Met de fusie is een nieuwe
vereniging BNN-VARA ontstaan.
Deze vereniging kent 30 leden:
13 afgevaardigden vanuit de
Ledenraad BNN, 15 afgevaardigden
vanuit de Verenigingsraad VARA
en de rechtspersonen BNN en
VARA (vertegenwoordigd door de
besturen van BNN en VARA).
2014 was het jaar waarin alle
betrokkenen aan de nieuwe
structuur én aan elkaar hebben

moeten wennen. Onder leiding
van een onafhankelijk voorzitter is
gezocht naar een goede vorm om
met elkaar te spreken over, onder
meer, de programmering en de
financiën van BNN-VARA.
In 2015 zal het functioneren van
de Ledenvergadering BNN-VARA
én de relatie tussen de VR VARA,
de LR BNN en de LV BNN-VARA
geëvalueerd worden.

RAAD VAN
TOEZICHT
IN 2014 WAS DE RVT ALS
VOLGT SAMENGESTELD:

Hierna volgt een meer uitgebreide
toelichting op de achtergronden en
activiteiten van de RvT.

FUSIE BNN-VARA
Op 1 januari 2014 is de juridische fusie
tussen de omroepbedrijven van BNN
en VARA gerealiseerd. De Vereniging
BNN en Vereniging VARA zijn als
afzonderlijke ledenorganisaties blijven
bestaan. De fusieorganisatie heeft een
Raad van Toezicht welke, behoudens
de voorzitter, is samengesteld uit de
leden van de Raad van Toezicht van
de vereniging BNN en de Raad van
Toezicht van de vereniging VARA. De
voorzitter van de Raad van Toezicht is
bij besluit van 20 januari 2014 in functie
benoemd.

nieuwe mediadirecteur. De Audit
Commissie is twee maal bijeen
geweest ter bespreking van de
begroting en de jaarrekening. De
Audit Commissie heeft een nieuwe
accountant geselecteerd en de
Ledenvergadering geadviseerd over
diens benoeming.

Bestuurder

Functie

Gerard Timmer
Marc Adriani

Algemeen Directeur

01-05-2014 t/m 31-12-2014

Zakelijk Directeur

01-01-2014 t/m 31-12-2014

Media Directeur

01-01-2014 t/m 01-05-2014

Robert Kievit

Media Directeur

01-10-2014 t/m 31-12-2014

Specifieke deskundigheid

Voorzitter

Ruud Koole

Vice- Politieke en bestuurlijke deskun- 01-01-2014 t/m 31voorzitter
digheid publieke sector
12-2014

Juridische expertise en ICT

20-01-2014 t/m 3112-2014

Trudy Prins

Lid

Bedrijfsmatige deskundigheid

01-01-2014 t/m 3112-2014

Stephanie
Harmsen

Lid

HRM

01-01-2014 t/m 3112-2014

Lid

Politieke en bedrijfsmatige 01-01-2014 t/m 31deskundigheid
12-2014

Voor de VARA geldt dat de
benoeming van het bestuur
geschiedt door de Verenigingsraad
VARA. Voor BNN geldt eveneens
dat de benoeming van het bestuur
geschiedt door de Ledenraad BNN.
Dit wijkt af van de bepalingen uit
Richtlijn 1. Deze benoemingen
geschieden op basis van een
voordracht van de Raad van Toezicht
VARA, respectievelijk de Raad van
Toezicht BNN. Zeker nu vanaf 2014
in de beide omroepverenigingen
geen (bedrijfsmatige) activiteiten
meer plaatsvinden, hoort de

FUNCTIONEREN
BESTUUR

De Raad van Toezicht heeft Gerard
Timmer bij besluit van 19 april
2014, na goedkeuring door de
Ledenvergadering benoemd tot
algemeen directeur BNN-VARA.
Met het vertrek van Frans Klein als
mediadirecteur per 1 mei 2014 heeft
de Raad van Toezicht de werving van
een nieuwe mediadirecteur opgepakt,
waarbij, vanwege het feit dat BNN en
VARA net gefuseerd zijn, behalve aan
de in de profielschets opgenomen
eisen, tevens is gezocht naar een
persoon met een hoog VARA profiel.
Deze is gevonden in de persoon van
Robert Kievit, voormalig hoofd Drama
bij de VARA en BNNVARA. Robert
Kievit is benoemd door de Raad van
Toezicht, na goedkeuring door de

RAAD VAN TOEZICHT

ZAKELIJK DIRECTEUR

CONTROLLER

UITGEVERIJ
LEDENMARKETING

BELEID EN STRATEGIE

P&O

VERENIGING

benoeming van het bestuur bij het
hoogste orgaan van de vereniging.
Door de rol van de Raad van
Toezicht in dezen wordt weliswaar
op dit punt afgeweken van de
Gedragscode, maar gelet op de
positie van Omroepvereniging
VARA en Omroepvereniging BNN,
de taken en verantwoordelijkheden
van de Verenigingsraad VARA,
respectievelijk de Ledenraad
BNN én de rol van de Raad van
Toezicht bij de benoeming van het
bestuur, achten wij deze afwijking
verantwoord.
Richtlijn 2 Gedragscode goed
bestuur en integriteit publieke
omroep Richtlijn 2 is binnen
BNN-VARA vertaald in een eigen
integriteitsregeling die deel uit
maakt van de Mediagedragscode.
De Mediagedragscode van de

MEDIA DIRECTEUR

JUZA

ICT

MEDIAZAKEN

COMMUNICATIE
PRODUCTIEZAKEN
& PROMO’S

FACILITY

LEDENRAAD BNN

AFVAARDIGING

RVT
BNN*

RVT
VARA*

LEDENVERGADERING
BNN-VARA

VERENIGINGSRAAD
VARA

AFVAARDIGING

RVT
BNN-VARA

BESTUUR

VARA en de Mediacode van BNN
zullen in 2015 opgegaan in de nieuwe
Mediagedragscode BNN-VARA.
Elke BNN-VARA medewerker ontvangt
jaarlijks de Integriteitsregeling en wordt
daarbij schriftelijk geattendeerd op
het belang van naleving en vereiste
opgaven. Iedere medewerker bij
een publieke omroepinstelling moet
bovendien jaarlijks een verklaring
omtrent nevenfuncties/-werkzaamheden
indienen (ook als men ze niet heeft). Aan
deze verklaring is tevens toegevoegd
een opgave van ontvangen geschenken
en een opgave van financiële belangen.
Belangrijke journalistieke functionarissen
dienen eventuele beleggingen in sector
gerelateerde ondernemingen op te
geven.
Op de website www.bnnvara.nl is
het register financiële belangen,

De Raad van Toezicht heeft in haar rol
als adviseur met het bestuur gesproken
over de voortgang van de fusie en over
de strategische koers van BNN-VARA. In
2014 zijn hierover de eerste gesprekken
gevoerd, welke een vervolg krijgen in
2015.
Met het bestuur is aan de hand van
kwartaalrapportages gesproken over
de financiën en bedrijfsvoering van
BNN-VARA. Deze kwartaalrapportages
zijn besproken in vergaderingen in juni,
oktober en december 2014.

NAAM
Wanda van
Kerkvoorden

Jaarlijks beoordeelt de commissie
werkgeverschap het functioneren
van het bestuur. Vanwege het feit dat
Gerard Timmer pas op 1 mei 2014 is
aangetreden, Robert Kievit met ingang
van 1 oktober 2014 in functie is en
dat daarmee het bestuur pas vanaf
het vierde kwartaal 2014 als voltallig
bestuur functioneert, is besloten deze
gesprekken begin 2015 met het bestuur
te voeren. De beoordelingen van het
bestuur over het kalenderjaar 2014 zijn
afgerond per 1 maart 2015.
SPECIFIEKE
DESKUNDIGHEID

FUNCTIE

PERIODE

Voorzitter

Juridische expertise, ICT
en social media

20-01-2014 t/m
31-12-2014

Ruud Koole

Lid

Politieke en bestuurlijke
deskundigheid publieke sector

01-01-2014 t/m
31-12-2014

Trudy Prins

Lid

Bedrijfsmatige en bestuurlijke
deskundigheid

01-01-2014 t/m
31-12-2014

Stephanie
Harmsen

Lid

HRM en bedrijfsmatige
deskundigheid

01-01-2014 t/m
31-12-2014

Ferry Houterman

Lid

Politieke en bedrijfsmatige
deskundigheid

01-01-2014 t/m
31-12-2014

beleggingen, nevenfuncties en
geschenken opgenomen. Wat financiële
belangen, beleggingen en geschenken
betreft, geldt dat deze 1 januari 2014 als
ingangsdatum kennen.

REGELING A
KLOKKENLUIDER

De regeling schrijft voor dat
er bij de omroepinstelling een
vertrouwenspersoon moet zijn waarbij
medewerkers misstanden kunnen
melden. Voor BNN-VARA geldt dat wij
een meldingsprocedure kennen. Er
is één vertrouwenspersoon integriteit
aangesteld.
Het bestuur constateerde in 2014 geen
feiten of omstandigheden die op niet
goed naleven van de richtlijnen en de
integriteitsregeling wijzen.

Stichting Nationaal Natuur- en
Milieuspektakel 1994
Deze stichting is een overblijfsel van de
Vroege Vogels-jubileummanifestatie
in dat jaar. In het bestuur nemen,
naast enkele (voormalige) VARAfunctionarissen, vertegenwoordigers
zitting van een aantal in de manifestatie
participerende organisaties. Alle
activiteiten zijn afgewikkeld en de
stichting is in feite leeg en inactief.
Formele opheffing is voorzien, maar
nog niet gerealiseerd.
Stichting VARA Speciale Akties
Eveneens inactief is de Stichting VARA
Speciale Akties. In 1984 werd deze
stichting de voortzetting, met een
zoals de naam aangeeft wat verbrede
doelstelling, van de vanaf de jaren ’50
tot de jaren ’80 roemrijke Stichting
VARA Speelgoed Aktie. Formele
opheffing is voorzien, maar nog niet
gerealiseerd.
Bij geen van deze stichtingen is
personeel in dienst.
In 2014 is voor Stichting Heuvellaan
het besluit tot opheffing genomen. Op
het moment van het verschijnen van dit
jaarverslag is sprake van een Stichting
in liquidatie. De formele opheffing is
voorzien in het tweede kwartaal 2015.

SAMENSTELLING RVT
ADVISERING
LEDENVERGADERING
BNN-VARA
De RvT heeft de Ledenvergadering
BNN-VARA geadviseerd over de
jaarrekening, begroting en voordracht
accountant (benoeming door LV)

AUDIT COMMISSIE

De Audit Commissie bestaat uit Ferry
Houterman en Trudy Prins (voorzitter).
De Auditcommissie heeft zich – onder
andere – bezig gehouden met:
• Bespreking met accountant van de
jaarrekening BNN en VARA
• Selectie accountant
• Bespreking begroting
• Bespreking interimcontrole

COMMISSIE
WERKGEVERSCHAP

De Werkgeverschapscommissie bestaat
uit Ruud Koole, Wanda van Kerkvoorden
en Stephanie Harmsen (voorzitter).
De Werkgeverschapscommissie heeft
zich – onder andere – bezig gehouden
met:
• Benoeming algemeen directeur
• Selectie mediadirecteur
• Arbeidsvoorwaarden bestuurders
• Functioneringsgesprekken
(doorgeschoven naar begin 2015:
hebben inmiddels plaatsgevonden)
Eén van de leden van de RvT wordt op
voordracht van de Ondernemingsraad
benoemd door de Ledenvergadering
BNN-VARA. Vanwege de wijze van

benoeming van de eerste RvT van
BNN-VARA zal eerst bij een vacature
in de RvT gebruik worden gemaakt
van dit recht van voordracht. Tot die
tijd is Stephanie Harmsen voor de OR
het eerste aanspreekpunt. Stephanie
Harmsen heeft in 2014 meerdere malen
gesproken met de (voorzitter van de)
OR.

FINANCIËN

De RvT en in het bijzonder de
Auditcommissie hebben tot taak het
bestuur en de Ledenvergadering
te adviseren over de begroting, de
begrotingsuitvoering en de jaarstukken.
In 2014 heeft de Raad van Toezicht
naast het advies over de jaarrekeningen
van BNN en VARA (inclusief de
jaarrekeningen van de BV BNN en
BV VARA) en goedkeuring van de
begroting, zich gebogen over twee
investeringsaanvragen van het bestuur.
Het betreft de investeringsaanvraag
voor de huisvesting (de verbouwing van
het pand aan het Wim T. Schippersplein)
en de investeringsaanvraag voor
de aanpassing van de ICT. Aan
de investeringsaanvraag voor de
huisvesting was gekoppeld het geven
van het VARA vermogen als onderpand
voor de benodigde lening. Over dit
laatste punt heeft het bestuur ook
overleg gevoerd met het bestuur van
de VARA omdat tijdens de fusie is
afgesproken dat het vermogen van de
voormalige VARA onaangetast blijft na
de fusie en alleen de vruchten van dit
vermogen worden aangewend voor
de programmering van BNNVARA.
Over zowel de investeringsaanvraag
huisvesting als ICT heeft de Raad van
Toezicht positief geadviseerd. Ook heeft
de RvT het beleggingsbeleid met het
bestuur besproken en geëvalueerd.

SOCIAAL
JAARVERSLAG
Aan de fusie van BNN-VARA is een
grote reorganisatie voorafgegaan. De
ondersteuning is afgeslankt en in 2014
was transitiebudget beschikbaar om
deze efficiencyslag te begeleiden. In
2014 bleek het daarnaast nodig om
op incidentele basis formatie toe te
voegen aan de organisatie vanwege
de grootscheepse verbouwing en
herhuisvesting die in 2014 is gestart.
Naast de afslanking van de
ondersteuning hebben wij vanwege de
bezuinigingen op de publieke omroep
ook bij radio moeten reorganiseren. De
personele bezetting van alle afdelingen
is geëvalueerd en bijgesteld.
Loonkosten
(inclusief werkgeverslasten):
28.609.767,- /jaar

LEEFTIJDSOPBOUW

BEZETTING

GEGEVENS
PER 31-122014

Aantal medewerkers

437

Aantal fte

402,8

Aantal fte projecten

Toeslagen: 				
535.090/jaar

41

Aandeel onbepaalde tijd

57,4%

Aandeel bepaalde tijd (excl
projecten)

42,6%

Bij BNN-VARA kennen wij
twee vertrouwenspersonen
ongewenste omgangsvormen
37,6%
12%- 1960 1980
1950 - 19601950
12% - 19901980
- 1990
en één vertrouwenspersoon
4,3%
1960
1970
NA
1990
18,8%
1960 - 1970 18,8%
NA 1990
integriteit. In 2014 heeft een aantal
28,3%
1970 - 19801970
medewerkers zich tot één van deze
- 1980 28,3%
vertrouwenspersonen gewend. Dit
1950 -geleid,
1960 12%
1980 - 1990 37,6%
heeft tot een aantal gesprekken
waarbij de vertrouwenspersonen
ook 18,8%
4,3%
1960 - 1970
NA 1990
aanbevelingen hebben gedaan richting
1970 - 1980 28,3%
het bestuur. Deze aanbevelingen zijn
overgenomen. Zeker in een eerste
fusiejaar is het belangrijk gebleken dat
GEGEVENS
in de organisatie een luisterend oor,
Verdeling fte’s over organisatie PER 31-12in een vertrouwelijke setting, wordt
2014
geboden.

37,6%
4,3%

VERDELING MAN/VROUW

Programmatisch

Vereniging/Uitgeverij: 7,6%
Ondersteuning: 22,4%

VROUW
52,8%
70%

7,6%

22,4%

VROUW
52,8%
MAN
47,2%

ONDERNEMINGSRAAD
Als gevolg van de fusie functioneerde
er per 1 januari 2014 een tijdelijke
ondernemingsraad (TOR) bestaande uit
vijf voormalige BNN- en vijf voormalige
VARA-OR-leden. Taak van deze TOR
was de lopende zaken te behartigen
en, op zo kort mogelijke termijn,
verkiezingen te organiseren voor de
eerste BNN-VARA-ondernemingsraad.
Die verkiezingen bleken uiteindelijk niet
nodig omdat zich voor de negen zetels
negen kandidaten meldden.

Na de reorganisaties eind 2013,
belandden ook in 2014 een
aantal belangrijke dossiers op de
vergadertafel van de OR. Zo waren er
onder meer de adviesaanvragen met
betrekking tot de investeringen voor de
herinrichting van het pand aan het Wim
T. Schippersplein en de nieuwe ICTinfrastructuur, en een aantal (kleinere)
reorganisaties bij de radio.
Ook is gesproken over, onder
meer, de harmonisatie van de
arbeidsvoorwaarden, de brief van

staatssecretaris Dekker over de
toekomst van de publieke omroep, het
personeelsbeleid, het Jaarplan 2015,
de vergoeding van telefoonkosten, de
nieuwe inrichting van het pand aan het
Wim T. Schippersplein, de beoogde
invoering van flexibele werkplekken,
de vergoeding van het woonwerkverkeer en de ICT-ondersteuning
aan de Arendstraat.
Daarnaast maakte een OR-lid deel uit
van de sollicitatiecommissies voor de
nieuwe Algemeen Directeur/Voorzitter

en de nieuwe Mediadirecteur en vond
de aangekondigde monitoring plaats
van de gevolgen van de reorganisatie
bij de ondersteunende afdelingen
in de vorm van twee uitgebreide
evaluaties. Met de vertrouwenspersoon
en de Arbo-arts vond, zoals
afgesproken, halfjaarlijks overleg
plaats.
Zowel de OR-vergaderingen als het
overleg met het bestuur zijn als zeer
constructief ervaren.

OVERZICHT PROGRAMMERING 2014

BNN-VARA is betrokken in twee
stichtingen: Stichting Nationaal Natuuren Milieuspektakel 1994, Stichting VARA
Speciale Akties.

HR BNN

PROGRAMMAAFDELINGEN

ZELFEVALUATIE

GELIEERDE
STICHTINGEN/
DEELNEMINGEN

OR

ALGEMEEN DIRECTEUR

NALEVING GEDRAGSCODES
Richtlijn 1 Gedragscode goed
bestuur en integriteit publieke
omroep Overeenkomstig Richtlijn
1 wordt het bestuur van BNNVARA benoemd door de RvT. De
Ledenvergadering BNN-VARA
benoemt de RvT.

ADVISERING
BESTUUR

Periode

Wanda van
Kerkvoorden

Ferry Houterman

De Raad van Toezicht functioneert
tevens als adviseur en klankbord voor
het Bestuur, met dien verstande dat
dit de toezichthoudende taak niet
belemmert.

LEDENVERGADERING
BNN-VARA

FINANCIËN

Functie

De voorzitter van de RvT heeft met
alle leden van de RvT gesprekken
gevoerd over het functioneren van
de individuele leden en de vicevoorzitter van de RvT heeft een gesprek
gevoerd met de voorzitter, waarna een
afrondende sessie met de gehele RvT
heeft plaatsgevonden. Deze procedure
van zelfevaluatie is als nuttig ervaren.
Wel is uit het oogpunt van transparantie
besloten deze zelfevaluatie volgend
jaar en daarna éénmaal per drie of vier
jaar door een extern bureau te laten
uitvoeren.

Periode

Frans Klein

Raad van Toezicht

Goedkeuren besluiten bestuur
Overeenkomstig de statuten heeft
de Raad van Toezicht in 2014 haar
goedkeuring verleend aan de
hiernavolgende besluiten van het
bestuur:
• Investeringsaanvraag huisvesting,
inclusief goedkeuring voor het in
onderpand geven van het vermogen
voor de daarvoor benodigde lening
(23 maart 2014)
• Investeringsaanvraag ICT
(8 oktober 2014)
• Begroting (11 december 2014)

BESLUITEN

De Raad van Toezicht houdt vanuit
zijn zakelijke-professionele expertise
toezicht op het beleid van het bestuur
en op de algemene gang van zaken bij
de omroepvereniging. Ten behoeve
van het toezicht op de bedrijfsvoering
beoordeelt de Raad van Toezicht in
ieder geval twee maal per jaar een
financiële rapportage van het Bestuur.
De Raad van Toezicht vervult ook de
rol van werkgever van het bestuur
en adviseert de Ledenvergadering
dienaangaande.

ORGANOGRAM, SAMENSTELLING
BESTUUR EN RVT

Ledenvergadering BNNVARA op 27
september 2014.

De Raad van Toezicht legt externe
verantwoording over zijn handelen af
door middel van dit jaarverslag.

TAKEN EN
WERKWIJZE RVT

WANDA VAN KERKVOORDEN (VOORZITTER)
STEPHANIE HARMSEN
FERRY HOUTERMAN
RUUD KOOLE (VICE-VOORZITTER)
TRUDY PRINS
De RvT heeft in 2014 vijf keer plenair
vergaderd. Daarbij is geen der
leden frequent afwezig geweest.
De Werkgeverschapscommissie is
gedurende drie kwartalen in 2014
actief geweest met de afronding
van de werving van de algemeen
directeur en de werving van de

In het kader van de zelfevaluatie heeft
de voorzitter van de RvT individuele
gesprekken gevoerd met alle RvT leden
waarna een afrondende sessie met de
gehele RvT heeft plaatsgevonden.

Aan de adviesrol ten behoeve van
de Ledenvergadering geeft de
Raad van Toezicht, behalve met
schriftelijke adviezen en eventuele
mondelinge toelichting daarop, mede
invulling door actief te participeren
in de vergaderingen van de
Ledenvergadering.
De Raad van Toezicht werkt met
commissies die uit zijn midden worden
benoemd en die zowel structureel
als tijdelijk kunnen zijn. Structurele
commissies zijn er in elk geval ten
behoeve van het werkgeverschap
(de Werkgeverschapscommissie)
en de financiële controle (de Audit
Commissie).

BNN-VARA

Docu Moeders Springen
niet van Flats
Leve Sotsji
Docu Martin Bril

ACTIVITEITEN

PLATFORM

CONSUMENTEN
INFORMATIE
Kassa + website*
Kassa Groen

NPO1 &
Internet
NPO2

NATUUR EN MILIEU

NPO2
NPO2
NPO2

Lagerhuis

NPO2

Docu 25 jaar Spijkers met Koppen

NPO 2

De Achterkant van het Gelijk

NPO2

NPO3

Bureau Sport

NPO3

NPO2

De Deal

NPO2
NPO2

The incredible Mr. Goodwin

NPO3

Dynamo impossible

NPO3

De heer ontwaakt + website

Radio
2&
Internet

Hoe duur was de suiker
Filmlab: Nowhere place

NPO2

Giel + website

3FM &
Internet

Jeuk

NPO3

A’dam & Eva serie I

NPO3

A’dam & Eva serie II

NPO3

Start-Up

NPO3 &
Internet

Smeris

NPO3

Filmlab Weestlent

NPO3

3FM awards

3FM &
NPO3

Docu Paradijsbestormers

NPO3

Docu Jett Rebel

NPO3

Giel Jazz

Radio6

Zembla + website (indien geen
portal ONJO.nl)

NPO2 &
Internet

Docu Douwe Bob

NPO3

Claudia d’r op

3FM

Joop.nl

Internet

Vroege Vogels TV

NPO2

De Nacht van Jole

Radio1

Vroege Vogels radio + website

Radio1 &
Internet

Vroeg

Radio1

Freek Vonk in Australië

NPO3

De wereld van BNN

Radio1

Nachtbrakers

Radio1

Start!

Radio1

CABARET, SATIRE,
AMUSEMENT
Humor24 + website

Digitaal

themaka-

Kanniewaarzijn

NPO1

Pauw + website

NPO1 &
Internet

For the record -

Radio 2

Typisch Nederland

NPO1

De Kwis

NPO1

EZ

NPO2

Cojones

NPO1

NPO2

Rambam

Hollands Hoop

NPO3

Radio1 &
Internet

Bandidos

NPO2

NPO2

In goed gezelschap

De Nieuws BV + website

NPO2

Die komen er aan

Spijkers met Koppen + website

Suskind

NPO3

NPO1

De Muur

NPO1

NPO2

Docu Zombie

De Making of De Nieuwe
Wildernis

NPO1

Paul & Sint

Borgen

Radio 2 &
Internet

NPO3

Internet

Buitenhof

NPO1

NPO3

Bureau Sport Marokko

Incontxt.nl

NPO1 &
Internet

laat het is

The Graham Northon Show

NPO2

NPO1

Pauw & Witteman + website

Docu Youp: Niemand weet hoe

NPO1

Vrijheid, Gelijkheid & Broederschap

De Nieuwe Wildernis film

INFORMATIE &
DEBAT

Evenblij met ……

Cabaretregistraties

naal

NPO1, 2
&3

Docu Franks Roadtrip

NPO3

De n8 klinkt anders

Radio1

Lama’s

NPO3

Sara op Zondag

Radio2

Ruben versus Geraldine

NPO3

Remco ruimt op

Radio2

Proefkonijnen

NPO3 &
Internet

Het platenpaleis

Radio2

Sluipschutters

NPO3

Ha! Die Yora

Radio2

Comedy Club Katendrecht

NPO3

Typisch Toine

Radio2

Nationale Eettest

NPO1

De Coen en Sander Show

Radio3

Nationale IQ test

NPO1 &
Internet

Dit is Domien

Radio3

Ramon

Radio3

Vrij

Radio3

De Croisandershow

Radio3

Timur open radio

Radio3

That’s life

Radio3

Tiesto’s Club Live

Radio3

Nationale 2014 test

NPO3

Ranking the stars

NPO3

Filmlab Meer, meer, meer

NPO3

Filmlab Kreezie

NPO3

Filmlab Cinemates

NPO3

Love at first kiss

NPO3

Kinderen voor Kinderen + website

NPO3
(Zapp) &
internet

KvK van liedjes tot musical

Zapp

Kinderen geen Bezwaar

NPO1

KvK masterclasses

Zapp

De Heineken ontvoering

NPO1

The Tonight Show

NPO3

One night stand

NPO2

DRAMA

CULTUUR

HUMAN INTEREST

De wereld draait door + website

NPO1 &
Internet

DWDD Saturday Night

NPO3

DWDD Guilty Pleasures

NPO3 &
NPO1

De TV draait door

NPO1

De wereld draait buiten

NPO3

De avond van de filmmuziek

NPO1

Nieuwjaarsconcert NBE

De overnachting

Radio1

The Pitch

NPO3

DWDD University

NPO1

Over mijn lijk

NPO1 &
Internet

Down voor Dummies

NPO1

Golden Oldies

NPO1

NPO2

101 BARZ

NPO3 &
Internet

Pinkpop

NPO3

De school

De beste singer-songwriter van
Nederland + concerten

NPO3 &
Internet

NPO3

3 Op reis

Serious Request

NPO3

NPO3 &
Internet

Zomer muziekfestivals

NPO3

Floortje naar het einde van de
wereld

NPO1

Freaknacht

NPO3

Werk aan de winkel

NPO1

Afslag Thunder Road

Radio6

Spuiten en slikken

NPO3 &
Internet

Sweet Soul Music

Radio6

Spuiten en slikken op reis

NPO3

@Friday

Radio6

Langste dag

NPO3 &
Internet

Powered by Angelique

Radio6

De undatebles

NPO3

Bates Motel

NPO3

Homeland 3

NPO3

Catfish

NPO3

Pizza Maffia

NPO3

Lieve Liza

NPO3

Old Stars

NPO3

Alles is liefde

NPO3

2v12 + website

NPO2 &
Internet

De Social Club - VARA/BNN

Valentino

NPO3

Per seconde wijzer + website

Mijn 5000 vrienden

NPO3

Loft

NPO3

NPO2 &
Internet

NPO3 &
Internet

Wij zitten vast

NPO3

All Stars serie

NPO3

Je zal het maar hebben

NPO3

Lek

NPO3

Je zal het maar zijn

NPO3

De Dominee

NPO3

VARA.nl

Internet

4 handen op 1 buik

NPO3

Ik omhels je met 1000 armen

NPO3

BNN.nl

Internet

De week van Filemon

NPO3

Coach

NPO3

BNNVARA.nl - VARA/BNN

Internet

Europa doe je zo

NPO3

Lellebelle

NPO3

Het grote racisme experiment

NPO3

101 TV

Digitaal
thema
kanaal

ALGEMEEN

MAN
47,2%

BNN-VARA
JAARVERSLAG
2014

VERENIGING
BNN-VARA

De leden van de RvT zijn voorts
aanwezig geweest bij de
verschillende vergaderingen van de
Ledenvergadering BNN-VARA.

JAARVERSLAG 2014

VOORWOORD
Het eerste fusiejaar is achter de
rug. Dit document geeft een mooi
beeld van de resultaten daarvan.
Programmatisch én cijfermatig. Die
resultaten maken ons gelukkig.
En trots. En zeggen veel over de
maatschappelijke positie van dit
mediabedrijf. Dat dagelijks de
ambitie heeft om maatschappelijke
stenen in de vijver te gooien en van
betekenis te willen zijn. In alle genres.
In februari hebben we de eerste
balans opgemaakt van onze
programmatische resultaten. Dit gaf
inzicht in de partners waar wij ons
mee verbonden weten en voelen.
In de prijzen die zijn gewonnen. In

het publiek dat we hebben weten
te bereiken, en in onze inhoudelijke
wapenfeiten. Bij de presentatie van
dat zogenaamde jaaroverzicht BNNVARA hebben we verdieping beloofd
met tabellen en cijfers die ook bij de
verantwoording horen van publieke
organisaties. Deze verdieping ligt
nu voor u. Ook op een nieuwe wijze
aan u gepresenteerd. In de hoop en
verwachting dat dit eerste jaarverslag
u inspireert en de informatie geeft
die u verlangt. Op een wijze die, naar
wij hopen, bijdraagt aan een ander
beeld van publieke omroepen in
het algemeen, en BNN-VARA in het
bijzonder.

AMBITIE
MISSIE
BNN-VARA

BNN-VARA is een onafhankelijke,
maatschappelijk betrokken en
vooruitstrevende publieke omroep,
die naast een breed, ook een specifiek
jong publiek wil bereiken. Menselijke
waardigheid, gelijkwaardigheid en
sociale rechtvaardigheid zijn daarbij
richtinggevend.
BNN-VARA wil informeren, raken,
amuseren en aan het denken

RADIO
BNN-VARA is goed
vertegenwoordigt op de radio! In
2014 kon je de radio niet aanzetten
of er was wel een programma van
BNN of VARA te horen. In dit eerste
fusiejaar hebben we ons bij radio
primair gericht op samenwerking en
uitwisseling van informatie en talent
achter de schermen. Daarnaast
zijn we gestart met een aantal
nieuwe titels. Op NPO Radio1 is De
Nieuws BV het enige programma
met BNN-VARA als afzender.
Een bewuste keuze omdat deze
merken bij dit lunchprogramma
versterkend werken. De Nieuws BV
heeft in oktober het format verder
aangescherpt omdat het inhoudelijk
en qua bereik nog niet voldeed aan
de verwachtingen van zowel BNNVARA als de NPO.

Op NPO Radio 2 hebben we in 2014
de bestaande titels gecontinueerd
en Frank van ‘t Hof klaargestoomd
voor een vaste plek op de zender.
De nacht van NPO Radio 1 is
aangepast om talent een platform te
bieden.

Op NPO 3FM is Domien van start
gegaan in de avond, een plek waar
hij én de BNN-waarden goed tot
hun recht komen. De focus ligt bij
NPO 3FM namelijk bij het opleiden
van nieuw DJ-talent: met het
afscheid van Claudia de Breij en Eric
Corton kan dit talent doorstromen
naar de programmering van 3FM.
Ook in 2015 ligt de focus op de
ontwikkeling van nieuw talent in alle
soorten en maten, zowel voor als
achter de schermen.
Op NPO Radio 6 heeft Angelique
Houtveen een vaste plek namens
de VARA gekregen; tussen 12.00 en
14.00 uur is zij dagelijks de perfecte
aanvulling op de al aanwezige
VARA- radioprogrammering.

“DE OMROEPEN ZIJN
DE INHOUDELIJKE
KURK WAAROP DE
PUBLIEKE OMROEP
ZO STERK DRIJFT”

EEN NIEUW JAARVERSLAG.
NIEUW IN VORM, NIEUW
IN INHOUD. EN WAT GAAT
OVER HET EERSTE JAAR
VAN EEN NIEUW BEDRIJF:
BNN-VARA.

In de wetenschap dat we ons in 2014
krachtig hebben getoond en op
maatschappelijk verantwoorde en
relevante wijze hebben gepresenteerd,
is BNN-VARA vastberaden in haar
doelen voor 2015. Waarbij we onze
verantwoordelijkheid voor een sterke
publieke omroep en een goed
functionerende NPO zullen nemen.
Vanzelfsprekend. Zoals we het ook
vanzelfsprekend vinden te kunnen
blijven innoveren en ons te kunnen
blijven verbinden aan maatschappelijke
organisaties, onze leden en iedereen
die zich aangesproken voelt door onze
programma’s.

Het is onze inzet in die breedte onze
activiteiten te kunnen blijven uitoefenen.
En de innovatieve en creatieve ruimte
die daarvoor nodig is te krijgen. De
ruimte die BNN-VARA heet; op televisie,
met onze gids, op de radio en alles
wat digitaal is. We beschouwen dat
als een noodzakelijke vereiste om die
inhoudelijke programmamakerscultuur
en programma ontwikkelkracht te
behouden en zo onze maatschappelijk
verantwoorde en relevante positie te
kunnen blijven waarmaken.

BNN-VARA beschouwt zichzelf niet
langer als enkel een publieke omroep,
en al zeker niet als een productiehuis.
Bij ons geldt niet “u vraagt, wij draaien”.
BNN-VARA beschouwt zichzelf als
een maatschappelijk betrokken
mediaorganisatie. Niet met het gezicht

naar Hilversum of Den Haag, maar naar
de maatschappij.

zetten, met professioneel gemaakte
programma’ s die getuigen van
betrokkenheid, een kritische opstelling,
originaliteit, vernieuwingsdrang, lef en
humor.

samenleving staat en op verschillende
manieren in die maatschappij verankerd
is. Allereerst door programma’s, maar
ook door samenwerkingsverbanden
met maatschappelijke partners te
zoeken en op verschillende plekken
in de samenleving daadwerkelijk
aanwezig te zijn.

Wij zijn dus een mediaorganisatie die
de grenzen blijft opzoeken, die ertoe
doet, die impact genereert en die de
samenleving van nieuwe impulsen blijft
voorzien. Een omroep die midden in de

Gerard Timmer
Voorzitter/Algemeen Directeur BNNVARA

Geïnspireerd door onze achterban,
maar ook daarbuiten. Gedreven
vanuit onze missie, van betekenis
voor de samenleving. Wij willen er

VERMELDENSWAARDIG IN
2014 ZIJN VERDER:
• De nieuwe prestigieuze rubriek
Het Allerbeste in De Nieuws BV
waarin prominenten een bevlogen
aanbeveling doen voor de mooiste
zaken in het leven.
• De dialect top 20 in het
kleinkunstprogramma Ha! Die Yora.
• Claudia de Breij won wederom de
Zilveren Radioster.
• Open Radio met Timur en Ramon

werd genomineerd voor een zilveren
reismicrofoon.
• Giel stond als eerste DJ in een
uitverkocht Carre.
• Coen en Sander bleven ook dit jaar
marktleider in de middag.
• BNN-VARA was goed
vertegenwoordigt tijdens Het Glazen
Huis met Domien en Coen in het huis
en Giel als actieman.

CONCEPTING & EXPLOITATIE
Het exploiteren van BNN-VARAformats heeft hoge prioriteit binnen
de organisatie. Door krimpende
programmabudgetten is de noodzaak
hiervoor groter dan ooit. In 2014 is
de nieuwe afdeling Concepting &
Exploitatie op volle kracht vertrokken
en met succes, zo laat het financiële
resultaat zien. Er wordt intensief
samengewerkt met redacties om
nieuwe extensies bij bestaande
programma’s te ontwikkelen, met
als doel het programmamerk te
versterken en inkomsten te genereren.
De introductie van het Kinderen voor
Kinderen-ijs en de Kinderen voor
Kinderen Musical zijn hier goede
voorbeelden van.

Daarnaast ligt een grote focus op het
exploiteren van readymade content
én formats van BNN-VARA. BNNVARA is succesvol in de verkoop van
haar programma’s in het buitenland.
De verkoop van verschillende
dramaproducties onderstrepen dat.
De on-demand exploitatie van content
loopt via NLziet. Het succes van dat
platform blijft helaas uit. BNN-VARA
wordt hierdoor belemmerd om haar
succesvolle programmaportfolio,
binnen de geldende regelgeving,
maximaal te exploiteren.

TELEVISIE

TOEKOMST
PUBLIEKE OMROEP

Het omvormen van BNN-VARA naar
een maatschappelijk betrokken
mediaorganisatie moet plaatsvinden
in een onzekere politieke realiteit. In
2014 heeft de Raad voor Cultuur haar
visie op de toekomst van de publieke
omroep gepresenteerd. Onze
ontwikkeling past daar goed in, maar
aan de andere kant hangt de dreiging
van het moeten omvormen tot
productiehuizen ook boven de markt.
Onzeker is de uitwerking van de
plannen van Dekker om verstrooiing
uit de taakopdracht van de publieke
omroep te halen en om andere
partijen rechtstreeks toegang te
geven tot het budget van de publieke
omroep. Wanneer 50% van dit
budget naar buitenproducenten zou

toe doen, door het jaar heen. Het
maatschappelijke en publieke debat
beïnvloedend. En we zoeken onze
achterban op, zijn in het land aanwezig,
om zo vanuit die maatschappij terug te
horen wat er speelt en leeft en daar ons
media-aanbod op te richten.

gaan, heeft dit grote consequenties
voor BNN-VARA en de publieke
omroep als geheel. Daarom hebben
de omroepen én de NPO in juni 2014
een gezamenlijke reactie opgesteld
naar aanleiding van dit rapport van
de RvC. De afspraken die wij daarin
aankondigen werken wij in 2015,
samen met de NPO en de andere
omroepen, uit. Dit is niet eenvoudig
omdat het gaat om onderwerpen
als specialisatie, distributie en
gezamenlijke merkstrategie. Het is
echter in het belang van de publieke
omroep als geheel om hier samen
uit te komen, zonder daarbij eerdere
afspraken rondom het 3-3-2 model uit
het oog te verliezen.

Wij werken met veel maatschappelijke
partners samen; soms institutioneel,
soms alleen voor een concreet
programma. Wij oriënteren ons op
maatschappelijke partners die vanwege
raakvlakken met de inhoud en thema’s
interessant voor ons zijn om mee samen
te werken en vice versa.

DIGITAL
BNN- EN
VARA-LEDEN
Gezamenlijk hebben BNN en VARA in
2014 ruim 750.000 leden. We zijn er
enorm trots op dat, nog steeds, heel
veel mensen zich expliciet aan onze
verenigingen willen verbinden. Leden
zijn belangrijk voor ons. Naast het
traditionele omroeplidmaatschap heeft
BNN-VARA overigens ook oog voor
andere vormen van commitment.
Daarom zetten wij meer dan ooit de
deuren open voor onze leden en
fans, met als doel hen expliciet te

betrekken bij de programma’s die wij
maken. Er is in 2014 actief gewerkt
aan een betrokken relatie tussen de
vereniging en haar leden en fans. In
2015 zal zich dit verder vertalen in
programma-activiteiten in Hilversum
en in het land, met on-line panels,
in het ledenmagazine MijnVARA, de
ledenportal van BNN en onze social
media-kanalen.

Naast de vaste waarden als onder
andere Pauw & Witteman, ZEMBLA,
Vroege Vogels en KASSA hebben wij
in 2014 veel aandacht besteed aan het
relevant uitbouwen van BNN-VARA.
Met het opzetten van Pauw hebben we
gekozen voor inhoud en journalistieke
gesprekken. Dit wierp uiteindelijk zijn
vruchten af en we rekenen er op het
programma ook in 2015 te kunnen
voortzetten.
Met spraakmakende one-off’s en korte
specials, naast onze reguliere titels,
heeft BNN-VARA meegespeeld in het
actuele maatschappelijk debat:
• Met het debatprogramma Leve Sochi
(met daarnaast de BBC-docu’s van
Stephen Frey), waarin Arthur Japin
zich aanbood om met premier Rutte
mee te gaan naar de Olympische
Spelen 2014. Dit leidde tot veel ophef
in de media!
• De veel geroemde documentaire
Moeders Springen niet van Flats,
door Elena Lindemans, leidde tot een
Kamerdebat over de grenzen van
euthanasie.

De kracht van de sterke merken en
communities van de VARA opgeteld bij
de grote en breed uitgevoerde social
footprint van de BNN-titels, leverde
met de fusie tussen BNN en VARA een
kruisbestuiving op waardoor wij meer
hebben kunnen halen uit het complete
BNN-VARA-portfolio.

in 2014 maar liefst 37% boven het
markgemiddelde en overtreft hiermee
het resultaat van MAX Magazine, dat al
tijden koploper is in de losse verkoop.
Overige tv-bladen zien de afzet bijna
gelijk aan het marktgemiddelde stijgen
of dalen. Het positieve resultaat van
de VARAgids is toe te schrijven aan de
hoge afzet van de vier dubbelnummers
in de zomer en het totaal aantal priceoff’s dat in het derde kwartaal 2014 viel.

• Met het vierluik van KASSA Groen
over het (over)gebruik van plastic.
• Met de BNN Special 9-11/Ik vecht
de Jihad, het debatprogramma
met daarin de BNN-documentaire
Paradijsbestormers.
• Met De Achterkant van het Gelijk,
waarin Marcel van Dam de
opwarming van de aarde op urgente
wijze besprak met professoren, CEO’s
en (oud)beleidsbepalers.
• Met de documentaireserie De Muur.
Stuk voor stuk eigen BNN-VARAprogramma’s (met uitzondering van
Paradijsbestormers) gemaakt door onze
eigen mensen.
De waardering voor de kwaliteit die we
dagelijks met onze makers nastreven
blijkt ook uit onze prijzen en nominaties
voor Moeders springen niet van Flats,
ZEMBLA 9/11-Special, Pauw en De
Muur. Onze doelstelling voor 2015 is
dan ook (opnieuw) met BNN-VARA
kritisch/relevant/spraakmakend zijn,
onderscheidend en betekenisvol in het
maatschappelijk debat.

Wij zijn een succesvolle weg ingeslagen
met onze tweesporen aanpak. Enerzijds
met de ontwikkeling van een responsive
framework waarbijlosse modules straks
als een LEGO-systeem per (nieuwe) titel
in elkaar te klikken vallen: snel, efficiënt
én met minder kosten, en aan de andere
kant met het inzetten op een krachtige

De abonnementenoplage van de VARAgids laat in het derde kwartaal van 2014
een meer marktconforme ontwikkeling zien. Zo zijn er in het abonnementenkanaal
gemiddeld 9% minder programmabladen verkocht in vergelijking met dezelfde
periode vorig jaar. De VARAgids presteert met 1% net iets boven de markt.

Tabel 1: Ontwikkeling losse verkoop programmabladen 3e kwartaal 2013-2014

Tabel 2: ontwikkeling abonnementenoplage
programmabladen 3e kwartaal 2013-2014

index
2013 Q3 2014 Q3 14 tov
13
15.105

15.389

KRO Magazine
MAX Magazine

16.246

20.809

Mikro Gids

46.008

38.713

NCRV-gids

2013 Q3

2014 Q3

index
14 tov
13

102

AVRObode

154.073

141.829

92

n.v.t.

KRO Magazine

108.926

99.713

92

128

MAX Magazine

27.312

54.998

201

84

Mikro Gids

266.252

242.958

91

n.v.t.

NCRV-gids

194.328

178.977

92

TeleVizier

17.702

16.500

93

TeleVizier

93.709

87.451

93

TotaalTV

17.046

16.214

95

TotaalTV

33.538

31.510

94

Troskompas

43.872

42.219

96

Troskompas

259.664

234.515

90

TV Krant

20.920

19.101

9T1

TV Krant

100.989

87.476

87

TVFilm

61.382

59.496

97

55.665

53.392

96

VARAgids

12.460

16.432

132

VARAgids

210.024

193.336

92

Veronica
Magazine

30.824

23.575

76

Veronica
Magazine

547.445

437.547

80

Visie

109.543

103.615

95

181.803

174.878

96

2.343.271 2.122.195

91

Visie
VPRO Gids
TOTAAL

n.v.t.
4.936

TVFilm

3.847

78

VPRO Gids

286.501 272.295

95

TOTAAL

INFOTAINMENT

Wij hebben met een aantal nieuwe en
bijzondere programma’s BNN-VARA
verder gebracht. In de eerste maanden
van het jaar is veel energie gestopt
in De Social Club. In dit innovatieve
programma zijn veel bijzondere
verhalen verteld en is ook nieuw talent
ontstaan, zowel aan de makers-kant
als op presentatiegebied. Helaas
bleek het programma onvoldoende
aan te slaan en is besloten het niet te
continueren. Onze bestaande human
interest titels hebben wij met succes
geprolongeerd en in een aantal
gevallen ook inhoudelijk vernieuwd.
Goede voorbeelden zijn Over mijn lijk
op NPO1 en Je Zal Het Maar Hebben
op NPO3. Wij blijven hofleverancier
van kwalitatieve reisprogramma’s
voor de publieke omroep, van het
journalistieke Spuiten en Slikken Op
Reis, en het wekelijks wegdromen
bij 3 Op Reis tot het veel geprezen
succes en enorm kijkcijferhit Floortje
naar het einde van de Wereld op NPO
1. Ook Kanniewaarzijn scoort nog
steeds geweldig op NPO1. En Down

mobiele uiting via zogenaamde native
apps. We zien dat de Giel App, de KvK
App, de Per Seconde Wijzer App en
de in ontwikkeling zijnde Kassa App,
2Voor12 App en de Vroege Vogels App
allemaal bijdragen aan een nieuwe
vorm van betrokkenheid en communityvorming. Ook hebben wij ingetekend

Met de Dag tegen pesten hebben
we samen met de KRO veel aandacht
gekregen voor het thema cyberpesten. Op NPO3 hebben we ons
bestaande succes Proefkonijnen
verder uitgebouwd. Sophie Hilbrand
was aanwezig met een unieke kijk in
de jongerengevangenis in Wij Zitten
Vast en met Je Zal Het Maar Zijn. Tim
Hofman bracht Nederland in beeld via
Mijn 5000 vrienden. En wij zijn er in
geslaagd om het BNN-vlaggenschip
Spuiten en Slikken met sterke nieuwe
presentatoren en urgente inhoud met
succes te vernieuwen. Vernieuwing ook
met de ontwikkeling van vernieuwende
concepten die in 2015 het licht zullen
zien: het positieve Valerio International,
het interactieve 3 Op Reis Backpack
en het groots opgezette Urban Sports
Showdown. Oftewel, wij verheugen ons
op 2015.
De Wereld Draait Door verdient een
aparte vermelding in dit jaarverslag
omdat dit merk ook in 2014 weer heel
succesvol is gebleken. Het was het jaar
waarin DWDD naar NPO1 verhuisde. Al
in de eerste week bereikten we meer
dan 1,7 miljoen kijkers en het grote
nieuwe scherm achter Matthijs gaf
het programma een frisse uitstraling.
Met een gemiddelde van bijna 1,4
miljoen kijkers keek Nederland hoe een
ontroerde actrice Bianca Krijgsman bij
haar terugkomst van de uitreiking van
de Emmy’s toegesproken werd door
haar naasten, hoe Leona Philippo een
duet zong met Marvin Gaye, Heleen
van Rooyen haar selfie-tentoonstelling
opende en Connie Palmen vertelde
waarom schrijvers drinken. Ook
groeiden populaire rubrieken uit tot
avondvullende spin-offs zoals DWDD
Saturday Night op NPO3 en DWDD

voor een Spuiten en Slikken App; het
concept is alvast lovend ontvangen!
Met onze aanpak leveren we een
vernieuwende en onderscheidende
bijdrage in het online domein. Dat
zullen wij natuurlijk voortzetten in 2015.

COMMUNICATIE

MARKETING &
COMMUNICATIE

AVRObode

VARAGIDS
Ook in 2014 was opnieuw sprake van
een daling in de RTV-bladenmarkt.
Zowel de de losse verkoop als het
abonneebestand liepen terug. Terwijl er
in het losse verkoopkanaal gemiddeld
5% minder programmabladen zijn
verkocht dan het jaar ervoor, laat
de VARAgids in tabel 1 toch een
positieve ontwikkeling zien. Waar het
marktaandeel van de VARAgids in 2013
nog 4,35% was, is dit in 2014 gestegen
naar 6,03%. Tevens scoort de VARAgids

INFORMATIE

for Dummies, waarin Barry Atsma drie
meiden met het syndroom van Down
volgde, deed het goed in de doelgroep
20-49 jaar.

BNN-VARA was in 2014 mediapartner
van Paaspop (58.000 bezoekers),
Zwarte Cross (185.276 bezoekers)
en MysteryLand (60.000 bezoekers).
Met de aanwezigheid op deze grote
evenementen bewijst BNN-VARA
midden in de samenleving te staan.
Naast mediapartnerships heeft BNNVARA ook geparticipeerd in het
Grote Liefde en Seks Onderzoek,
een samenwerking tussen Spuiten en
Slikken, Avans Hogescholen en het
Zuidelijk toneel.

BNN bleek ook in 2014 als hub van
onschatbare waarde. Op Facebook
zijn wij gegroeid van 41.950 likes op
1 januari 2014 naar 82.733 likes op
31 december 2014. Een toename van
maar liefst 97% in een jaar! Ook op
Twitter is sprake van groei: van 21.280
volgers op 1 januari 2014 naar 36.456
op 31 december 2014. Op YouTube
gingen wij van 4.652 abonnees op
1 januari 2014 naar 7.616 abonnees
op 31 december 2014. Deze groei
wordt overigens geremd door de
strikte restricties die de NPO stelt aan
activiteiten van omroepen op YouTube.
De documentaire Moeders Springen
niet van Flats kreeg veel aandacht
in de pers en op social media. Hij

ging in première op 13 februari in
EYE in Amsterdam en na afloop van
vertoningen bij onder meer GGZinstellingen, de NVVE, de NVVP,
GGD Nederland en huisartsen- en
patiëntenverenigingen nam maker
Elena Lindemans regelmatig deel aan
debatten. Op 4 juni 2014 was zij zelfs in
de Tweede Kamer één van de sprekers
tijdens een rondetafelgesprek over
euthanasie in de psychiatrie.
Bandidos, in januari 2014 uitgezonden,
portretteerde straatjongens die het
leger ingingen als een laatste kans om
goede, geslaagde burgers te worden.
Ten tijde van de documentaireserie zijn
diverse middelbare scholen bezocht
om met jongeren te debatteren over
hun toekomstkansen. Op weg naar
Het Lagerhuis, VARA’s scholierendebatcompetitie, ging voor de
zestiende keer op zoek naar het
beste debat- en speechtalent in
Nederland. Op weg naar Het Lagerhuis
komt tot stand in samenwerking
met alle Nederlandse provincies,
jongerenorganisatie HOPE XXL en het
Vfon.
De zesdelige documentaireserie De
Muur werd vanaf november 2014
uitgezonden. De aflevering over Korea
– gemaakt met steun van het CoBo

Guilty Pleasures Kerst op NPO1. Maar
ook Freek Vonk met een Gif-college
trok meer dan anderhalf miljoen kijkers.
Robert Dijkgraaf gaf voor de vierde keer
een groots college in de Gashouder, dit
keer over Het Oneindige.
We organiseerden in de zomer voor
de tweede keer het festival De Wereld
Draait Buiten. En we hebben een eigen
Pop Up Museum, geïnitieerd in 2014
en geopend eind januari 2015 door
minister Jet Bussemaker in het Allard
Pierson Museum. Binnen twee weken
trok het tijdelijke museum al 10.000
bezoekers.

Central Leukste Programma van het
jaar) en Cojones, een satirische actuele
show met ballen! Ook met de nieuwe
serie Comedy Club Katendrecht,
waarin Frank Evenblij, samen met
een gerenommeerde cabaretier, het
nieuwe talent aan ons presenteerde. We
zonden mooie cabaretregistraties uit
en natuurlijk een zeer goed ontvangen
en scorende Oudejaars van Youp van
’t Hek. En de show van Martijn Koning
Sint en Nieuw verdient met verve het
predicaat verrassend!
Vernieuwing was er met het programma
Love at First Kiss, maar ook bestaande
titels deden het goed! De serie
Sluipschutters hebben we met veel
succes gecontinueerd, RamBam was in
2014 weer brutaal en spraakmakend en
Bureau Sport werd zeer gewaardeerd.
De grote testen, met de IQ- en Eettest
en de 2014-test scoorden goed. Net als
ons themakanaal HumorTV, met veel
eigen producties en steeds meer kijkers.
Kinderen voor Kinderen vierde zijn
35-jarig jubileum op grootse wijze
in een stampvol Carré, waar ook
de koninklijke familie met de drie
prinsessen aanwezig was.

De website, sinds januari 2015
responsive, trok in 2014 meer dan 9,6
miljoen unieke bezoekers. Uiteraard
was de humor van LuckyTV en De TV
Draait Door een grote trekker, maar
ook voor een goed gesprek of een
muziekoptreden kwamen mensen
naar dwdd.vara.nl. Het openhartige
gesprek met Wim Kieft over zijn
drugsgebruik, het debat aan tafel
met vrouwenversierder Julien Blanc,
de Oculus Rift-bril die Matthijs deed
wankelen en de adembenemende
conversatie met een uitbehandelde
René Gude, allemaal zijn het
voorbeelden van prachtige items die
ook online veel stof deden opwaaien.
Deze cijfers zijn overigens enkel
gebaseerd op sitebezoek, video’s
gedeeld op Facebook of externe
sites zijn niet meegeteld. Op Twitter
werden 350.209 berichten rond DWDD
gestuurd, het eigen account heeft
617.000 volgers. Op Facebook heeft
DWDD inmiddels 233.248 volgers.

Zoals altijd was BNN-VARA goed
vertegenwoordigd op de diverse
muziekfestivals en De Beste Singer
Songwriter maakte een mooi
3de seizoen met een afsluitende
tournee door heel Nederland. De
muziekdocumentaire Who the Fuck is
Jett Rebel werd genomineerd op het
IDFA-festival.

“ALS GEEN ANDER
GOOIT BNN-VARA
DAGELIJKS EEN
MAATSCHAPPELIJK
STEEN IN DE VIJVER”

AMUSEMENT

Op het gebied van Amusement
hebben we in 2014 een stevig cabaret/
satire-pakket gebouwd met De Kwis
met Paul de Leeuw (prijs voor Beste
Nieuwe format en volgens Comedy

Fonds - werd vooraf vertoond in diverse
zalen in heel Nederland, waaronder
De Balie in Amsterdam, het Humanity
House in Den Haag, het Wereldpodium
in Tilburg en het Groninger Forum in
Groningen. Na afloop vond telkens – na
een inleiding door Menno Bentveld –
een zaaldebat plaats.
In 2014 vond ook weer de BNN
Talentday plaats. Door middel van
posters, radio- en televisiespots,
idents, NS-borden en ledenmailings
zijn alle jongeren van Nederland
opgeroepen zich bij ons te melden. We
ontvingen bijna 10.000 aanmeldingen;
809 mensen zijn uitgenodigd om
hun talenten te tonen aan ervaren
krachten van BNN én de VARA. Uit
alle aanmeldingen zijn begin 2015
uiteindelijk vijf jongeren begonnen bij
BNN University TV. Hun radiocollega’s
waren al eerder gestart. Je zou de
uitkomst van BNN Talentday gerust één

van de meest geslaagde coproducties
kunnen noemen van het fusiebedrijf
BNN-VARA. De BNN University zoekt
naast de journalisten van morgen
ookdigital designers, interviewers,
producers, redacteuren en creatieve
krachten binnen alle disciplines die het
mediavak raken. Wij vinden immers dat
onze betekenis voor het publieke bestel
groter is dan alleen het ontwikkelen en
maken van betekenisvolle programma’s
op radio, televisie en internet. Wij zijn
ook de gateway voor nieuwe talenten.
Onderzoek in oktober 2014 wees uit
dat BNN onder jongeren een zeer sterk
merk is. Alleen YouTube heeft meer
positieve associaties, maar geen enkel
ander merk heeft hetzelfde percentage
unieke associaties. Daarmee wordt
duidelijk dat BNN een zeer sterke
unieke positie op de Nederlandse markt
onder jongeren.

POSITIEVE
EN UNIEKE
ASSOCIATIES (%)
AANTAL
ASSOCIATIES

POSITIEVE
ASSOCIATIES

UNIEKE
ASSOCIATIES

2,7

71

71

RTL 5

1,9

42

39

NPO 3

2,1

56

59

3FM

2,6

68

60

YOUTUBE

2,8

75

50

538

2,4

61

42

NETFLIX

2,8

64

42

DRAMA

De dramaseries van BNNVARA behoren tot onze hoogst
gewaardeerde programma’s. In de
Top 5 van hoogst gewaardeerde
VARA-programma’s in 2014 staan
maar liefst twee dramaproducties:
A’dam-E.V.A. en Hollands Hoop,
allebei met een waarderingscijfer
van 8,3. Bij de Top 5 van hoogst
gewaardeerde eigen programma’s
van BNN staat Smeris met een 8,2.
Ook internationaal spreekt het BNNVARA-drama tot de verbeelding.
De remake van Overspel, het door
ABC geproduceerde Betrayal, is
niet alleen in de Verenigde Staten
uitgezonden, maar ook in Groot
Brittannië, Italië, Zuid-Afrika, Ierland
en Nieuw Zeeland. Ook de eigen
VARA-productie Vuurzee krijgt
een remake in de VS. In 2014 is
door ABC Studio en Sony Pictures
International de pilot opgenomen
van Sea of Fire.
Actuele maatschappelijke thema’s
worden in onze dramaproducties
verbeeld. De actuele politieke
thriller De Deal, waarin een
jonge journalist infiltreert in een
populistische partij, maakte de
tongen los en is zelfs in het 8 uur
Journaal van commentaar voorzien
door Geert Wilders die er aanstoot
aan nam. De Prooi, de serie over de
bankencrisis en de teloorgang van
ABN-AMRO en Rijkman Groenink,
is in 2014 bekroond met maar
liefst twee TV Beelden. In de serie
Hoe duur was de suiker? is het
slavernijverleden in Suriname op
indringende wijze verbeeld.
Smeris, de nieuwe, eigentijdse,
rauwe politieserie van BNN heeft
in 2014 een breed en jong publiek
weten te bereiken op NPO3.
Hollands Hoop, de originele en door

pers en publiek bejubelde serie is
een doorslaand succes en trok op
NPO2 gemiddeld 920.000 kijkers.
Hollands Hoop wint bovendien het
Gouden Kalf voor beste TV Drama.
Ook A’dam-E.V.A. II wordt door pers
en publiek omarmd: genomineerd
voor een Gouden Kalf, en live
bekeken in cafés in Amsterdam,
Maastricht, Arnhem en Groningen.
Dankzij het succes in 2014 krijgen
de series Smeris, Jeuk, A’dam-E.V.A.
én Hollands Hoop een vervolg!
De ambitie van BNN om een
dagelijkse dramaserie StartUp te
realiseren, valt in het voorjaar van
2014 helaas minder goed uit. De
serie weet tegenover DWDD minder
kijkers te trekken dan de bedoeling
was. Na 75 afleveringen is StartUp
daarom gestopt. Het resterende
budget is ingezet om een nieuwe
dramaserie te produceren,
Vechtershart. Deze zal in 2015
worden uitgezonden.
De speelfilms die BNN-VARA
heeft gecoproduceerd waren ook
succesvol in 2014. Bloedlink is de
openingsfilm van het Nederlands
Filmfestival. Alles is Familie heeft bij
uitzending meer dan 1,5 miljoen
kijkers getrokken. Helium, een
film gemaakt in het kader van het
filmtalentprogramma De Oversteek,
weet op het Nederlands Filmfestival
maar liefst twee Gouden Kalveren in
de wacht te slepen. Ook de nieuwe
editie van One Night Stand, een
reeks televisiefilm voor nieuw talent,
weet een Gouden Kalf te veroveren.
De dramaseries en films van BNNVARA: hoog gewaardeerd, meestal
goed bekeken, prijswinnend,
maatschappelijk relevant, niet alleen
in Nederland succesvol maar ook in
het buitenland.

VERENIGING BNN
De positie van de vereniging BNN
en de Ledenraad (LR) BNN is met de
fusie veranderd. Het omroepbedrijf
is ondergebracht in BNN-VARA en
de focus van de LR BNN richt zich
nu op het bewaken van het merk
BNN en de missie. Daarnaast levert
de LR BNN afgevaardigden voor de
Ledenvergadering BNN-VARA.
Met (vertegenwoordigers van) het
bestuur van BNN-VARA heeft de
LR BNN, in de Programma Advies
Commissies, onder meer gesproken
over de wijze waarop de missie
terugkomt in de programmering,
over de werving en het behoud van
leden en over het financieel beleid.

Er is afscheid genomen van
drie leden van de Ledenraad
en er hebben verkiezingen
plaatsgevonden die weer nieuwe
leden hebben opgeleverd. Het is
goed om te merken dat jongeren
zich nog steeds actief willen inzetten
voor BNN!
In 2014 heeft een ledentelling
plaatsgevonden, waarbij het aantal
BNN-leden door het Commissariaat
voor de Media is vastgesteld op
337.554 leden.

VERENIGING VARA
Ook voor de vereniging VARA en
de Verenigingsraad (VR) VARA geldt
dat hun positie en rol met de fusie
veranderd zijn. De VARA kent, net
als BNN, een eigen bestuur en een
eigen Raad van Toezicht. Dat bestuur
voert over bepaalde onderwerpen
overleg met het bestuur van BNNVARA.
De VR VARA vaardigt een aantal
leden af naar de Ledenvergadering
BNN-VARA. De focus van de VR
VARA ligt op het bewaken van merk
en missie van de VARA. Dit gebeurt
wat de programmering betreft in
Programma Advies Commissies,
waar met vertegenwoordigers van

BNN-VARA wordt gesproken over
de VARA-programma’s. Ook over
ledenwerving en behoud en een
nieuw loyaliteitsprogramma is in
2014 uitgebreid gesproken. Zo zijn
plannen ontwikkeld om de huidige
verenigingsperiodiek (MijnVARA)
door te ontwikkelen en meer in te
zetten voor loyaliteit. Deze plannen
zullen in 2015 een vervolg krijgen.
In 2014 heeft een ledentelling
plaatsgevonden. De VARA had op
de peildatum 1 april 2014 maar liefst
410.000 leden. Dit betekent dat de
VARA nog steeds geworteld is in de
samenleving!

