
Plannen Van der Laan wel begrijpelijk 
DE VOLKSKRANT, FORUM, 19 OKTOBER 2005 (PAGINA 12)  
Antonie Dake  

De voornemens van het kabinet met de publieke omroep zijn natuurlijk een compromis, maar stoelen op 

twee duidelijke ingrepen, betoogt Antonie Dake.  

In vergelijking met de NPS-claque zijn de verenigingen rustig  

Nu ook de Volkskrant zich heeft geschaard bij de wolven die in het bos van Medy van der Laan huilen, is het 
goed nauwkeuriger te kijken naar de kern van haar plannen. Die zijn, hoe kan het anders in Nederland en zeker 
in zake het omroepbeleid, vrucht van politieke compromissen. Natuurlijk krijgen ze geen schoonheidsprijs, 
iedereen had wat anders gewild, 'twee geprofileerde netten onder een krachtige hoofdredactie zou de voorkeur 
verdienen', et cetera. Maar onbegrijpelijk of een 'gedrocht', zoals de Volkskrant stelt (hoofdartikel, 12 oktober)?  

Vergeet even de chaotische wordingsgeschiedenis. Vergeet even voor het gemak wat losse rimram, 
overwoekeringen en ochtendmist. Dan zijn er van de kabinetsplannen twee belangrijke wijzigingen in het 
omroepbestel te verwachten. Allereerst wordt de huidige patstelling tussen de Raad van Bestuur en de 
omroepverenigingen aangepakt. Aan de situatie met twee kapiteins op een schip moest een einde komen. Die 
knoop is nu doorgehakt ten gunste van de Raad. Dat was trouwens in principe al afgesproken in het Paasakkoord 
van mei van dit jaar, maar is nu verder uitgewerkt. Het betekent een stap terug voor de omroepverenigingen, in 
invloed en in garanties voor geld en zendtijd.  

De tweede ingreep betreft vooral de televisie en komt neer op een andere wijze van programmeren. Niet langer 
zullen de drie tv-zenders door vaste 'netbespelers' van programma's worden voorzien - bijvoorbeeld Nederland 1 
nu door EO, KRO en NCRV - , maar de programmamakers zullen voortaan op alle netten te zien zijn. In het 
vreselijke jargon heet dat dan 'netoverschrijdend' te werk gaan.  

Hiermee maakt Van der Laan een einde aan de nieuwe verzuiling die de publieke omroep is binnengeslopen: een 
reli-net op 1, sport met een liberaal randje op 2 en zelf geproclameerde progressiviteit op 3. In het verlengde ligt 
het voor de hand dat de taken waarvoor tien jaar geleden de NPS als koepel-organisatie werd opgericht, 
terugkeren naar wat toen NOS heette en nu Publieke Omroep (PO).  

Alle programma's, ongeacht de inhoud - nieuws, sport, debat en opinie, kunst en cultuur - worden, zo is de 
bedoeling, ondergeschikt gemaakt aan het totaal dat de publieke omroep de luisteraars en de kijkers heeft te 
bieden. Dus geen taak of programma meer in dienst van één of voornamelijk van één zender. Waarom zou dan in 
deze opzet de NPS speciaal gekoppeld blijven aan het derde tv-net en er voor deze organisatie een uitzondering 
worden gemaakt?  

Iets anders is natuurlijk dat de NPS meer is dan een optelsom van formele taken. Het gaat vooral ook om mensen 
en menselijke samenwerkingsverbanden die bovendien de drijvende, grotendeels de creatieve krachten vormen 
van de NPS en die willen weten wat hen boven het hoofd hangt. Maar dat geldt net zo goed voor de 
medewerkers van de verschillende grote en kleine omroeporganisaties, voortaan licentiehouders genoemd. Die 
zich overigens vreemd genoeg nogal gedeisd houden, in vergelijking met de NPS-claque.  

Het verschil is dat de staven van de omroepverenigingen onder de directe verantwoordelijkheid vallen van die 
omroepverenigingen, terwijl de medewerkers van de NPS - evenals nu al die van Het Journaal, van Studio Sport 
et cetera - in de nieuwe opzet, dus vanaf 1 september 2008, direct onder de Raad van Bestuur van de PO zullen 
vallen. Daarover heeft de staatssecretaris tijdens de commissievergadering gezegd dat de NPS'ers 'één-op-één' 
overgaan naar de PO. Ze komen dus met behoud van arbeidsvoorwaarden in dienst van de PO.  

De Tweede Kamer heeft van de staatssecretaris een aparte brief over de NPS toegezegd gekregen. Zij zal er 
goed aan doen die brief vooral eenvoudig te houden. Anders krijgen wij weer exegese op exegese.  

Als Van der Laan de systematiek van haar voorstellen volgt, is de verwarde discussie over programma's niet 
nodig. Er hoeft helemaal niet gesproken te woorden over wat er met Netwerk, Sesamstraat, Buitenhof, of welk 
lopend programma ook gaat of moet gebeuren. Natuurlijk moet de gehele publieke omroep een verstandig en 
fatsoenlijk beleid voeren, ook op het punt van programma's. Maar praten over het opheffen van de NPS per 1 
september 2008 en dan voor de volgende jaren toch nog iets - wat? misschien? - voor specifieke programma's in 
het vooruitzicht stellen, kan niet. Geen enkele programmamaker krijgt dit soort garanties.  
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De beslissing over de invulling van de nieuwe zenderschema's legt de staatssecretaris trouwens geheel bij de 
Raad van Bestuur (behalve dan dat de omroepverenigingen de inhoud van hun programma's blijven bepalen). 
Ook krijgt die Raad tweederde van het budget van de publieke omroep ter beschikking. Dan moet en zal die 
Raad, natuurlijk tijdig, met voorstellen komen voor de periode nà invoering van de veranderingen.  

Dus de NPS-brief van Van der Laan kan heel kort zijn: per 1 september 2008 gaan alle NPS-medewerkers over 
naar de PO, over alle vanaf die datum door de PO te maken en uit te zenden programma's - dus ook die van de 
NPS - wordt in goed en voorafgaand overleg door de Raad van Bestuur een beslissing genomen.  

Iets geheel anders is wat er parallel aan deze - misschien niet voor iedereen aanvaardbare, maar wel degelijk 
begrijpelijk te maken - officiële herstructurering van de PO staat te gebeuren. Daarbij gaat het om niet-politieke 
krachten op mediagebied die, mogelijk nog voor het einde van het jaar, de PO zullen dwingen de tering naar de 
nering te zetten. Lees: Talpa en de Ster-inkomsten. Misschien rollen er dan al volgend jaar die 'twee geprofileerde 
netten onder een krachtige hoofdredactie' uit de bus, die de Volkskrant voorstaat.  
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