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Plan van Werkgroep Naar een Andere Publieke Omroep APO kost geen geld, 
maar levert geld op  
 
Open brief aan Plasterk:  
verlos de publieke omroep van kijkcijferterreur 
 
De honderd ‘wittebroodsdagen’ van het kabinet Balkenende-IV zitten erop. Wat 
gebeurt er met de publieke omroep? De werkgroep Naar een Andere Publieke 
Omroep APO schrijft een open brief aan de minister en nodigt hem uit om het 
gesprek met de werkgroep aan te gaan. 
 
Meer dan eens heeft Ronald Plasterk zich betrokken getoond bij de media in het 
algemeen en de publieke omroep in het bijzonder. Dat is hoopgevend. 
Hoopgevender dan het geluid uit Hilversum, waar men – 50 miljoen per jaar rijker – 
vooral uit is op rust. De werkgroep APO heeft echter de vaste overtuiging dat 
minister Plasterk het voortouw moet nemen om de publieke omroep ingrijpend te 
hervormen. Geen pappen en nathouden dus, maar de publieke omroep gereed 
maken voor de 21e eeuw. Niet alleen wordt de omroep er kwalitatief beter van, 
aan het einde van de rit houdt Plasterk ook nog eens geld over. 
 
Volgens de werkgroep APO is het zaak om de publieke omroep zo snel mogelijk te 
verlossen van het klemmende kijkcijferkeurslijf. De beste weg hiervoor is het 
volledig reclamevrij maken van de publieke omroep. De werkgroep voorziet dat 
een termijn van vier jaar volstaat om dit te realiseren. Verder moet het aantal tv-
zenders worden terugggebracht naar 2 en het aantal radiozenders naar 3; internet 
moet dezelfde status krijgen als tv en radio en er moet veel meer nadruk liggen op 
de nieuws- en informatiefunctie van de publieke omroep.   
 
Over de werkgroep APO 
 
In de werkgroep Naar een Andere Publieke Omroep heeft een aantal 
mediadeskundigen zich verenigd. Sinds 2004 denkt de werkgroep na over een model 
waarin de publieke omroep in Nederland beter tot haar recht komt. De werkgroep 
bestaat uit de volgende leden: Antonie Dake (ondernemer, oud-journalist), Koos 
Kalkman (directeur Multimediaraad), Maurice Koopman (consultant en oud-
programmamaker) en Nico Haasbroek (journalist en oud-hoofdredacteur van Het 
Journaal). 
 
Bijlagen: 
• Open brief aan minister Plasterk 
• Financiële onderbouwing Atos Consulting 
• Publieke Omroep en nieuwe media 
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Voor meer informatie: Antonie Dake (070 345 82 41, 365 78 38,  06 222 09 111) of 
Koos Kalkman (06 531 787 10) 


