feature
 documentary – Ne me quitte pas
• Gouden Kalf, korte documentaire – Mees TV
• Een Loep, audiovisueel, (VVOJ) – De Bulgarenfraude  
 (i.s.m. RTL)
• Dutch Directors Guild Award , lange documentaire 
 – Ne me quitte pas
• NL-Award, documentaire – Houdt God van vrouwen?

Drama
• Gala van de TV Beelden, beste dramaserie – Penoza III
• De Gouden Griffioen (Giffoni International Filmfestival) –  
 speelfilm Spijt

• Beste Jeugddocumentaire IDFA, Mediafonds Kids en Docs  
 Media Award – documentaire Giovanni
• Gouden Kalf, speciale juryprijs – jeugdfilm Oorlogsgeheimen

Jeugd
• Gala van de TV Beelden, beste Jeugdprogramma 
 – BZT Show
• Cinekid Kinderkastprijs, publieksprijs – Uit-me-kaar
• Cinekid Leeuw publieksprijs – Rabarber
• CIVIS Young Media Prize, kinderdocumentaire Lydia Blijft!

In 2014 is KRO-NCRV ook nog genomineerd voor:

Televisie
• Beste Nieuwe Format – Rapport voor mijn ouders
• De Tegel, categorie nieuws – Brandpunt ‘Gratis geld uit  
 Holland’
• De Tegel, categorie achtergrond – documentaire 
 ‘De verdediging van Robert M’
• Sonja Barend Award, Brandpunt Reporter, Jos Slats 
 interviewt Eberhard van der Laan, Eén op Eén 
 Sven Kockelmann interviewt Marianne Thieme en 
 Eén op Eén Eva Jinek interviewt Tinkebell.

Radio
Zilveren Radioster Man 2014, Bert Haandrikman 
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Penoza III

Joris’ Wereld
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5  Bedrijfsvoering

De Rijdende Rechter
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Ontwikkeling organisatie 

In dit eerste jaar na de fusie wordt veel aandacht besteed 
aan de daadwerkelijke integratie van de bedrijfsonderdelen 
en de harmonisatie van processen, procedures en regelin-
gen. 
De opgelegde bezuinigingen door het kabinet Rutte 1 raken 
in 2015 vooral de programmering en leiden onder meer tot 
aanpassingen in genres, ontdubbeling van gelijksoortige 
programma’s bij KRO en NCRV, kortere programmareek-
sen maar ook tot het fl exibiliseren van intekenprocessen, 
waardoor programma’s steeds later geplaatst worden. Al 
deze aankomende veranderingen vragen om fl exibilisering 
en om een verdere aanpassing van de organisatie. In 2014 
wordt dan ook een aantal reorganisaties ingezet binnen de 
programmatische afdelingen, die resulteren in een daling 
van de formatieomvang. De afdeling Audio wordt in 2014 
gereorganiseerd, de besluitvorming over de reorganisa-
tie van de afdeling Journalistiek wordt voor het einde jaar 
afgerond en de reorganisatie van de afdeling Video wordt 
eind 2014 voorbereid. Waar voorheen nog twee afzon-
derlijke digitale montageomgevingen beschikbaar waren, 
worden die in 2014 fysiek samengevoegd. Ook wordt er een 
reorganisatie doorgevoerd om de coördinatie ervan in één 
hand te leggen. 
De aankondiging en uitvoering van de reorganisaties wor-
den steeds zorgvuldig voorbereid, maar  een reorganisatie 
van deze omvang en het verlies aan banen heeft onher-
roepelijk een grote impact op organisatie en medewerkers. 
Zeker voor die medewerkers die als gevolg van de reorgani-
satie hun baan zien verdwijnen.

Hijlco Span

Sander Guis
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Personeel

Eind 2014 zijn er in totaal 435 medewerkers in dienst van 
het nieuwe omroepbedrijf KRO-NCRV. Hiervan hebben 311 
medewerkers een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd. De gemiddelde leeftijd ligt op 43,8.

Personeelsbezetting
Contractvorm

In fte Aantal
medewerkers

Vrouwen Mannen

Bepaalde tijd 113,8 124 71 53
Onbepaalde tijd 282,8 311 178 133
Totaal 396,6 435 249 186

Gemiddelde leeftijd
Vrouwen Mannen Totaal

43,6 44,1 43,8

Leeftijd
Vrouwen Mannen  Totaal

FTE Aantal FTE Aantal %
16 t/m 25 7,4 9 3,8 4 3%
26 t/m 35 51,7 55 29,6 32 20%
36 t/m 45 64,3 74 62,9 66 32%
46 t/m 55 69,9 78 56,1 60 32%
56 t/m 67 28,6 33 22,2 24 13%
     100%

Personeelsbeleid
In lijn met voorgaande jaren bij zowel de NCRV als de KRO, 
ligt ook in 2014 de nadruk op de inzet van personeelsin-
strumenten om resultaatgericht werk te bevorderen en het 
bewustzijn van medewerkers te vergroten ten aanzien van 
zijn of haar eigen aandeel in de persoonlijke ontwikkeling. 
De methodiek van functionerings- en beoordelingsgesprek-
ken, in 2014 ingevoerd voor KRO-NCRV, sluit hierbij aan.

De bedrijfsregelingen van KRO en NCRV worden in 2014 
met instemming van de Ondernemingsraad geharmoniseerd 
en geïmplementeerd.

Ook wordt er voor KRO-NCRV een nieuw geharmoniseerd 
beleid geïntroduceerd op het gebied van ziekteverzuim. Het 
beleid is gericht op het voorkomen van (frequent) verzuim. 
In geval van verzuim bespreken leidinggevende en mede-
werker zo snel mogelijk met elkaar welke re-integratiemo-
gelijkheden de medewerker heeft. De externe bedrijfsarts 
wordt regelmatig ingeschakeld voor advies.
Het ziekteverzuim, exclusief zwangerschapsverlof, bedraagt 
3,7% voor heel 2014.
In het najaar 2014 wordt gestart met de implementatie van 
een nieuw personeelsinformatiesysteem, ter vervanging van 
het oude personeelssysteem. Er is gekozen voor een mo-
dern systeem met daarin mogelijkheden voor Manager Self 
Service (MSS) en Employee Self Service (ESS). Dit sluit 
goed aan op de visie betreffende (zelf)management en het 
steeds verder digitaliseren van werkprocessen. Na invoering 
van de salarisadministratie met behulp van het nieuwe sys-
teem zal per 1 januari 2015 de verdere implementatie van 
het nieuwe HR systeem gefaseerd plaatsvinden.

Diversiteit
KRO-NCRV hecht waarde aan een divers personeelsbe-
stand, dat zowel een (betere) afspiegeling vormt van de 
maatschappij als ook bijdraagt aan een meer diverse bena-
dering van programmaonderwerpen.
Als gevolg van de reorganisaties en de fte-reductie wordt er 
echter minder extern geworven. Daardoor is het niet altijd 
mogelijk de nadruk te leggen op de diversiteit binnen redac-
ties en afdelingen. 
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Loopbaanontwikkeling
Ten opzichte van voorgaande jaren bij KRO en NCRV ligt in 
dit overgangsjaar minder nadruk op loopbaanontwikkeling. 
Dit is een logisch gevolg van het feit dat in het jaar vooraf-
gaande aan de fusie veel extra aandacht is besteed aan 
loopbaanontwikkeling en dat in dit eerste jaar in het nieuwe 
omroepbedrijf KRO-NCRV de organisatie, de leidinggeven-
den en de medewerkers vooral gericht zijn op werkzaamhe-
den die voortvloeien uit de fusie én op het vinden van hun 
plek in de nieuwe organisatie. 
Wel volgen een aantal medewerkers opleidingen om zich 
in hun vak verder te ontwikkelen alsook op het gebied van 
persoonlijk functioneren. Ook doen zich een paar individuele 
coachingstrajecten voor, voornamelijk gericht op effectiever 
functioneren. 

Stagiaires en afstudeerders
KRO-NCRV biedt studenten graag de mogelijkheid stage te 
lopen of een afstudeerproject te doen. Zij worden meestal 
bij redacties ingezet. In 2014 heet KRO-NCRV 91 stagiaires 
welkom. Hiervan volgen er 57 een HBO-opleiding en doen 
16 studenten hun afstudeerproject bij KRO-NCRV.
In 2014 neemt KRO-NCRV deel aan een stagedag waar 
studenten zich kunnen oriënteren op stages bij diverse 
mediabedrijven. 
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Huisvesting, Faciliteiten en ICT

Huisvesting 
In de fusievoorbereidingen is met het oog op de gestelde 
besparingsdoelstellingen en het daarbij onderkende, meest 
optimale scenario (onderzoek Boston Consulting Group 
2012) besloten dat KRO-NCRV gevestigd blijft in het pand 
aan de ‘s Gravelandseweg. Het pand is immers samen met 
de AVROTROS in het bezit van KRO-NCRV. 
Voor verhuur van de vrijgekomen m2, ontstaan door het 
vertrek in 2013 van de AVRO uit het pand, door krimp van de 
fusieorganisatie KRO-NCRV en de afbouw van de stichting 
AKN, wordt een verhuurmakelaar ingeschakeld. 

Om tot een optimale logistieke bezetting van het pand te 
komen en ter bevordering van de samenwerking, fl exibiliteit 
en creativiteit in het omroepbedrijf KRO-NCRV wordt in 2014 
gestart met de herhuisvesting van KRO-NCRV op de verdie-
pingen 2 en 3 volgens een modern, open en fl exibel huisves-
tingsconcept. In verband met de verbouwing van het pand 
worden voor de tweede helft van 2014 tijdelijke montageruim-
tes voor TV en Radio gerealiseerd. Parallel daaraan worden 
voorbereidingen getroffen voor realisatie van geïntegreerde 
(montage)omgevingen in het nieuwe huisvestingsconcept. 
In de laatste maanden van het jaar vinden veel verhuisbe-
wegingen plaats ter realisatie van de herhuisvesting op de 
verdiepingen 2 en 3. Niet iedere afdeling kan direct naar haar 
defi nitieve plek. Er wordt fasegewijs ingehuisd. 
Naar verwachting wordt de herhuisvesting in het eerste kwar-
taal 2015 afgerond. 

ICT is sinds 1 januari 2014 een onderdeel van het omroep-
bedrijf KRO-NCRV. In voorgaande jaren werd de ICT-dienst-
verlening van KRO en NCRV verzorgd door de stichting 
AKN. Oud-medewerkers van de AKN zijn opgenomen in de 
ICT-organisatie van KRO-NCRV. 
In 2014 worden voorbereidingen getroffen voor de realisatie 
van fl exibele ICT-werkplekken. Medewerkers zijn hierdoor 
niet meer gebonden aan een vaste werkplek en kunnen “any-
place, any-time, any-device” werken.
Voor het beheer en gebruik van de TV-montage-omgeving 
wordt met succes een Europese aanbesteding uitgevoerd, 
voor editors en bedienend personeel.

Liesbeth Staats

Sven Kockelman
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Medezeggenschap 

Op 3 februari wordt de samenstelling van de Ondernemings-
raad KRO-NCRV bekend gemaakt. 
Na een kandidaatstellingsperiode in januari blijken zich min-
der kandidaten te hebben aangemeld dan de 11 beschikbare 
vacatures. Verkiezingen zijn dus overbodig en de 10 kandida-
ten worden op 6 februari 2014 geïnstalleerd.

In 2014 worden de agenda’s van de overlegvergaderingen 
van de Ondernemingsraad met de bestuurder grotendeels 
in beslag genomen door harmonisatievoorstellen voor 
diverse regelingen ten gevolge van de fusie van de omroep-
bedrijven KRO en NCRV. 

De Ondernemingsraad ontvangt een instemmingsverzoek 
over:
- de regelingen Gedragscode KRO-NCRV, klachtenregeling,  
 klokkenluidersregeling en de regeling ongewenst gedrag,
- het redactiestatuut,
- de selectie van het HR en salarispakket,
- de voortgangs- en beoordelingsgesprekken,
- het ziekteverzuimbeleid en -protocol.

De Ondernemingsraad brengt advies uit over:
- de herhuisvesting, 
- wijziging van de ICT organisatie,
- wijziging van de Audio organisatie,
- reorganisatie Journalistiek.

In april en november vinden de zogenaamde ‘artikel 24-ver-
gaderingen’ plaats. In deze overlegvergaderingen worden 
de algemene zaken besproken aangaande de onderne-
ming, in aanwezigheid van een delegatie van de Raad van 
Toezicht.

Aart Zeeman

Teun van de Keuken
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Naleving wet- en regelgeving 

Transparant handelen, integer besteden van de publieke 
middelen en naleven van wet- en regelgeving zijn nadrukke-
lijk aandachtspunten van directie en management. Speer-
punten daarbij zijn onderwerpen die ook in het publieke 
debat aandacht krijgen zoals nevenfuncties en belangenver-
strengeling, contractvorming, cofinanciering en sponsoring, 
reclame en scheiding van publieke en private middelen.

Good Governance
In 2006 zijn de Richtlijnen ter bevordering van Goed Bestuur 
en Integriteit bij de Publieke Omroep in werking getre-
den; dit is de zogenaamde CIPO-Code. Eind 2012 is de 
CIPO-code herzien. Ook KRO-NCRV committeert zich aan 
deze regeling. De eigen Gedragscode van KRO en NCRV 
wordt begin 2014 geharmoniseerd tot een Gedragscode 
KRO-NCRV. Deze gedragscode overlapt met de CIPO Code 
op het onderwerp integriteit (Richtlijn 2). 

Ten aanzien van naleving van de verschillende Richtlijnen 
van Code Goed Bestuur en Integriteit merkt KRO-NCRV het 
volgende op: 

Richtlijn 1: Goed bestuur en toezicht
Bij de fusie van KRO en NCRV per 1 januari 2014 hebben 
de aanbevelingen van Richtlijn 1 van de CIPO-Code hun 
beslag gekregen in de Statuten van de Vereniging KRO-
NCRV, in de Reglementen voor de Statutaire Directie en 
voor de Raad van Toezicht (inclusief de commissies), en in 
het Reglement van de Federatieraad.

Richtlijn 2: Integriteit
Nevenfuncties en financiële belangen
Nevenfuncties van topfunctionarissen en toezichthouders 
worden geregistreerd en openbaar gemaakt via de website 
van KRO-NCRV. 
Het risico op belangenverstrengeling is op meerdere 
manieren geminimaliseerd. Zo moeten nevenfuncties van 
medewerkers ter goedkeuring worden voorgelegd aan het 
management en bestaat er een meldingsplicht van (nieuwe) 

financiële belangen bij partijen waarmee KRO-NCRV direct 
of indirect zaken doet. Jaarlijks vindt er bij medewerkers, 
bestuurders en toezichthouders een integrale uitvraag 
plaats naar nevenfuncties en financiële belangen.

Contractvorming
KRO-NCRV is niet dienstbaar aan het maken van meer dan 
normale winst door derden. (Voorgenomen) contracten met 
derden worden door het management van KRO-NCRV en 
door KRO-NCRV juristen getoetst aan deze bepaling uit de 
Mediawet. De contractering met buitenproducenten voor 
televisieproducties is belegd bij het hoofd Video. 

Geschenken
Een medewerker mag uit hoofde van zijn functie geschen-
ken boven een bedrag van vijftig euro geven noch ont-
vangen. Dit betekent dat in 2014 sprake is van een leeg 
register.

Richtlijn 3: Verslaglegging
Ten aanzien van de normen en richtlijnen voor een transpa-
rante verantwoording en verslaglegging volgt KRO-NCRV 
de Richtlijn 3 ‘Verslaglegging’ van het CIPO en de richtlijnen 
uit het handboek ‘Financiële verantwoording’. Verantwoor-
ding over de uitvoering van de hoofdtaken en nevenactivi-
teiten vindt plaats in voorliggend Jaarverslag. De financiële 
verslaglegging vindt plaats in de Jaarrekening 2014, die ver-
zonden wordt aan het Commissariaat van de Media. Daar-
naast maakt het financieel jaarverslag onderdeel uit van dit 
Jaarverslag (zie Hoofdstuk 7). In de Jaarrekening 2014 van 
KRO-NCRV is een verklaring opgenomen waaruit blijkt dat 
de bedrijfsvoering over 2014 niet tekort is geschoten.

Richtlijn 4: Beloningskader Presentatoren in de 
Publieke Omroep
Op 1 september 2009 is de code Beloningskader Presen-
tatoren Publieke Omroep (BPPO) ingevoerd. Per 1 januari 
2014 zijn er bij KRO-NCRV geen uitzonderingen op de 
BPPO. Bij nieuwe contractafspraken blijft KRO-NCRV zich 
conformeren aan de BPPO.
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Regeling A: Klokkenluiders 
KRO-NCRV stelt in 2014 in het verlengde van de gedrags-
code een separate Klokkenluidersregeling op, conform de 
regeling van het CIPO. In het kader van deze regeling doen 
zich in 2014 geen feiten voor.

Risicomanagement en Bedrijfs-
voeringverklaring

KRO-NCRV hanteert een risicomanagementsysteem waarin 
de strategische en operationele risico’s, en de compliance 
en fi nanciële risico’s zijn benoemd. De procesinrichting 
en beheersmaatregelen die worden genomen om deze 
risico’s zoveel mogelijk af te dekken zijn opgenomen in 
de fi nanciële en administratieve organisatie rondom de 
bedrijfsprocessen. KRO-NCRV steunt bij de inrichting van 
het risicomanagement en de interne beheersing op de wijze 
waarop dit al was ingericht bij KRO en NCRV. In het laatste 
kwartaal van 2014 wordt een eerste start gemaakt om met 
behulp van de reeds beschikbare documentatie vanuit KRO 
en NCRV het risicomanagementsysteem van KRO-NCRV 
verder te documenteren. 

Een van de onderdelen van de gedragscode “Richtlijnen en 
regelingen Goed bestuur en integriteit bij de publieke om-
roepinstellingen” is, dat ieder jaar een bedrijfsvoeringverkla-
ring wordt afgegeven door de leiding van de organisatie. 
Bedrijfsvoering betreft de sturing en beheersing van de 
bedrijfsprocessen binnen de organisatie om de gestelde 
beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Het betreft sturing 
en beheersing van zowel de primaire processen als van de 
processen die hiervoor faciliterend zijn.

Het is de directie van KRO-NCRV gedurende het verslagjaar 
2014 niet gebleken dat de bedrijfsvoering tekort geschoten is. 
De kaders voor de bedrijfsvoering richten zich op: 
- administratieve organisatie incl. maatregelen van interne  
 controle en informatievoorziening,
- naleving richtlijnen publieke omroep en wet- en regelgeving, 

- scheiding van hoofdtaken, nevenactiviteiten en vereni- 
 gingsactiviteiten, 
- (bewaking van de) realisatie van de beleidsdoelstellingen, 
- personeelsbeleid en een adequate omvang en samenstel- 
 ling van het personeel.
 

Sofi e van den Enk
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6  Samenwerking

Joris Linssen en Yvon Jaspers
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Samenwerking, zowel binnen als buiten de Publieke Omroep, 
heeft volgens KRO-NCRV vooral meerwaarde wanneer die 
een bijdrage levert aan de eigen taak en/of het publieke be-
stel als geheel. In 2014 werkt KRO-NCRV voor programma’s 
op radio en televisie veelvuldig samen met andere omroepen. 
Ook met externe organisaties wordt door KRO-NCRV in 2014 
veelvuldig samengewerkt. 

Samenwerkingsomroep Vereniging KRO-NCRV
De (leden)verenigingen KRO en NCRV zijn lid van de Vereni-
ging KRO-NCRV. In de Vereniging KRO-NCRV hebben de 
Vereniging KRO en de Vereniging NCRV hun omroepbedrij-
ven gefuseerd. 

Samenwerking binnen de omroep

AKN
Op facilitair gebied werkt KRO-NCRV samen met de AVRO 
binnen de organisatie AKN. 
Per 1 januari 2014 richt de Stichting AKN zich op het ge-
bouwenbeheer van het pand aan de ’s Gravelandseweg 80 
te Hilversum, het verlenen van (facilitaire) services die deel 
uitmaken van de huurovereenkomst en, naar behoefte, optio-
nele (facilitaire) diensten. 

Samenwerking uitgave programmabladen
Voor de uitgave van haar programmabladen participeert 
KRO-NCRV samen met de AVRO en uitgeverij Sanoma, 
in Bindinc. Het College van Participanten van Bindinc. 
bespreekt in 2014 de Jaarrekening 2013 en de Begroting 
2015 van Bindinc. Beide worden goedgekeurd. Ook wordt 
meermalen gesproken over de strategie ten aanzien van de 
(programma)bladen van KRO en NCRV en de AVRO-bladen 
die in de samenwerking zijn ondergebracht. 

Samenwerking op programmaniveau:
Diverse programma’s hebben samengewerkt met een collega 
omroep of non-profit organisatie, zie hiervoor bijlage 4.

Samenwerking met externe organisaties
KRO-NCRV is lid van het Verband van Katholieke Maatschap-
pelijke Organisaties (VKMO), het Christelijk Sociaal Congres, 
de Stichting ter bevordering van de Christelijke pers. 

Juridische verwantschappen
KRO-NCRV heeft, op grond van juridische verwantschap, 
een samenwerkingsverband met RKK, Stichting Skanfonds, 
Justitia et Pax en de Landelijke instelling ten dienste van het 
RK Mediapastoraat.

RKK
Met RKK wordt zowel uit ideële als uit zakelijke overwegin-
gen samengewerkt. KRO-NCRV verzorgt, in opdracht van de 
Nederlandse Bisschoppen, de zendtijd voor de 2.42-omroep 
RKK (Rooms-Katholieke zendgemachtigde). Het delen van 
de ondersteunende diensten betekent een verhoging van de 
kwaliteit en zorgt voor een doelmatige werkwijze van beide 
organisaties.

De samenwerking tussen KRO-NCRV en RKK is vastgelegd 
in een convenant.
De KRO heeft toegezegd zich bijzonder in te spannen om de 
eucharistievieringen en de geloofsgesprekken ook na 2016 
uit te blijven zenden na de beëindiging van de RKK zendtijd. 

Stichting Skanfonds
Het Skanfonds steunt, vanuit de katholieke inspiratie en tradi-
tie, organisaties die zich richten op de versterking van sociale 
cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen en het behoud van 
het (im)materieel religieus erfgoed. Een lid van de Raad van 
Toezicht KRO, tevens lid van de Raad van Toezicht KRO-
NCRV, is bestuurslid van het Skanfonds.

Justitia et Pax
Justitia et Pax is een internationaal netwerk dat streeft naar 
sociale en juridische gerechtigheid voor iedereen. KRO-
NCRV is lid van de bisschoppelijke (advies)commissie.

Landelijke instelling ten dienste van het 
RK Mediapastoraat 
De Landelijke instelling ten dienste van het RK Mediapas-
toraat heeft tot doel bij te dragen aan de realisering van het 
Mediapastoraat. Dit gebeurt overeenkomstig het beleid zoals 
is vastgesteld door de Bisschoppenconferentie van de RK 
Kerkprovincie Nederland. KRO-NCRV vervult een bestuurlij-
ke positie bij deze instelling.
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7  Financieel jaarverslag 2014

De Rekenkamer
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Het Financieel Jaarverslag 2014 van KRO-NCRV is ontleend 
aan de jaarrekening 2014.

Het omroepbedrijf KRO-NCRV en de ledenvereni-
gingen KRO en NCRV 
De ledenverenigingen KRO en NCRV zijn oprichter en lid 
van de samenwerkingsomroep KRO-NCRV. Per 1 januari 
zijn alle omroepactiviteiten en de direct uit de programmering 
voortvloeiende nevenactiviteiten van de vereniging KRO en 
de Vereniging NCRV ondergebracht in het omroepbedrijf de 
Vereniging KRO-NCRV. 
Bij oprichting van de Vereniging KRO-NCRV is een deel van 
het verenigingsvermogen van zowel KRO als van NCRV 
overgedragen aan het omroepbedrijf. Dit betreft het vermo-
gen dat noodzakelijk is om het omroepbedrijf zelfstandig te 
kunnen laten functioneren.

De ledenverenigingen KRO en NCRV blijven zelfstandig 
bestaan en hebben een eigen jaarrekening. 
KRO-NCRV verricht conform een Samenwerkingsovereen-
komst met de Verenigingen KRO en NCRV de uitvoering van 
de activiteiten van de beide ledenverenigingen en belast de 
daarmee gepaard gaande kosten door aan de Verenigingen.
 
Financieel resultaat 2014
Het eerste boekjaar van de samenwerkingsomroep KRO-
NCRV, 2014, is afgesloten met een positief resultaat uit 
gewone bedrijfsuitoefening. Het saldo uit gewone bedrijfsuit-
oefening, na vereffening, bedraagt in 2014 € 3,1 miljoen. 

Van de per 1 januari 2014 in het omroepbedrijf ingebrachte 
“overgedragen reserve voor media-aanbod” is in 2014 
€ 2,6 miljoen ingezet ter versterking van de programmering. 
Hogere inkomsten, lagere programmakosten, de inzet van 
overgedragen reserve media aanbod, lagere eenmalige 
verbouwingskosten, het niet uitvoeren van een rebranding 
project en een hoger resultaat programmabladen hebben 
bijgedragen aan een hoger resultaat dan begroot. 
De lagere programma kosten houden verband met de reeds 
ingezette maatregelen om verdere programmatische bezuini-
gingen op te kunnen vangen. 
De kosten verband houdend met implementatie van nieuwe 

systemen zijn hoger dan begroot. Dit geldt ook voor de af-
schrijvingskosten die door een wijziging in de afschrijvingster-
mijn van machines en installaties worden veroorzaakt. Na 
verevening van frictiekosten 2013 is het  jaar 2014 afgesloten 
met een positief exploitatieresultaat van € 765.000.

Financieel beleid 
Het financiële beleid van KRO-NCRV is gericht op conti-
nuïteit, een gezonde financiële huishouding (i.c. jaarlijks 
sluitende exploitatie) en het, zowel via het omroepbedrijf als 
via de ledenverenigingen, beschikbaar houden van voldoen-
de (eigen) middelen om de prioriteiten in de programmering 
te kunnen realiseren. 
KRO-NCRV concentreert zich bij inzet van eigen middelen 
op speerpuntenprogramma’s en (vooraf) benoemde nieuwe 
programma’s met een bij voorkeur meerjarig perspectief. 

Om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen zonder 
dat het eigen vermogen van de achterliggende Verenigingen 
KRO en NCRV direct hoeft te worden aangesproken is het fi-
nanciële beleid erop gericht om de reserve media aanbod als 
onderdeel van het eigen vermogen op het huidige, maximaal 
toegestane, niveau te houden. 

Met het oog op de veranderingen in de positie van de om-
roepen die op ons afkomen en de nog verder te realiseren 
bezuinigingen samenhangend met Rutte II is het belangrijk 
het (vaste) kostenniveau zo laag mogelijk te houden en de 
flexibiliteit en effectiviteit van de organisatie te optimaliseren. 
Dit betekent dat de organisatie zodanig flexibel ingericht 
moet zijn dat het kostenniveau eenvoudig mee kan bewegen 
met wisselende (programma) inkomsten, dat sprake is van 
efficiënte productie- en bedrijfsprocessen en dat voldoende 
middelen kunnen worden vrijgemaakt om de innovatie te kun-
nen faciliteren en dat er sprake is van een jaarlijks sluitende 
exploitatie. 

Resultaatbestemming en Eigen Vermogen
Het saldo uit gewone bedrijfsvoering, na vereffening, be-
draagt € 3,1 miljoen. Via de resultaatverwerking is € 765.000 
exploitatieresultaat gedoteerd aan RMA waardoor deze zijn 
maximale niveau heeft bereikt. Het verschil ad € 2,3 miljoen 



48   KRO-NCRV  jaarverslag 2014

is ten laste van het resultaat toegevoegd aan de ORMA die 
wordt verantwoord onder de kortlopende schulden.
Het Eigen Vermogen bestaat na verwerking van het resultaat 
ultimo 2014 uit een Algemene Reserve met een omvang van 
€ 9,5 miljoen en de reserve voor media-aanbod van € 5,3 
miljoen. 

Financiële kengetallen
De financiële positie van KRO-NCRV per 31 december 2014 
kan door middel van onderstaande financiële kengetallen uit 
de geconsolideerde jaarrekening nader worden beschouwd: 

2014
Solvabiliteit (EV/TV * 100 21,5%
Aandeel Eigen Vermogen ten opzichte van de 
inkomsten 0,13
Current ratio 
(Vlottende activa/ KT verplichtingen) 0,96

De solvabiliteitsratio toont de mate waarin op langere termijn 
voldaan kan worden aan de verplichtingen. De vermogenspo-
sitie van KRO-NCRV is op het niveau van de fusieafspraken.
De current ratio geeft een indicatie van de mate waarin 
KRO-NCRV op korte termijn aan haar verplichtingen kan 
voldoen. Deze is voldoende. De liquiditeit van KRO-NCRV is 
goed door de inbreng van beginvermogen en door eind 2014 
ontvangen inkomsten uit abonnementen op de programma-
bladen.

Vooruitblik 2015 
In 2015 geeft de staatsecretaris van OCW nadere uitwerking 
aan zijn plannen voor de toekomst van de publieke omroep. 
Zijn beleid is gebaseerd op de toekomstverkenning die de 
Raad voor Cultuur in opdracht van de staatssecretaris heeft 
uitgevoerd in de context van het snel veranderende audio en 
visuele medialandschap.

KRO-NCRV bereidt zich voor op deze nieuwe veranderingen 
in het mediabestel. 
In verband hiermee en als gevolg van de bezuinigingen zijn in 
2014 al enkele reorganisaties doorgevoerd binnen het bedrijf, 
waaraan begin 2015 een vervolg wordt gegeven met een 
reorganisatie binnen de afdeling Video.
Het zijn ingrijpende maar noodzakelijke maatregelen om de 
slagkracht van het omroepbedrijf te verstevigen teneinde 
haar ambities te kunnen realiseren. Vanuit de sterke profielen 
uit het nu gecombineerde verleden van KRO en NCRV is het 
omroepbedrijf KRO-NCRV een van de belangrijkste spelers 
binnen de Publieke Omroep en zal dit ook blijven met een 
slagvaardige organisatie en met het leveren van kwalitatief 
hoogstaande en hoog gewaardeerde programma’s. 

Hilversum, 8 april 2015

H.M.I. Abbenhuis, Directievoorzitter   
Y.E.A.M. de Haan, Zakelijk directeur    
T.S.G. Rijssemus, Mediadirecteur 
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Controleverklaring van de 
onafhankelijke accountant

Aan de directie van KRO-NCRV

De in dit verslag opgenomen samengevatte jaarrekening, 
bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 
2014 en de samengevatte exploitatierekening over 2014 met 
bijbehorende toelichtingen, is ontleend aan de gecontroleerde 
jaarrekening over 2014 van KRO-NCRV te Hilversum. 
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarre-
kening in onze controleverklaring van 8 april 2015. Desbetref-
fende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten 
geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevon-
den sinds de datum van onze controleverklaring van 8 april 
2015.

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen 
die zijn vereist op basis van de richtlijnen opgenomen in het 
Handboek Financiële Verantwoording landelijke publieke 
media-instellingen en Ster van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen zoals vastgesteld in maart 2014, 
zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening. 
Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan 
derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de 
gecontroleerde jaarrekening van KRO-NCRV.

Verantwoordelijkheid van de directie
De directie van de vereniging is verantwoordelijk voor het 
opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde 
jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals 
beschreven in de toelichting bij de aan de jaarrekening ont-
leende cijfers.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over 
de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaam-
heden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlandse 
Recht, waaronder Standaard 810, “Opdrachten om te rappor-
teren betreffende samengevatte financiële overzichten”.

Oordeel
Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van 
materiaal belang zijnde aspecten consistent met de gecontro-
leerde jaarrekening van KRO-NCRV voor het jaar geëindigd 
op 31 december 2014 in overeenstemming met de grondsla-
gen zoals beschreven in de toelichting bij de aan de jaarreke-
ning ontleende cijfers.

Utrecht, 8 april 2015

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Origineel getekend door:

drs. J.W. Middelweerd RA
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Balans per 31 december 2014
(NA RESULTAATVERWERKING)    
Bedragen x € 1.000    
    
  ACTIVA 31 december 2014 1 januari 2014
    
  Vaste activa   
    
  1  Materiële vaste activa   
   Bedrijfsgebouwen en terreinen  20.092   19.831 
   Inventaris en inrichting  658   631 
   Andere vaste bedrijfsmiddelen  578   245 
   Niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar  p.m.   p.m. 
   21.328   20.707 
  2  Financiële vaste activa   
   Deelnemingen  93   77 
   93   77 
  3  Voorraden   
   Onderhanden werk   6.098   2.870 
   Gereed product  10.520   6.596 
   16.618   9.466 
  4  Vorderingen   
   Handelsdebiteuren  1.126   1.384 
   Bijdragen derden  411   411 
   Belastingen en premies sociale verzekeringen  2.715   138 
   Overige vorderingen  4.063   4.169 
   Overlopende activa  300   141 
   Nog te ontvangen liquiditeiten NCRV  -   11.617 
   Nog te ontvangen liquiditeiten KRO  1.725   15.644 
   10.340   33.504 
    
  5  Liquide middelen 20.494   1.055 
    
 
  Totaal 68.873   64.809    
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  PASSIVA 31 december 2014 1 januari 2014
    
 

 6  Eigen Vermogen   
   Algemene reserve  9.458   9.458 
   Reserve voor programmadoeleinden  5.307   4.542 
   14.765   14.000 
  7  Voorzieningen   
   Reorganisatiekosten  1.456   - 
   Onderhoud gebouwen  620   530 
   Diverse bedrijfsrisico’s  300   20 
   Flexposities  301   319 
   Jubilea  466   420 
   Overgangsregeling pensioenen   1.244   1.266 
   Loopbaantrajecten  162   83 
   4.549   2.638 
  8  Langlopende schulden   
   Schulden aan kredietinstellingen   -   3.524 
   -   3.524 
  9  Kortlopende schulden   
   Kredietinstellingen  -   4.565 
   Leveranciers  13.772   8.202 
   Belastingen en premies sociale verzekeringen  2.232   435 
   Schulden inzake pensioenen  50   68 
   Overige schulden  13.592   9.830 
   Overgedragen reserve voor media-aanbod  3.867   4.225 
   Overlopende passiva  16.046   17.322 
   49.559   44.647 
    
  Totaal  68.873   64.809 
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Exploitatierekening 2014
Bedragen x € 1.000    
    
   Jaarrekening 2014 Begroting 2014
    
 10  Baten    
  Media-aanbod  66.356 67.831
  Bij: inzet overgedragen reserve media-aanbod  2.648 0
  Totaal Media-aanbod  69.004 67.831
  OCW Bijdrage organisatiekosten  14.281 14.280
  OCW Bijdrage frictiekosten  604 0
  Programmagebonden eigen bijdragen  1.458 181
  Opbrengst programmabladen  23.609 23.451
  Opbrengst overige nevenactiviteiten  3.189 3.513
  Overige bedrijfsopbrengsten  692 592
  Totale bedrijfsopbrengsten  112.837 109.848
   
 11  Lasten    
  Lonen en salarissen  -28.057 -26.647
  Sociale lasten  -8.190 -8.321
  Frictiekosten  -1.132 -1.000
  Afschrijvingen op materiële vaste activa  -2.033 -1.208
  Directe productiekosten  -57.741 -60.364
  Overige bedrijfslasten  -10.479 -12.043
  Totale bedrijfslasten  -107.632 -109.583
   
  Bedrijfsresultaat  5.205 265
   
 12  Financieel resultaat    
  Resultaat deelnemingen  80 72
  Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  2 0
  Rentelasten en soortgelijke kosten  -79 0
  Vennootschapsbelasting  -21 0
   -18 72
   
  Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening  5.187 337
  Af: verevening frictiekosten 2013  -2.132 0
  Af: Over te dragen reserve media aanbod  -2.290 0
   
  
  Exploitatieresultaat na overdracht  765 337  
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Toelichting bij de aan de samengevatte 
jaarrekening ontleende cijfers

De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen opgeno-
men in het Handboek Financiële Verantwoording landelijke 
publieke media-instellingen en Ster 2014 van het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zoals vastgesteld 
in maart 2014. De presentatie van de posten in de balans en 
de exploitatierekening is ingericht conform genoemd hand-
boek. De jaarrekening is opgesteld x € 1.000.

Waarderingsgrondslagen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd te-
gen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waar-
de. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Openingsbalans en vergelijkende cijfers 
De vermogensbestanddelen die door KRO en NCRV zijn 
afgesplitst naar KRO BV en NCRV BV zijn door voornoemde 
rechtshandelingen ingebracht als beginvermogen voor de 
Vereniging KRO-NCRV per 1 januari 2014. De openingsba-
lans is als vergelijkend cijfer opgenomen in deze jaarreke-
ning. Omdat deze jaarrekening het eerste boekjaar betreft 
ontbreken de vergelijkende cijfers uit 2013 in de exploitatie-
rekening. Als vergelijkend cijfer is de begroting 2014 opgeno-
men.

Foutenherstel
Ten aanzien van de jaarrekening 2013 heeft het Commissa-
riaat voor de Media geconstateerd dat machines en instal-
laties ten onrechte in 20 jaar werden afgeschreven in plaats 
van de voorgeschreven afschrijvingstermijn van 15 jaar in 
het Financieel Handboek. Op verzoek van het bestuur van 
de KRO heeft KRO-NCRV deze fout gecorrigeerd in deze 
jaarrekening. Conform RJ 150 is de fout aan te merken als 
een overige fout en daardoor is het effect van de fout gecorri-
geerd in de jaarrekening 2014. Het effect op het resultaat van 
deze correctie bedraagt € 863.000 hogere afschrijvingslasten.

Samengevoegde jaarrekening
In de balans en exploitatierekening zijn de financiële gege-
vens opgenomen van de Vereniging KRO-NCRV samen met 
die rechtspersonen waarop zij overheersende zeggenschap 
kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. 

- De exploitatie van de omroepgegevens en omroepbladen
 KRO-NCRV is samen met enkele omroepbladen van   
 AVROTROS ondergebracht in een samenwerkingsver- 
 band, de Uitgeefkern programmabladen AKN. De activitei- 
 ten, uitgevoerd door Bindinc. BV, worden doorberekend 
 aan deze uitgeefkern. De balans en de resultaten van de  
 uitgeefkern worden gesplitst en toegerekend aan KRO- 
 NCRV en zijn in deze jaarrekening samengevoegd. 
- In stichting AKN is het beheer over het bedrijfsgebouw aan  
 de ’s Gravelandseweg 80 (AKN pand) en de televisie-
 studio’s ondergebracht. Stichting AKN splitst haar balans en  
 exploitatierekening en rekent deze toe aan de omroepen. 
 Het aandeel van KRO-NCRV is in deze jaarrekening
 samengevoegd.

Onderlinge transacties en onderlinge vorderingen en schul-
den van de in de samenvoeging betrokken rechtspersonen 
worden geëlimineerd. Waarderingsgrondslagen van betref-
fende rechtspersonen zijn waar nodig gewijzigd om aanslui-
ting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen van 
KRO-NCRV.

.
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Toelichting op de balans per 
31 december 2014

Materiële vaste activa
Bedrijfs-ge-

bouwen
en terreinen

Inventaris
en 

Inrichting

Andere vaste 
bedrijfs-

middelen Totaal

Stand per 1 januari 2014
Verkrijgingsprijs/aanschafwaarde 19.831 631 245 20.707

19.831 631 245 20.707

Mutaties
Overboeking activa 0 -260 260 0
Investeringen 3.043 297 432 3.772
Af: investeringssubsidie -1.093 0 0 -1.093
Afschrijvingen -1.689 -10 -359 -2.058

261 27 333 621

Stand per 31 december 2014
Aanschafwaarde 21.781 668 937 23.386
Cumulatieve afschrijvingen -1.689 -10 -359 -2.058
Stand per 31 december 2014 20.092 658 578 21.328

Afschrijvingspercentages 0-2,5-6,67-10% 20% 25-33%

 

Bedrijfsgebouwen en terreinen
Het pand ‘s Gravelandseweg is gezamenlijk eigendom van 
KRO-NCRV en AVROTROS. Per waardepeildatum 1 januari 
2014 is de WOZ waarde van het gebouw door de gemeente 
bepaald op € 31,9 miljoen. 

De verkrijgingsprijs van het pand voor KRO-NCRV is geba-
seerd op een waardebepaling per 31 december 2013 door 
een onafhankelijke taxateur. De door de taxateur vastgestel-
de waarde van het pand bedraagt 
€ 29,7 miljoen. Het aandeel van KRO-NCRV hierin bedraagt 
€ 19,8 miljoen (66,7%). Bij de taxatie is rekening gehouden 
met het feit dat een belangrijk deel van het bedrijfsgebouw 
niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar is. Dit deel van het 

gebouw is verhuurd aan derden of vertoont verhuurbare leeg-
stand. Voor dit laatste wordt een nieuwe huurder gezocht.

Met het Commissariaat voor de Media wordt, naar aanlei-
ding van de jaarrekeningen 2013 van KRO en NCRV en de 
openingsbalans 2014 van KRO-NCRV, discussie gevoerd 
over de omvang van het deel van het pand dat kwalificeert 
als niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar en de waarde 
die daaraan moet worden toegekend. In afwachting van de 
uitkomsten van deze discussie is de waarde van het deel dat 
niet aan de bedrijfsuitoefening dienstbaar is als p.m. in de 
balans opgenomen. De uitkomsten van de discussie met het 
Commissariaat voor de Media kunnen mogelijk effect hebben 
op de liquiditeit van de KRO-NCRV.
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KRO-NCRV is in 2014 een verbouwing gestart om de integra-
tie binnen KRO-NCRV als nieuw omroepbedrijf te bevorde-
ren. Het verbouwde deel is eind 2014 in gebruik genomen. 
Afschrijving vindt plaats met ingang van 2015. 

De geactiveerde kosten automatisering en de video-monta-
geomgeving zijn in de openingsbalans zowel begrepen onder 
de inventaris en inrichting als onder de andere vaste bedrijfs-
middelen. Er heeft een overboeking plaatsgevonden van 
€ 260.000 waarna deze activa volledig onder de andere vaste 
bedrijfsmiddelen worden verantwoord.
 

Financiële vaste activa

Deelnemingen
31-12-2014 01-01-2014

AKN CV (50%) 80 64
BV Quattro Voci (50%) 9 9
Bindinc. BV (50%) 4 4

93 77

Voorraden
De waardering van de voorraden (onderhanden werk en 
gereed product met betrekking tot media-aanbod) geschiedt 
tegen directe kosten. Dit betreffen de personele lasten van 
eigen medewerkers en overige medewerkers, de facilitaire 
kosten en de overige direct toerekenbare programmakosten. 
Ontvangen bijdragen van derden voor het media-aanbod 
worden in mindering gebracht op de waardering. 
Herhalingen van uitzendingen worden niet gewaardeerd.

Vorderingen
Hieronder zijn opgenomen debiteuren, te vorderen bijdragen 
derden, te vorderen omzetbelasting en overige vorderingen. 
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, 
onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening voor 
oninbaarheid. De vorderingen hebben een looptijd van min-
der dan 1 jaar.

In de fusieovereenkomst tussen KRO en NCRV is overeen-
gekomen dat beide verenigingen een vermogen zouden 

inbrengen in de samenwerkingsomroep KRO-NCRV met een 
waarde van € 7 miljoen.
Omdat de waarde van de afgesplitste activa en passiva per 
saldo een negatieve waarde kende was ultimo 2013 sprake 
van een bijstortingsverplichting van € 11,6 miljoen voor de 
NCRV en van € 15,6 miljoen voor de KRO. Deze bijstorting 
heeft plaatsgevonden door storting van liquide middelen in 
KRO-NCRV in 2014. 
Ultimo boekjaar resteert een nog in te brengen bedrag in 
liquiditeiten door de vereniging KRO van € 1,7 miljoen.

Liquide middelen
De post liquide middelen betreft banksaldi die direct opeis-
baar zijn. 

Eigen Vermogen

Algemene 
reserve

Reserve 
media-

aanbod Totaal

Inbreng per 1 januari 2014 9.458 4.542 14.000
Exploitatieresultaat 2013 0 765 765
Eigen Vermogen 
per 31 december 2014 9.458 5.307 14.765

Door de fusie van beide vennootschappen met KRO-NCRV 
BV en de gelijktijdige omzetting van het gefuseerde bedrijf 
naar KRO-NCRV vormen de aldus ingebrachte activa en pas-
siva het beginvermogen van KRO-NCRV. Conform de Media-
wet is het saldo van de reserve Media-aanbod ultimo 2013 bij 
KRO en NCRV in het beginvermogen van KRO-NCRV voor 
hetzelfde bedrag aangemerkt als Reserve Media-aanbod van 
KRO-NCRV.
De maximale omvang van de reserve voor media-aanbod 
volgens de bepalingen in de Regeling Programmareserves 
d.d. 28 juli 2005 is gemaximeerd. De maximale omvang is 
gelijk aan 5% van de totale bedrijfslasten exclusief vereni-
gingslasten en bedraagt ultimo boekjaar € 5,3 miljoen.
Uit de bestemming van het exploitatiesaldo is € 765.000 
gedoteerd aan de reserve voor media-aanbod waarmee de 
maximale omvang is bereikt.
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Voorzieningen
01-01-

2014
Onttrek-

king
Dotatie/ 

vrijval
31-12-

2014
Reorganisatiekosten - -2 1.458 1.456
Onderhoud 
gebouwen 530 -56 146 620
Diverse 
bedrijfsrisico’s 20 - 280 300
Flexposities 319 -282 264 301
Jubilea 420 -45 91 466
Overgangsregeling 
pensioenen 1.266 - -22 1.244
Loopbaantrajecten 83 -2 81 162
Saldo 2.638 -387 2.298 4.549

De voorziening reorganisatiekosten betreft de toekomstige 
kosten van outplacement als gevolg van de reeds ingezette 
reorganisatie bij KRO-NCRV.

De voorziening onderhoud gebouwen is gevormd op basis 
van het meerjaren onderhoudsplan voor het pand aan de 
’s Gravelandseweg.

De voorziening diverse bedrijfsrisico’s betreft risico’s ten 
aanzien van juridische kosten inclusief proceskosten en te 
verwachten juridische claims. 

De voorziening Flexposities is gevormd voor in de toekomst 
conform de CAO te betalen beëindigingsvergoedingen 
flexposities. De voorziening is getroffen tot de maximale 
vergoeding op basis van geldende aanspraken.

De voorziening jubilea is getroffen voor toekomstige jubi-
lea-uitkeringen, waarbij rekening is gehouden met de kans 
dat het dienstverband van betreffende medewerkers is 
beëindigd voor de jubileumdatum. Van de verwachte 
toekomstige uitkeringen is de contante waarde berekend 
op basis van een rentevoet van 2,5%. 

De voorziening overgangsregeling pensioenen betreft de 
overgangsregeling voor iedereen van 55 jaar en ouder die 
deelneemt aan de overgangsregeling, afgesproken met het 
bedrijfstakpensioenfonds PNO Media. In de voorziening is 

rekening gehouden met de overgangsregeling pensioenen 
en de compensatieregeling inzake verlies van artikel 44 
rechten voor medewerkers die al voor 1997 deelnamen aan 
de pensioenregeling maar na 1 januari 1950 geboren zijn. 
De voorziening is berekend rekening houdend met blijfkans, 
sterftetabellen en voor zover toe te rekenen aan verstreken 
dienstjaren. Van de verwachte toekomstige uitkeringen is de 
contante waarde berekend op basis van een rentevoet van 
2,5%. 

De voorziening loopbaanbegeleiding is gevormd naar aan-
leiding van afspraken tussen werkgevers en werknemers 
inzake loopbaanbegeleiding.

Langlopende schulden
31-12-

2014
01-01-

2014
ING Bank NV Leningen o/g - 3.837
ING Bank NV Projectfinanciering - 4.200
Lage Landen Leasemaatschappij - 52

- 8.089

Af: aflossingsverplichting 
onder kortlopende schulden - -4.565

- 3.524

Bij de inbreng van het beginvermogen zijn langlopende 
schulden ingebracht. Dit betrof enkele langlopende leningen 
bij ING Bank NV. In 2014 is overgegaan tot algehele aflossing 
van deze leningen.

Tevens was sprake van een projectfinanciering bij ING Bank 
NV voor de financiering van dramaseries die KRO-NCRV in 
2014 heeft uitgezonden. Het saldo van € 4,2 miljoen per 
1 januari 2014 is in het boekjaar volledig afgelost.

Lage Landen leasemaatschappij betrof de contante waar-
de van leasetermijnen van een in 2009 afgesloten financial 
leasecontract aangegaan ter financiering van de investering 
in apparatuur ten behoeve van de digitale productieomge-
ving. De looptijd bedroeg 4 jaar. In 2014 is het volledige 
resterende saldo afgelost. 
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Kortlopende schulden
De overige schulden hebben voornamelijk betrekking op nog 
te betalen kosten inzake reeds uitgezonden omroepproduc-
ties, vooruitontvangen abonnementsgelden, over te dragen 
reserve media-aanbod en overige te betalen kosten.

Niet in de balans opgenomen rechten en 
verplichtingen 

Kredietfaciliteit
KRO-NCRV heeft op 31 december 2013 een voorlopige 
kredietfaciliteit bij de ING Bank van € 10 miljoen. Hiervoor 
zijn vooralsnog geen zekerheden verstrekt. In 2015 zal een 
definitieve kredietfaciliteit worden overeengekomen.

Leaseverplichtingen vervoermiddelen
De jaarlijkse betalingsverplichting bedraagt per ultimo boek-
jaar € 40.000. Dit betreft vier leaseovereenkomsten met een 
looptijd van één of twee jaar.

Productieovereenkomsten
KRO-NCRV heeft per balansdatum overeenkomsten gesloten 
inzake de afname van programma’s en faciliteiten na 2014 
voor totaal € 12 miljoen. De resterende looptijd is maximaal 
2 jaar.

Garantstelling
Zowel de Vereniging KRO als de Vereniging NCRV staan 
garant voor aantasting van het vermogen van KRO-NCRV. 
De garantstellingen zijn nader omschreven in een samenwer-
kingsovereenkomst die tussen de verenigingen is gesloten. 
Hierin is ook de dienstverlening geregeld die vanuit KRO-
NCRV wordt verleend aan de ledenverenigingen.
 

Toelichting op de exploitatierekening 
over 2014

Algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als verschil tussen de 
opbrengstwaarde van geleverde prestaties en de kosten en 
andere lasten over het jaar. Resultaten op transacties worden 
verantwoord in het jaar waarin ze worden gerealiseerd.

De exploitatierekening is opgenomen volgens een categoriale 
indeling. In de exploitatierekening zijn de kosten van Bindinc. 
BV en de Stichting AKN proportioneel verwerkt naar het 
aandeel in de kosten.

Ten behoeve van het inzicht wordt hieronder het resultaat per 
activiteit toegelicht. 

Samenstelling exploitatiesaldo per activiteit:
Jaarrekening

2014
Begroting

2014
Inkomsten Media-aanbod 70.462 68.012
Kosten media-aanbod -69.665 -70.484
Resultaat Media-aanbod 797 -2.472

Vergoeding organisatiekosten 14.281 14.280
Organisatiekosten -12.762 -14.939
Resultaat organisatiekosten 1.519 -659

Resultaat programmabladen 4.390 3.959
Inkomsten uit vermogen -667 -101
Vereniging KRO-NCRV -1.591 -1.347

2.132 2.510
Af: verevening frictiekosten 2013 -2.132 0
Overige nevenactiviteiten 739 957
Resultaat Vermogen- 
en nevenactiviteiten 739 3.467

Saldo uit gewone 
bedrijfsuitoefening 3.055 337
Overgedragen Reserve 
Media-aanbod -2.290 -

Exploitatiesaldo 765 337
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Resultaat media-aanbod
In de inkomsten media-aanbod zijn de OCW-bijdragen voor 
het media-aanbod begrepen alsmede de ontvangen bijdra-
gen en subsidies voor specifieke programma’s die in het 
verslagjaar zijn uitgezonden. In de opbrengsten is een inzet 
begrepen uit de overgedragen reserve media-aanbod van 
€ 2,6 miljoen. In de lasten zijn begrepen de directe productie-
kosten van omroepproducties die gedurende het verslagjaar 
zijn uitgezonden.

Resultaat organisatiekosten
De vergoeding organisatiekosten betreft de via NPO ontvan-
gen middelen ter dekking van de organisatiekosten ad 
€ 14,3 miljoen. In de lasten zijn de huisvestingskosten en 
een aandeel in de kosten van de ondersteunende afdelingen 
opgenomen.

Resultaat programmabladen
Het resultaat programmabladen betreft het exploitatiesaldo 
van de programmabladen KRO Magazine, Mikrogids en 
NCRV gids alsmede het egalisatieresultaat van de program-
mabladen AVRO, KRO en NCRV.

Inkomsten uit vermogen
De inkomsten uit vermogen bestaan uit verhuur van onroe-
rend goed onder aftrek van afschrijvingskosten en het saldo 
van de financiële baten en lasten. 

Vereniging KRO-NCRV
De verenigingskosten betreffen personele kosten van het 
verenigingsapparaat, de kosten van specifieke verenigings-
projecten en een aandeel in de kosten van de ondersteunen-
de afdelingen, gebaseerd op vastgestelde verdeelsleutels, 
alsmede de frictiekosten.

Verevening frictiekosten 2013
Het resultaat uit programmabladen, inkomsten uit vermogen 
en het resultaat vereniging KRO-NCRV van gezamenlijk 
€ 2,1 miljoen wordt in 2014 aangewend voor de verevening 
van frictiekosten 2013 van KRO en NCRV. Beide vereni-
gingen hadden in 2013 de eigen bijdrage op frictiekosten 
verlaagd naar respectievelijk 0% (KRO) en 20% (NCRV). 

Dit was conform regelgeving op voorwaarde dat de eigen 
bijdrage alsnog ten laste van het verenigingsresultaat 2014 of 
2015 zou worden gebracht.

Resultaat overige nevenactiviteiten
Het resultaat uit nevenactiviteiten betreft de verkoop van 
programmaproducten en opbrengsten uit licenties. De lasten 
bestaan uit een aandeel in de kosten van ondersteunende 
afdelingen en de productiekosten van de nevenactiviteiten.

Personeelsomvang
In 2014 waren, op basis van fulltime equivalenten, gemid-
deld 410,8 medewerkers in dienst van KRO-NCRV. In de 
exploitatierekening zijn naast de personele lasten van deze 
medewerkers ook de door stichting AKN en door Bindinc. BV 
doorberekende personele lasten opgenomen. Het aan deze 
doorberekende activiteiten toe te rekenen aantal medewer-
kers bedraagt gemiddeld in 2014 12 fte voor stichting AKN en 
70,3 fte voor Bindinc. BV.
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Bezoldiging Bestuurders en Toezichthouders
Onderstaand een overzicht van de bezoldiging van Directie en Raad van Toezicht:

Bestuurder Belastbare 
vaste 

beloning 

Belastbare
onkosten 

vergoedingen

Voorziening 
t.b.v. beloningen 

betaalbaar op 
termijn

Totaal  
bezoldiging 

Omvang 
dienst-

verband 

Duur
dienst-

verband

H.M.I. Abbenhuis
Directievoorzitter 184.584 3.750 42.140 230.474 1 fte Geheel 2014
Y.E.A.M. de Haan
Zakelijk directeur 166.775 3.750 26.769 197.294 1 fte Geheel 2014
T.S.G. Rijssemus
Mediadirecteur 166.775 3.750 26.769 197.294 1 fte Geheel 2014

Verantwoording heeft plaatsgevonden volgens de voorschriften van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semi publieke sector. 

Raad van Toezicht Totale  vergoeding
exclusief BTW 

Duur

Th.W.A. Camps 14.785 Voorzitter Geheel 2014
E.P. de Jong 9.024 Vicevoorzitter Geheel 2014
L.F. Wiggers-Rust 9.000 Lid Raad van Toezicht Geheel 2014
J.J.W. van den Boom 9.000 Lid Raad van Toezicht Geheel 2014
H.T.J. Spaan 9.000 Lid Raad van Toezicht Geheel 2014
J.H. Bos 9.000 Lid Raad van Toezicht Geheel 2014
R.R. Ganzevoort 9.000 Lid Raad van Toezicht Geheel 2014
Totaal 68.809

 

Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen 
Publieke en Semipublieke Sector (WNT)
In het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctio-
narissen publieke en semi publieke sector die op 1 januari 
2013 is ingegaan is vastgesteld dat de statutaire directie en 
de raad van toezicht topfunctionarissen zijn. In deze jaarre-
kening vindt verantwoording plaats van de WNT conform de 
beleidsregels van de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties d.d. 26 februari 2014.

De algehele leiding en het bestuur van de onderneming is 
belegd bij de drie hoofdige statutaire directie. 
Binnen de organisatie functioneert een management team 

bestaande uit hoofden van afdelingen met ieder een gede-
legeerde verantwoordelijkheid ten aanzien van de door hen 
aangestuurde afdeling/eenheid. Het management team is 
niet (gezamenlijk) verantwoordelijk voor de gehele organisa-
tie en neemt geen beslissingen voor de gehele instelling of 
rechtspersoon.  De hoofden zijn derhalve niet als topfunctio-
naris aan te merken. 

Alle leden van de Raad van Toezicht worden aangemerkt als 
externe topfunctionarissen niet in loondienst bij KRO-NCRV. 

Op grond van de WNT dient inzicht te worden gegeven in 
verstrekte bezoldigingen aan topfunctionarissen die uitstijgen 
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boven de WNT-norm, welke voor 2014 is vastgesteld op 
€ 230.474. De norm voor de leden van de Raad van Toezicht 
bedragen € 17.286 voor de voorzitter en € 11.524 voor de 
overige leden.
Geen van de topfunctionarissen komt, conform het door 
KRO-NCRV gevoerde beleid, boven de norm.

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen 
overige functionarissen die in 2014 een bezoldiging boven 
het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn 
in 2014 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen 
betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerap-
porteerd.

Beloningskader Presentatoren in de 
Publieke Omroep
De beloning van presentatoren dient te passen binnen de 
afspraken van het Beloningskader Presentatoren in de 
Publieke Omroep. In 2014 is, conform het door KRO-NCRV 
gevoerde beleid, geen vergoeding uitgekeerd boven de maxi-
male vergoeding die volgens deze regeling toegestaan is. 
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8  Bijlagen

Barend en Wijnand
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Bijlage 1: Organogram KRO-NCRV

Federatieraad

Statutaire Directie

Raad van Toezicht

Bestuurszaken Financiën & Control

Marketing Communicatie & 
Leden Personeel & Organisatie

Format Ontwikkeling en 
Aansturing Buitenproducenten Juridische Zaken

Digitaal & Innovatie ICT en Beheer Montage en 
Radiofaciliteiten

RKK 
(audio en video) Audio Video Journalistiek 

(Audio en Video) 

Bijlage 2: Overzicht Radioprogramma’s
 KRO-NCRV 2014

Radio 1
Nacht van het goede leven
Journalistiek
De Ochtend
De Taalstaat 
Reporter Radio 

Radio 2
Alpe d’HuZes
Cappuccino (tot 31-08-2014) 
De Staat van Stasse 
Gijs 2.0 
Grand Café Kranenbarg (vanaf 1-09-2014) 
Guis!
Helemaal Haandrikman 
Hemelbestormers 
Knooppunt Kranenbarg (tot 31-08-2014) 
Music Matters 
Wout2day (vanaf 1-09-2014) 

3FM
Barend en Wijnand 
PS Radio 
RabRadio 

Radio 4
De Ochtend van 4 
Passagio 

Radio 5 Nostalgia
Adres Onbekend 
Goudmijn 
Plein 5 
Schepper & Co 
Theater van het Sentiment 

Radio 6 Soul & Jazz
Eerst Jaap! 
The Real Mackay 
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Bijlage 3: Overzicht Televisieprogramma’s 
 KRO-NCRV 2014

Journalistiek
2doc
Altijd Wat 
Altijd Wat Monitor 
Brandpunt 
Brandpunt Profiel 
Brandpunt Reporter
Dag tegen pesten
De Rekenkamer
Dokument 
Eén op Eén 
Jinek 
Keuringsdienst van Waarde
Oog in oog
Profiel

Human Interest
1 tegen 100
Alle dagen seks 
Alpe d’HuZes
Boer zoekt vrouw
Dag tegen Pesten
De Reünie
De Slimste Mens
DNA onbekend
Een huis vol
Eén tegen 100
Gevoel van de Vierdaagse
Hello Goodbye
Hij is een Zij
Ik neem je mee
Joris Showroom
Joris Wereld
Liefs Uit 
Man bijt hond
Memories
Over de streep
Puberruil
Rapport voor mijn ouders

Bijlage 4: Overzicht samenwerking op 
 programmaniveau

Human Interest
Alpe d’HuZes: NOS (1 aflevering)
Dag tegen Pesten: VARA/BNN (1 aflevering) 
Joris Kerstboom: Gemeente Den Bosch
Puberruil Xtra: Unicef, Nederlands Stichting Gehandicapte 
Kind,  Oxfam Novib
Reisadvies negatief: Plan Nederland, Care Nederland, 
Cordaid, Lepra Stichting. Liane fonds, Stichting save the 
Children
1 tegen 100: WNF, Unicef, Vluchtelingenwerk, ICCO, Plan 
Nederland, Vogelbescherming, Rode Kruis en Care, Huma-
nitas, Milieudefensie, Johan Cruijff Foundation, Ark, Oranje-
fonds, Max Havelaar, Stichting Doen, Stichting Vluchteling, 
UNHCR, War Child, Nederlandse Postcodeloterij

Drama 
Nederland ‘Graffiti Detective’ : EBU
Nu of Nooit De Jong die dacht dat hij goed was zoals hij 
was: Mediafonds

Journalistiek
2Doc: Skanfonds, Stichting Doen, Stichting Eigen kracht 
centrale

Radio
Barend en Wijnand: Stichting Weet wat je besteedt. 
Serious Request: het Rode Kruis.
3FM verschillende popfestivals: Lowlands, Pinkpop, Best 
Kept Secret, Zwarte Cross en Concert at Sea.
De Ochtend van 4: mediapartner van de A.L Snijdersprijs 
Klassiek geeft: verzamelde muziekinstrumenten in voor 
kinderen wiens ouders een kleine beurs hebben.
Klassiek in de stad: Radio 4 trekt een aantal keer per jaar 
het land in met lokatieuitzendingen en deelt ontbijt uit.
Adres Onbekend: RTV Drenthe, Omroep Flevoland, RTV 
Noord-Holland, RTV Utrecht, Omroep Gelderland, RTV 
West en Omroep Zeeland.
Plein 5: diverse regionale ‘wedstrijdjes’. Zoals het lekkerste 
streekgerecht. 

Recht in de regio
Reisadvies negatief
De Rijdende Rechter
Spoorloos
Uit de kast
Van de Straat 
Voor de Leeuwen
Zeg eens B 

Levensbeschouwing
Achter de voordeur 
De Grote Bijbelquiz
De Wandeling
Het Hoogste Woord 
Joris Kerstboom
Ode aan de doden/Ode aan 
het leven
Recht uit het hart
Schepper & Co

Drama
Downton Abbey
KRO Detectives
Noord-Zuid
SpangaS
Het Verborgen Eiland 

Jeugd
BZT show
Kindertijd
Puberruil
Willem Wever
ZappLive
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Schepper & Co: Exodusconcert in samenwerking met 
Exodus Nederland
Radio 6 zenderbreed: De Zwarte Lijst, North Sea Jazz, 
Discoweek, Soul&Jazz Wards
 

Bijlage 5: Samenstelling Bestuursorganen 
 KRO-NCRV per 31 december 2014

Federatieraad KRO-NCRV per 31 december 2014

Lid vanuit de KRO Ledenraad 
De heer E.Q. Appelman, Grootebroek  

De heer H.M.J. Beaujean, Heerlen 

Mevrouw M.B.M. Beckers, Leeuwarden 

Mevrouw P.W. van den Berg-Berkers, Best  

De heer J.W.H. Berghuis, Best   

Mevrouw M.G.M.L. Beurskens-Rohwer, Roermond 

De heer M.A.H.J. Bos, Middelburg    

Mevrouw G.W. Bosman-Asselman, Heerenveen 

De heer Th.J.C.F. Boumans, Landgraaf  

Mevrouw C.M.J. Brouwers-Ramakers, Echt   

De heer D.I. Brügemann, Hoogeveen   

De heer L.M.S. Buiting, Utrecht   

De heer R.J. Derksen, Leusden     

Mevrouw W.F.C. Dirks, Emmen    

De heer N.H.M. Eshuis, Renswoude    

Mevrouw A.C.W.M. Fontijn, Amstelveen  

De heer J. Garama, Rotterdam     

De heer R.C.J. Geertzen, Culemborg    

Mevrouw A.E.M. Glasbergen-Hartwijk, Den Helder  

De heer W.J.G. Gooijers, Teteringen  

De heer K.W.L. Groot, Den Haag    

De heer C.H. Huijgens, Made   

Mevrouw M.A. Jacobs, Delft     

De heer H.J.M. Janssen, Horst   

Mevrouw I. van der Kamp, Den Haag   

De heer J.P.M. Kleij, Wormer    

De heer P.J.M. Korten, Stramproy    

De heer H.J.M. van de Laarschot, St. Michielsgestel 

Mevrouw A.P. Langezaal, Nieuwerkerk a/d IJssel  

Mevrouw J.C.M. van Leerdam-Dekker, De Goorn  

De heer J.T.M. van der Linden, Vlaardingen   

De heer H.M.L.M. de Macker, Den Haag   

De heer J.C.P. Marcelis, Rosmalen   

De heer G.A.M. Marlet, Austerlitz    

De heer A. Mes, Avenhorn     

De heer L.H.L. Naus, Schoorl  

De heer J.A. Neijzen, Elburg     

Mevrouw A.M.C. de Nijs, Roosendaal   

De heer M.W.M. Rijken, Nijmegen   

Mevrouw P.H. van Rijsoort, Allingawier   

Mevrouw C. Robeer, Leiden     

De heer J.F.P.M. Schram, Chaam   

De heer C.J. Schuit, Heerhugowaard    

De heer J.L. Simons, Roden     

Mevrouw M.A.B. van der Sloot, ’s-Hertogenbosch 

De heer W. Stoop, Santpoort-Noord    

Mevrouw E.M.F. Sweere, Didam    

De heer P.G.H. Vaanholt, Hengelo    

Mevrouw A.J. Verboord-van Nistelrooy, Sittard   

Mevrouw A.C.M. Visker, Tilburg    

De heer G.J.M. van Vliet, Zeist     

De heer W.A.M. Vos, Helmond     

Mevrouw C.A.M. de Vos-Léautaud, Oudenbosch  

Mevrouw M.H. Vugts-van Kasteren, Hilvarenbeek 

De heer H.A.P. Weijnen, Stramproy   

De heer R.J. Wentzler, Vlissingen   

Mevrouw T.O.H. van der Werf-Feenstra, Hattem 

Mevrouw G.M.F. Westerik-Kamphuis, De Lutte   

De heer S.P. Wiersma, Leeuwarden    

De heer F.G.C. Wouters, Overloon   

Mevrouw H.H.M. van der Zande, Wateringen 

 
Lid vanuit de NCRV Verenigingsraad:
De heer G.B. Beltman, Arnhem

De heer A. van den Berg, Akkrum

De heer H.J. Beumer, Leerdam 

Mevrouw T.M. van Beveren-Bin, Middelburg

Mevrouw C. Bos, Nijmegen

Mevrouw Y. van den Brakel Visser, Alkmaar 

De heer H. van den Brink, Dronten

De heer R. Brouwer, Veenwouden 
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De heer J.W. Crins, Belfeld

De heer C. Dekker, Dronten

De heer G. Dijkstra, Leeuwarden

De heer P. van Duijvenbode, Nieuwerkerk a/d IJssel

De heer R. Frensen, Aalden

De heer C.D. Geschiere, Breda

De heer IJ.J. van Gosliga, Castricum 

De heer J. Haartsen, Veldhoven

De heer H. Halma, Leeuwarden

De heer A.W. Hofland, Zwijndrecht

De heer A. Holster, Gouda

Mevrouw G. Hoogewoud-Pol, Naarden

Mevrouw T.W. ter Horst-Oppewal, Wierden

Mevrouw I. de Jong-Lindhout, Heerjansdam  

De heer J.A. Kingma, Bedum

De heer C. van Klinken, Woerden

De heer G.J. Kuiper, Zeist

Mevrouw A.M. de Lange-Baars, Riethoven

De heer W. Logtmeijer, Emmeloord

De heer G.J. Lunshof, Venlo

Mevrouw J. van der Molen, Gouda

De heer M.J. Molendijk, Dordrecht

De heer M. Morsink, Staphorst

Mevrouw M. Pekkeriet-van der Zwaag, Dalfsen

De heer H. Pol, Zuidhorn

Mevrouw J.H. Pot-Timmerman, Maastricht

De heer A.H. Russchen, Nunspeet 

De heer L.G. Stängel, Leeuwarden

Mevrouw M. Tange-Visser, Nieuw- en St. Joosland

De heer F.G. Tollenaar, Sluiskil

De heer W. Troost, Kortenhoef 

De heer K. Vaartjes, Etten-Leur

De heer J.G. van Veen, Elst

De heerA. Vons, Leiderdorp

Mevrouw H.A.C. Weigand-Timmer, Ermelo

Mevrouw P. van Wieren-Beerda, Emmeloord 

De heer G.J. van Wijhe, Harderwijk

Mevrouw J.A. Witkamp-van der Veen, Eindhoven

De heer J.H. Zandvliet, Noordwijkerhout

Vaste commissies van de Federatieraad

Commissie Financiën
Mevrouw A.M.C. de Nijs, KRO Afdelingsraad Breda

Mevrouw P.W. van den Berg, KRO Afdelingsraad Den Bosch

De heer S.P. Wiersma, KRO Afdelingsraad Groningen-Leeuwarden 

De heer J.P.M. Kleij , KRO Afdelingsraad Haarlem-Amsterdam  

De heer H.A.P. Weijnen, KRO Afdelingsraad Limburg

De heer J.T.M. van der Linden, KRO Afdelingsraad Rotterdam  

De heer R.J. Derksen, KRO Afdelingsraad Utrecht

De heer C. Dekker, NCRV Regionale Commissie Oost

De heer H. Halma, NCRV Regionale Commissie Noord

De heer A. Holster, NCRV Regionale Commissie West

De heer G.J. Lunshof, NCRV Regionale Commissie Zuid

De heer F.G. Tollenaar, NCRV Regionale Commissie Zuidwest

De heer J.G. van Veen, NCRV Regionale Commissie Midden  

 

Commissie Evaluatie Programmabeleid 
Mevrouw C.A.M. de Vos-Léautaud, KRO Afdelingsraad Breda

Mevrouw A.C.M. Visker, KRO Afdelingsraad Den Bosch

Mevrouw G.W. Bosman-Asselman, KRO Afdelingsraad 

Groningen-Leeuwarden

Mevrouw A.C.W.M. Fontijn, KRO Afdelingsraad Haarlem-Amsterdam

Mevrouw M.G.M.L. Beurskens-Rohwer, KRO Afdelingsraad Limburg

Mevrouw H.H.M. van der Zande, KRO Afdelingsraad Rotterdam

Mevrouw T.O.H. van der Werf-Feenstra, KRO Afdelingsraad Utrecht

De heer G. Dijkstra, NCRV Regionale Commissie Noord

De heer A.W. Hofland, NCRV Regionale Commissie Zuidwest

De heer M. Morsink, NCRV Regionale Commissie Oost

De heer K. Vaartjes, NCRV Regionale Commissie Zuid

De heer A. Vons, NCRV Regionale Commissie West

Mevrouw H.A.C. Weigand-Timmer, NCRV Regionale 

Commissie Midden

 

Vertrouwenscommissie 

De heer J.L. Simons, KRO Ledenraad 

Mevrouw G.M.F. Westerik-Kamphuis, KRO Ledenraad

De heer W.J.G. Gooijers, (reservelid), KRO Ledenraad

De heer W. Logtmeijer, NCRV Verenigingsraad

De heer H.J. Beumer, NCRV Verenigingsraad

De heer C.D. Geschiere (reservelid), NCRV Verenigingsraad
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Raad van Toezicht
De heer J.J.W. van den Boom 

De heer J.H. Bos (lid auditcommissie) 

De heer Th.W.A. Camps (voorzitter) 

De heer R.R. Ganzevoort (lid remuneratiecommissie)

De heer E.P. de Jong (vice voorzitter) 

De heer H.Th.J. Spaan (voorzitter auditcommissie) 

Mevrouw L.F. Wiggers-Rust (voorzitter remuneratiecommissie)

 
Statutaire Directie
De heer H.M.I. Abbenhuis (directievoorzitter)

Mevrouw Y.E.A.M. de Haan (zakelijk directeur)

De heer T.S.G. Rijssemus (mediadirecteur)

Ondernemingsraad
Mevrouw M.A.B. van den Berg 

De heer M.P. Dekker (voorzitter)

Mevrouw E.H. Kossmann

De heer E.P. Scheper

Mevrouw J. Schimmel

De heer A.A.M. Smeets

De heer T.E.M. van Vliet

Mevrouw A. de With 

Mevrouw W.M. Roelofs (ambtelijk secretaris)
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