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EXECUTIVE SUMMARY
De nieuwe publieke omroep beperkt zich tot 
nieuws en achtergronden en tot kunst en 
cultuur. Dit nieuwe model voor de publieke 
omroep bestaat uit:

•  één 24 uurs tv-zender voor nieuws en achter-
gronden en één 24 uurs tv-zender voor kunst 
en cultuur, en

•  twee 24 uurs radiozenders, net als bij tele-
visie: één voor nieuws en achtergronden en 
één voor kunst en cultuur

•  geen programmatische zomervakanties 
•  alle programma’s worden ook aangeboden 

via een digitale portal. 

Andere huidige programma’s, zoals amuse-
ment, spelletjes en sport kunnen overgaan 
naar de commerciële zenders. 
Reclame vervalt als bron van inkomsten. 
De omroepverenigingen kunnen desgewenst 
optreden als productiehuizen, vooral op het 
punt van programma’s maken voor de kunst- 
en cultuurzenders.

Dit nieuwe publieke omroep model is een 
broodnodig antwoord op de veranderende 
maatschappelijke, economische en technische 
omstandigheden. Het gaat om een burgerini-
tiatief dat bedoelt een concreet uitgewerkte 
handreiking te doen aan omroep en politiek 
om deze twee krachten in staat te stellen op 
korte termijn de noodzakelijke wijzigingen 
door te voeren.

Winstgedreven spel op alle fronten

Het huidige omroepbestel wordt al jaren  
sluipenderwijs ‘geïnfiltreerd’ door commer-
ciële doelen en kijkcijfers. Het is verworden 
tot een almaar uitdijende spin die het winst-
gedreven mediaspel op alle fronten, koste 
wat kost, wil winnen. De bonte verzameling 
publieke radio- en tv-zenders worden van  
A tot Z geprogrammeerd met de hete adem 
van de commerciële concurrentie in de nek. 
De publieke omroep is zijn succes openlijk 
gaan definiëren in termen van commerciële 
concurrentie, marktaandeel en kijk- en luister-

cijfers. Niet alleen staat deze op meer sport 
en vermaak gerichte ideologie haaks op de 
kerntaken van de publieke omroep, ze is ook 
onhoudbaar in een digitale samenleving, 
waarin de hoeveelheid content bezig is te 
exploderen.

Nieuws en achtergronden, kunst en cultuur 

De nieuwe publieke omroep heeft als taak  
‘het brengen van informatie die van belang  
is voor de politieke, maatschappelijke en 
culturele vorming en ontplooiing van de 
burgers.’ Bovendien stelt hij hen in staat tot 
meningsvorming en het doen van keuzes. 
Precies zoals de oorspronkelijke kerntaken 
van de publieke omroep waren. 

In het plan krijgt de publieke omroep 1 
televisie- en 1 radiozender voor nieuws en 
achtergronden. De tv-zender verzorgt ook tele-
tekst. Daarnaast zorgen 1 tv- en 1 radiozender 
voor kunst en cultuur. Deze programma’s en 
‘uitzending gemist’ worden ook via 1 digitale 
portal gebracht. De nieuwe zenders komen in 
plaats van de huidige 3 tv- en 5 radiozenders. 
De nieuwe tv- en radiozenders en de digitale 
portal bevatten geen reclame of andere  
concurrentievervalsende elementen.

50% minder kosten

De Publieke Omroep Nieuwe Stijl kost € 370 
miljoen per jaar. Dat is de helft van de kosten 
van de huidige publieke omroep.

Organisatie

Vergeleken met de huidige organisatie is die 
van de publieke omroep Nieuwe Stijl aan-
zienlijk beperkter, efficiënter en goedkoper. 
Het bestuur bestaat uit drie personen, die 
op basis van deskundigheid door de minis-
ter van OCW worden benoemd en slechts 
door 2 afdelingen worden ondersteund. De 
hoofdredactie Nieuwsdienst en de hoofdre-
dactie Kunst en Cultuur krijgen de opdracht 
het primaat te leggen bij inhoud, kwaliteit en 
journalistiek professionalisme.
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Overgangsregime en implementatie

De Publieke Omroep Nieuwe Stijl kan snel 
worden ingevoerd. Een groot deel van de 
huidige afdelingen kunnen ofwel ontmanteld 
ofwel als financieel en juridisch zelfstandige 
media-organisaties buiten de publieke 
omroep worden geplaatst. 

De implementatie van de publieke omroep 
nieuwe stijl kan in drie stappen: 

realisering van beoogde activiteiten  1. 
binnen het oude bestel en de bestaande 
wettelijke kaders; 
oplevering van de publieke omroep  2. 
Nieuwe Stijl en afbouw van het oude  
bestel en kleine wetswijzigingen; 
voltooiing van de stelselwijziging. 3. 

Per 1 januari 2014 kan de nieuwe Mediawet 
van kracht worden en het nieuwe bestel  
ingevoerd zijn.





Voorwoord
De publieke omroep ligt onder vuur. Dat is niet verwonderlijk: noch de politiek, noch de  
omroep zelf zijn in staat gebleken wijzigingen door te voeren in veranderende maatschappelijke 
en economische omstandigheden.

Dat is de reden dat een werkgroep bestaande uit mensen met ervaring in en betrokkenheid bij 
de media bijeen is gekomen om na te denken over de toekomst van de publieke omroep. Daar 
is een plan uit voortgekomen voor een moderne, professionele en kostenefficiënte publieke 
omroep in een digitale samenleving. Deze Publieke Omroep Nieuwe Stijl biedt nieuw elan en 
legt het primaat weer bij de inhoud, in het bijzonder bij nieuws en achtergronden en bij kunst 
en cultuur. Met dit plan hoopt de werkgroep het nieuwe kabinet bouwstenen te bieden voor een 
nieuw publieke omroepbeleid.

De werkgroep bestaat uit:

•  Antonie Dake, ondernemer, uitgever en oud-journalist;
•   Ad ’s-Gravesande, cultureel ondernemer en oud-programmadirecteur AVRO;
•   Nico Haasbroek, internationaal media expert en oud-hoofdredacteur NOS-Journaal;
•   Koos Kalkman, directeur MultiMediaRaad;
•   Ivo Wildenberg, directeur Bridgecraft.

Bij de voorbereiding van dit rapport is onder meer met een delegatie van de BBC, onder leiding 
van Helen Boaden, head of BBC News, gesproken over de financiële en journalistieke aspecten.
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1 Analyse
Hoe hebben we het zo ver laten komen?  
Dat vragen we ons anno 2010 af als het over 
onderwijs in Nederland gaat. Als we kijken 
naar de schoolgebouwen, de kwaliteit van de 
leraren en de spelfouten in de rapporten van 
onze zonen of dochters. Hoe kan het dat we in 
één van de welvarendste landen ter wereld de 
essentie van onze toekomst, het ontwikkelen 
van kennis en talent, zo uit het oog hebben 
verloren? 

Hetzelfde geldt straks, als we niet oppas-
sen, voor onze publieke omroep. Het huidige 
bestel wordt al jaren sluipenderwijs ‘geïnfil-
treerd’ door commerciële doelen en kijkcij-
ferkoorts. De publieke omroep is verworden 
tot een almaar uitdijende spin die het winst-
gedreven mediaspel op alle fronten, koste 
wat kost, wil winnen. De bonte verzameling 
publieke radio- en tv-zenders worden van  
A tot Z geprogrammeerd met de hete adem  
van de commerciële concurrentie in de nek. 

Hoewel dat op zichzelf al zorgwekkend is, 
geeft het pas echt te denken dat de publieke 
omroep zijn eigen succes openlijk in termen 
van de commerciële concurrentie is gaan de-
finiëren. Ofwel: in marktaandelen. Hoe hoger 
het marktaandeel, hoe ‘beter’ men het doet. 
Niet alleen staat deze op meer sport en ver-
maak gerichte ideologie haaks op de kernta-

ken van de publieke omroep. Ze is ook binnen 
de kortste keren onhoudbaar in een digitale 
samenleving waar de hoeveelheid content 
bezig is te exploderen. 

Die explosie dwingt nieuwe keuzes af.  
Doorgaan met de huidige ambities betekent: 
nog meer kosten, nog meer management, 
nog meer onduidelijkheid, nog meer concur-
rentievervalsing, nog meer onrust en  
ingewikkelde juridische grijze gebieden. 

De Nederlandse publieke omroep heeft een 
mooi, eerbiedwaardig en pluriform verleden, 
maar anno 2010 is zijn tijd voorbij. Het is niet 
langer verantwoord in ons land een publieke 
omroep overeind te willen houden, die in alle 
mediasegmenten - nieuws, sport, muziek, 
entertainment - actief blijft: keuzes zijn onont-
koombaar. Hoogste tijd dus voor een intelli-
gente, noodzakelijke en kostenbesparende  
koerswijziging.

Terug naar de kerntaken

Zoals gezegd: de publieke omroep is de  
afgelopen jaren steeds ernstiger verslaafd  
geraakt aan de kijkcijferrace. Dat ging ten 
koste van de kerntaken:
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•   onafhankelijke nieuwsvoorziening en
•   ruim aandacht voor kunst en cultuur
 en van de programmamakers die hun hart  
 en expertise precies daar hebben liggen. 
 
Met een nieuw kabinet in het vooruitzicht   
is het wat ons betreft dan ook de hoogste   
tijd om de publieke omroep van koers te   
laten veranderen. 

Om nieuwsvoorziening, onderzoeksjournalis-
tiek, documentaire en cultuur - samen te vat-
ten onder ‘een frisse blik naar buiten’ - weer 
de plaats te geven die ze verdienen. Een plek 
die burgers geestelijke inspiratie en oriëntatie 
geeft en, bovendien, beter past in een gedigi-
taliseerde samenleving. 

Als we de publieke omroep ruim baan blijven 
geven in zijn scoringsdrift, houden we een 
inwisselbare, naar binnen gekeerde pretfa-
briek over waarvan niemand meer begrijpt 
waarom we er jaarlijks honderden miljoenen 
voor neertellen.

Wie een discussie aangaat over de publieke 
omroep zit, helaas, al snel op het niveau ‘hoe-
veel zenders weg?’, ‘welke omroepen moeten 
eruit?’, ‘wat gebeurt er met het voetbal?’ en 
‘gunnen jullie Mart Smeets zijn salaris niet?’. 
De werkelijkheid van de publieke omroep is 
even complex als banaal: naast geavanceerde 
strategieën om kijkers en aandacht  
te genereren speelt het ‘plat’ handhaven van 
bestaande reputaties, ego’s en machtsposities 
een grote rol. Voeg daarbij het gegeven dat 
de publieke omroep (tot een tijdje geleden 
misschien terecht, thans onterecht) door veel 
bestuurders als een succesvolle, Nederlandse 
poldermix wordt gezien en je hebt het recept 
voor verstarring en ontkenning klaar liggen. 
In het licht van de digitale toekomst - of beter 
gezegd: het digitale heden - willen we ons 
noch door dat complexe, noch door dat ba-
nale, laten afschrikken. 
 
De historie en de maatschappelijke verwe-
venheid van de huidige publieke omroep is 
zo sterk, dat een publieke omroep nieuwe 
stijl alleen kan slagen als er brede bereidheid 

bestaat - vooral in het Nederlandse parlement 
- tot het inslaan van nieuwe wegen.

Dit plan doet een serieuze poging voorbij 
emoties te geraken en te bezien: 

•   Wat vraagt de Nederlandse samenleving de 
komende decennia van de publieke omroep? 

•  Hoe kan de publieke omroep zich het beste 
organiseren om aan die vraag te voldoen? 

•  En op welke manier kan voldoende draag-
vlak in de samenleving behouden blijven 
en de overgang naar het digitale tijdperk 
ingeleid worden? 

Wij willen nieuwe generaties maximaal inspi-
reren met de vruchten van verbeelding en kri-
tisch denken, met cultuur van dichtbij en ver 
weg. En wij vinden dat daarvoor een meer op 
beide hoofdtaken - nieuws en cultuur - gericht 
omroepbeleid nodig is. Dat het beschikbare 
publieke geld in eerste instantie dáárvoor 
gebruikt moet worden. Niet omdat we moed-
willig voorbijgaan aan de waarde van sport, 
spel en entertainment. Maar omdat het tijd 
is een keus te maken, omdat wij ons moeten 
concentreren, omdat wat het zwaarste is, het 
zwaarste moet wegen. 

Bovendien zal het nieuwe energie vrijmaken. 
Bij de commerciële zenders en programma-
makers, die niet langer gehinderd worden 
door valse concurrentie. Maar ook bij  
niet-commerciële mediamakers, die alle  
vrijheid krijgen hun expertise en verwonde-
ring weer rode draad te laten zijn. Dit alles 
is geen kwestie van “smal” versus “breed” 
programmeren, maar van moedig beleid  
dat morele keuzes durft te maken.
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Dood spoor

Er zijn vijf redenen waarom de huidige  
publieke omroep op dood spoor zit:

1.  De publieke omroep is een duur doolhof   
 van zendgemachtigden. Meer dan 20  
 zendgemachtigden maken de huidige   
 publieke omroep tot een overleefd,  
 bureaucratisch monstrum dat  
 onvoldoende slagvaardig kan opereren en  
 zichzelf dreigt op te blazen.
2.  Powned en WNL hebben niks te zoeken in   
 de publieke omroep. De toelating van deze  
 omroepen toont eens te meer aan dat   
 de publieke omroep integraal onderdeel is  
 geworden van de commerciële  
 hypecultuur, waar hij juist afstand toe zou 
  moeten bewaren; bovendien kan zo iedere  
 goed georganiseerde club, zeg vakbond 

 of vereniging van huiseigenaren of wat   
 ook, door hard te roepen dat zij nog geen   
 zendtijd heeft aan de beurt komen.
3. Er zijn financiële tekorten. Door het open   
 karakter van de publieke omroep - de  
 laatste jaren bovendien opgejaagd door   
 een dure eigen “marktideologie” - komen   
 er steeds vaker tekorten voor. De terugval 
 in reclame-inkomsten draagt daar ook  
 toe bij.
4. De kerntaken worden weggepoetst.  
 Een belangrijke taak als “luis in de pels”  
 - controleorgaan jegens het openbaar  
 bestuur - komt matig of niet uit de verf,   
 want de middelen hiervoor worden uit  
 gesmeerd over eindeloos veel budgetjes   
 en kleine rubrieken; verdiepende informa-  
 tie, documentaires en cultuur staan niet   
 in de etalage maar worden naar de vroege  
 ochtend of late avond verbannen.
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5.  Programma’s komen en gaan om omroep  
 politieke redenen, niet op basis van  
 inhoudelijke wenselijkheid of een goed   
 idee. De herindeling van de actualiteiten  
 rubrieken is daar een goed voorbeeld van. 

Nieuwe stijl wenselijk

Er zijn vijf redenen waarom introductie van 
Publieke Omroep Nieuwe Stijl wenselijk is:
1. Minder papierwerk, einde concurrentie- 
 vervalsing, geen reclame. Met de Publieke  
 Omroep Nieuwe Stijl wordt een juridisch   
 grijs gebied in één klap opgeheven en is 
  helder waar de functies en verantwoorde- 
 lijkheden van de diverse commerciële en   
 niet-commerciële media liggen; gevolg:   
 minder regels, minder bureaucratie, geen   
 hinderlijke reclame. 
2.  Minder van hetzelfde. Er is een groeiende 
 behoefte aan ‘tegen’-programmering, 
 ofwel: programma’s die geen openlijk (of   
 verstopt) commercieel doel dienen, maar   
 nieuws brengen zonder bijsmaak.
3. De digitale samenleving vraagt erom.  
 De grenzeloze, digitale samenleving gaat   
 vroeg of laat afdwingen dat de publieke   
 omroep zichzelf scherper, herkenbaarder   
 en meer onderscheidend definieert:   
 wat doen wij wel en wat niet? 
4. Canon van de informatievoorziening.  
 Te midden van de digitale mediacultuur   
 zijn er al talloze canons ontstaan, die   
 goed functioneren en een broodnodige   
 hiërarchie aanbrengen in het aanbod;   
 waarom zou dat, middels de publieke  
 omroep, ook niet hoge noodzaak zijn op   
 het gebied van informatievoorziening?
5. Lagere kosten, meer draagvlak. Met de  
 Publieke Omroep Nieuwe Stijl zullen de   
 kosten omlaag gaan (een niet bedoeld   
 bijeffect overigens), en wordt de budget-  
 tering makkelijker beheersbaar; dit   
 zorgt voor rust bij de programmamakers   
 en voor een breder draagvlak in politiek en  
 maatschappij.

Op de nu volgende pagina’s vindt u het 
uitgewerkte plan voor de Publieke Omroep 
Nieuwe Stijl. Het gaat uit van een gefaseerde 

invoering, waardoor bestaande contracten en 
verplichtingen in ruime mate kunnen worden 
nagekomen en een zorgvuldig voorbereide 
overgang gegarandeerd kan worden.

2 Taak en uitgangspunten
De Publieke Omroep Nieuwe Stijl heeft als 
taak het brengen van informatie die van 
belang is voor de politieke, maatschappe-
lijke en culturele vorming en ontplooiing van 
ingezetenen van Nederland. Het aanbod stelt 
mensen in staat tot meningsvorming en het 
doen van keuzes en waarborgt voor iedereen 
toegang tot kunst- en cultuuruitingen. 

Programmatische uitgangspunten daarbij zijn:
•  versterking van kwaliteit;
•  journalistieke basisprincipes, zoals onafhan-

kelijkheid, waarheidsvinding, onderzoek- en 
waakhondfunctie; 

•  24 uur, 52 weken en 12 maanden program-
mering, geen vakantiepauzes;

•  integratie van televisie, radio en nieuwe 
media;

• minimale overhead en ondersteuning.

3 Model Nieuwe Stijl
Op dit moment beschikt de publieke omroep 
over 3 televisiezenders en 5 radiozenders die 
overal te ontvangen zijn. Daarnaast bestaan 
er 12 televisie-themakanalen, 2 bijzondere 
radiozenders, circa 50 webradiokanalen en 
verschillende portals en websites.

In de nieuwe situatie wordt deze wildgroei  
gestuit en krijgt de publieke omroep uitslui-
tend de beschikking over:
•  1 televisiezender voor nieuws en achtergron-

den, inclusief teletekst;
•  1 radiozender voor nieuws- en  

achtergronden;
•  1 culturele televisiezender inclusief teletekst;
•  1 radiozender met klassieke muziek en  

cultuurinformatie;
•  1 website voor nieuws en achtergronden en 

voor kunst en cultuur, inclusief de faciliteit 
“Uitzending gemist”.
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In dit nieuwe model opereert de publieke  
omroep in overeenstemming met zijn  
kerntaken. Dat zijn er twee:
•  Het verzorgen van nieuws en de achtergron-

den bij het nieuws, en
•  Het brengen van programma’s op het gebied 

van kunst en cultuur.

De nieuwe televisie- en radiozenders en web-
site zullen geen reclame of andere concurren-
tievervalsende elementen voeren. Reclame 
als inkomstenbron wordt afgeschaft. 
Alle werkzaamheden vallen voortaan onder 
één organisatie. Niet-ledengebonden instel-
lingen houden op te bestaan, ledengebonden 
instellingen, de omroepverenigingen, gaan 
hun eigen weg.

De nieuw in te richten Nederlandse Publieke 
Omroep Nieuwe Stijl zoekt zowel voor het 
personeelsbestand als voor de huisvesting 
zoveel mogelijk aansluiting bij de huidige 
situatie. Voor de personele consequenties 
komt er een overgangsregiem dat op een 
verantwoorde manier naar de nieuwe situatie 
toe werkt, dat wil zeggen: waar mogelijk met 
respect voor bestaande afspraken.

4  Nieuws en achtergronden
De televisienieuwszender heeft de volgende 
kenmerken:
•   er is continu uitzending, 24 uur per dag,  
 7 dagen per week;
•  het laatste nieuws wordt het snelst gebracht,  
 de lopende programmering wijkt altijd voor   
 “A-nieuws”;
•  het nieuws wordt van achtergronden voor  
  zien, in de vorm van interviews, talkshows,   
 reportages, debatten en documentaires;
• achtergrondgeluid alleen voor zover  
 toepasselijk.

De zender hanteert globaal de volgende  
verhoudingen:
•  60% agendanieuws, 40% eigen nieuws  
 (+  onthullingen);
•  20% wereldnieuws, 20% Europees nieuws,   
  30% Nederlands nieuws en 30% regionaal/  
 lokaal nieuws.

Bij A-nieuws wijkt men tijdelijk van deze 
verhoudingen af. De zender richt zich mede 
op jongeren. Zeven keer per week is er een 
Jeugdjournaal met presentatoren en verslag-
gevers in de leeftijdsgroep van 16 - 20 jaar.  
In het “gewone” nieuws wordt aandacht  
besteed aan jongerenthema’s. 

De tv-nieuwszender heeft de volgende  
verdere kenmerken: 
•  de opzet is interactief, het publiek levert   
  nieuws en beelden aan, de professionals   
 verwerken deze;
•  er komen themaredacties (onderwijs,  
 politiek, sport, cultuur, wetenschap,  
 gezondheid, economie, juridisch, sociaal,   
 research, enzovoort);
• verslaggevers werken niet vanuit de studio,   
 maar zijn in een hun toegewezen regio  
 continu op zoek naar nieuws;
• de zender werkt met een vast buitenlands   
 correspondentennet in standplaatsen die   
 van belang zijn voor de internationale   
 politiek of vanwege bijzondere banden  
 met  Nederland en verder met lokale  
 informanten;
• er komt een zware Europese redactie in   
 Brussel;
• de nieuwsbeelden komen van beeld- 
 leveranciers, (nieuws)omroepen en eigen   
 verslaggevers, die de middelen krijgen  
 om  rampen, oorlogen, verkiezingen en  
 dergelijke snel en accuraat te verslaan;
•  Radio Nederland Wereldomroep wordt in   
 een geleidelijk tempo geïntegreerd in de   
 organisatie van de tv-nieuwszender.

Via een centrale portal wordt alle informatie 
(radio, tv, teletekst) op een toegankelijke  
manier ontsloten. Daarnaast biedt de portal 
een natuurlijke en onbegrensde omgeving 
voor digitale media (blogs, fora, communi-
ties) die nadere uitleg en achtergrond kunnen 
geven en reacties kunnen verwerken. Deze 
digitale media worden georganiseerd rond 
programma’s of programmamakers.

In bijlage 1 is een voorbeeld-uitzendschema 
van de televisiezender te vinden.
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5 Kunst en cultuur
5.1. Televisie: veel live-programma’s

De televisiezender zendt gemiddeld 4 à 5 
uur per dag uit met “verse” programmering. 
Daarin bestaat uitsluitend aandacht voor 
kunst en cultuur, inclusief die uit de amateur-
wereld. Tot de aandachtsgebieden worden in 
ieder geval gerekend fi lm, theater, beeldende 
kunst (met inbegrip van fotografi e, 
architectuur, erfgoed, mode en design), 
muziek (inclusief wereldmuziek), literatuur 
en kleinkunst. Het gaat om programma’s 
met kunst en cultuur en programma’s over 
kunst en cultuur. 

Er is een verticale programmering met veel 
live-programma’s. Dat maakt het aantrekkelijk 
om op het moment van uitzenden te kijken. 
De programmavormen zijn agendanieuws, 
reportages, interviews, talkshows, documen-
taires, televisiedrama en registraties van 
(al dan niet geadapteerde) toneel- en 
theaterproducties en concerten. Het accent 
ligt op documentaires, portretten, reportages 
en de betere speelfi lm (arthouse movies), 
zowel klassiek als modern. 

Procentueel komt de verdeling van de 
verschillende programmathema’s er globaal 
als volgt uit te zien:

Speelfilm p.m.

Theater 20%

Muziektheater/Opera 5%

Muziek 15%

Beeldende kunst 20%

Mode/design 10%.

Literatuur 5%

Erfgoed 20%

Wetenschap/Geschiedenis 5%

Speelfilms/documentaires 10%

Theater 10%

Muziektheater/Opera 5%

Muziek 5%

Beeldende kunst 15%

Mode/design 10%.

Literatuur 10%

Bij de informatieve programma’s wordt 
globaal de volgende verdeling gehanteerd:

Speelfilm p.m.

Theater 20%

Muziektheater/Opera 5%

Muziek 15%

Beeldende kunst 20%

Mode/design 10%.

Literatuur 5%

Erfgoed 20%

Wetenschap/Geschiedenis 5%

Speelfilms/documentaires 10%

Theater 10%

Muziektheater/Opera 5%

Muziek 5%

Beeldende kunst 15%

Mode/design 10%.

Literatuur 10%

Erfgoed 20%

Wetenschap/Geschiedenis 15%

De dagprogrammering loopt volgens een 
vast stramien, het weekeinde kent afwijkende 
schema’s. Er komt een dag-herhaalschema 
dat, evenals de avondprogrammering, vervalt 
op momenten dat live-uitzendingen de voor-
keur verdienen. Er is vooral in het weekeinde 
ruimte voor kinder- en jeugdprogrammering. 
Daarnaast krijgt in de weekprogrammering 
jongerencultuur de nodige aandacht. De 
productie van de programma’s wordt aanbe-
steed. Het bestuur stelt jaarlijks een inhoude-
lijk beleidsplan op, waarin het speerpunten, 
beschikbare fi nanciële ruimte, maximale 
budgetten per ‘slot’ en selectiecriteria vast-
stelt. Producenten kunnen offertes uitbrengen.

De redactie van de kunst- en cultuurzender 
werkt waar mogelijk samen met die van de 
nieuwszender. Dat betekent dat de cultuur-
redactie van de nieuwszender nauwe banden 
onderhoudt met de kunst- en cultuurredactie. 
In voorkomende gevallen schakelt deze laat-
ste ook specialisten in van de nieuwszender, 
bijvoorbeeld de economische redactie als de 
cultuurzender een programma maakt over 
de economische betekenis van culturele 
voorzieningen.
 
5.2.  Radio: ruimte voor het Nederlandse muziekleven 

De radiozender voor klassieke muziek en 
cultuurinformatie brengt grotendeels klas-
sieke muziek en een klein deel gesproken 
woord. Daarbij valt te denken aan informatie 
over cultuur via agendanieuws, interviews en 
documentaires. Het accent van de zender 
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ligt uitdrukkelijk op brengen van muziek.  
Er zal veel ruimte zijn voor het Nederlandse  
muziekleven, alsook voor optredende musici 
(uit binnen- en buitenland), ensembles en 
orkesten, met inbegrip van de ensembles  
van het Muziekcentrum van de Omroep.  
De muzieksamenstelling is goed geprogram-
meerd en samenhangend. 

In de genre-opbouw gaat de zender uit van 
het natuurlijke dagritme, dat wil zeggen:  
via licht verteerbare ochtendklanken naar  
steviger werk en in de avond specialismen,  
opgebouwd aan de hand van concertseries.  
Daar zullen ook uitwisselingen met zenders 
en producenten van festivals en evenementen 
in binnen- en buitenland onderdeel van  
uitmaken. Het gesproken woord is qua  
omvang beperkt en zal bestaan uit berichten, 
korte interviews en reportages over kunst  
en cultuur. De hoeveelheid varieert: op  
werkdagen minder en in het weekeinde  
juist meer. Op alle dagen geldt dat het  
gaat om journalistiek gebrachte informatie.

5.3  Wat verandert er?

Aan de hand van nevenstaande grafiek wordt 
duidelijk wat het verschil is tussen de toekom-
stige en de huidige televisieprogrammering. 
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6 Organisatie
Het bestuur van de publieke omroep bestaat 
uit drie personen, die door de minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden 
benoemd op basis van deskundigheid. Er zijn 
twee stafafdelingen voor het bestuur: de  
afdeling Ondersteuning Bestuur en de  
afdeling Ondersteuning Bedrijf. Er is een 

In het onderstaande organogram is de organisatie weergegeven.

Bestuur

Raad van Toezicht

Ondersteuning 
bestuur (financiën,

communicatie,
juridische zaken, etc.)

Redacties
(binnenland,

buitenland, etc.)

Overig personeel, 
(productie, etc.)

Overig personeel, 
(productie, etc.)

Redacties 
(muziek, cultuurnieuws, 

etc.)

Nieuwsdienst 
(rtv, internet)

Dienst cultuur
(rtv, internet)

Ondersteuning 
bedrijf (techniek, 

archief, etc.)

Nieuwsdienst waarin alle activiteiten via alle 
platforms zijn ondergebracht en een Dienst 
Cultuur waarvoor hetzelfde geldt. Een Raad 
van Toezicht bestaande uit onafhankelijke  
deskundigen controleert het bestuur.

In het onderstaande organogram is de  
organisatie weergegeven.



 Uitgaven

 Nieuws en achtergronden  250 
 Kunst en cultuur 100
 Entertainment incl. sport  240
 Wereldomroep en Mediafonds  66
 Overhead (NPO + 23 organisaties)  150 

 Totaal 806

 Uitgaven

 Nieuws en achtergronden 225
 Kunst, cultuur en jeugdprogrammering 120
 Overhead (NPO + 23 organisaties) 27 

 Totaal  372

7 Begroting
De nieuwe situatie brengt, zoals gezegd, de publieke omroep terug tot haar kerntaken: het bren-
gen van nieuws en achtergronden en kunst en cultuur. Puur amusement wordt geschrapt en  
de overhead teruggedrongen. Daarmee kan de omroep een forse kostenbesparing realiseren.  
Op basis van inzichten en ervaringen in binnen- en buitenland is een budget van € 372 miljoen  
voor het realiseren van de nieuwe taak meer dan redelijk. Het gaat daarbij om een bedrag van  
€ 225 miljoen voor nieuws en achtergronden, € 120 miljoen voor kunst en cultuur en € 27  
miljoen voor organisatie en overige kosten. 

De huidige begroting van de NPO kent inkomsten en uitgaven op jaarbasis grosso modo  
als volgt1 

 Inkomsten

 Begroting OCW NPO 606
 STER-reclame 200
 

 Totaal 806

De begroting van de NPO-Nieuw Stijl ziet er als volgt uit:

 Inkomsten

 Begroting OCW NPO 372
 STER-reclame 0

 
 Totaal 372

De genoemde bedragen betreffen voor een belangrijk deel kosten voor personeel dat direct 
betrokken is bij het maken van programma’s. Deze personeelskosten zullen relatief hoog zijn, 
omdat er ter versterking van de kwaliteit sprake zal zijn van uitbreiding van research, de opzet 
van themaredacties en permanente verslaggeving in het land. De techniek (verbindingen met 
reportagewagens en met satellieten, externe studio’s, faciliteiten) wordt uitbesteed, voor zover 
kostenefficiency tot die keuze dwingt. Er zijn contracten met verschillende externe informatiele-
veranciers: één beeldleverancier (EBU, CNN of BBC), VJ Movement, regionale omroepen  
en persbureaus. 

Bijlage 2 indiceert de kostensoorten van organisatie, personeel, huisvesting en techniek  
en dergelijke.
1 In de huidige situatie beschikt de publieke omroep over een budget van ruim € 739 miljoen. Van dat bedrag is  
ongeveer € 250 miljoen beschikbaar voor nieuws en achtergronden, en bijna € 100 miljoen voor kunst en cultuur. De rest 
van het budget wordt grofweg besteed aan sport (m.n. voetbal), entertainment en overhead. Het budget van de NPO 
als coördinerende organisatie bedraagt € 75,2 miljoen (incl. € 23,7 miljoen voor beheertaken). Cijfers 2008, Jaarrapport 
CvdM, Jaarverslag NPO, Meerjarenbegroting 2009-2013 NPO, Rapport Berenschot in opdracht van Omroep C,  
september 2006.
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Indicatieve begroting

De indicatieve meerjarenbegroting op pagina 20 laat zien hoe de totale exploitatie van de 
publieke omroep zich zal ontwikkelen, als in 2010 wordt besloten tot invoering van de Publieke 
Omroep Nieuwe Stijl, en geeft een zo gespecificeerd mogelijk overzicht van de financiële  
consequenties van de hier bepleite herstructurering van de landelijke publieke omroep. Een 
gedetailleerde begroting kan worden opgesteld, zodra het principebesluit over instelling van  
de Nederlandse Publieke Omroep Nieuwe Stijl is genomen. 

De reorganisatie van de landelijke publieke omroep leidt tot verlies van inkomsten uit reclame-
exploitatie. Verder zijn er kosten verbonden aan de reorganisatie zelf. Voorlopig zijn die kosten 
begroot op basis van een gemiddeld bedrag van € 56.000 per bespaarde full-time arbeidsplaats. 
Dit bedrag gaat uit van de veronderstelling dat de helft van alle arbeidsplaatsen kan worden 
bespaard door interne herplaatsing naar zelfstandig gefinancierde activiteiten (bij de  
omroeporganisaties), door interne herplaatsing binnen de landelijke publieke omroep  
en door natuurlijk verloop. Voor de gedwongen ontslagen is rekening gehouden met een  
kostenpost van € 100.000 per arbeidsplaats.

De dalende inkomsten en eenmalige reorganisatiekosten worden vanaf 2014 ruimschoots  
gecompenseerd door de sterke daling van de jaarlijkse exploitatielasten.

Deze meerjarenbegroting kan als volgt worden toegelicht:

In deze eerste kolom wordt voor 2010 uitgegaan van de bedragen die zijn gerapporteerd in 1. 
de jaarverslagen van NPO, NOS en CvdM over 2008. Dit is dus de begroting van de publieke 
omroep oude stijl. Op het moment van publiceren van dit rapport waren de jaarcijfers van 
de NPO over 2009 nog niet gepubliceerd;
In de jaren die volgen dalen de kosten voor de publieke omroep oude stijl, omdat deze niet 2. 
in één keer wordt vervangen door de Publieke Omroep Nieuwe Stijl, maar in een aantal 
stappen tussen 2011 en 2013 wordt afgebouwd;
De kosten voor de Nederlandse Publieke Omroep Nieuwe Stijl treden op vanaf 2011 en  3. 
bereiken in 2012 hun volle omvang; 
De Wereldomroep wordt gefaseerd geïntegreerd in de Nederlandse Publieke Omroep 4. 
Nieuwe Stijl-Nieuws tussen 2011 en 2013.
In de periode 2011-2014 wordt een reorganisatieteam ingesteld met verantwoordelijkheid 5. 
voor de uitvoering van alle reorganisatiewerkzaamheden. Reorganisatiekosten treden op in 
de gehele periode 2011-2015. Deze zijn begroot op een basisbedrag van € 2 miljoen per jaar, 
te vermeerderen met een last van gemiddeld € 56.000 per gereduceerde arbeidsplaats.2

In bijlage 4 zijn de kosten grafisch weergegeven.

2   Eind 2008 werden 4.251 f.t.e. bekostigd uit middelen van de landelijke publieke omroep,
   waarvan 2.877 werkzaam bij de omroepverenigingen, 280 bij de Wereldomroep en 82 bij de STER
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 LTP Publieke Omroep NwStijl

 Inkomsten

 Ministerie van OCW
 - Media
 - Wereldomroep
 - STER
 - StiFo

 Totaal Inkomsten

 Uitgaven

 NPO
 NPO NwStijl
 NOS-NPS

 TV Nieuws / Radio Nieuws
 TV Kunst / Radio Muziek

 Omroepen
 Wereldomroep
 StiFo

 Reorganisatieteam
 Reorganisatiekosten

 Totaal Uitgaven

 Resultaat

 NOS Omroep
 NOS Bestuur en Diensten
 Omroepen
 Wereldomroep (?)
 STER
 StiFo

 Personeel Totaal

 Inkrimping Omroepen
 Inkrimping Wereldomroep

 Invoering Publieke Omroep Nieuwe Stijl

 Publieke Omroep Oude Stijl
 Publieke Omroep Nieuwe Stijl
 Reorganisatiekosten

 Totaal

2010 

539 
48 

201 
18 

806 

(103)

(187)

(448)
(48)
(18)

(2)

(806)

0 

650 
350 

2.877 
280 

82 
12 

4.251 

100%
100%

2010

804 
0 
2 

806 

2011 

538 

175 

713 

(85)

(125)
(60)

(336)
(48)
(18)

(5)
(36)

(713)

0

750 
325 

2.158 
280 

41 
12 

3.566 

75%
100%

2011

402 
270 

41 

713 

2012 

563 

150 

713 

(60)

(225)
(120)

(224)
(36)

(5)
(43)

(713)

0

850 
250 

1.439 
210 

0 
0 

2.749 

50%
75%

2012

260 
405 

48 

713 

2013 

567 

567 

(40)

(225)
(120)

(112)
(24)

(5)
(41)

(567)

0

850 
250 
719 
140 

0 
0 

1.959 

25%
50%

2013

136 
385 

46 

567 

2014 

420 

420 

(25)

(225)
(120)

(5)
(45)

(420)

0

850 
250 

0 
0 
0 
0 

1.100 

0%
0%

2014

0 
370 

50 

420 

2015 

372 

372 

(25)

(225)
(120)

(2)

(372)

0

850 
250 

0 
0 
0 
0 

1.100 

0%
0%

2015

0 
370 

2 

372 

INDICATIEVE MEERJARENBEGROTING PUBLIEKE OMROEP NIEUWE STIJL 2010 - 2015 3 mei 2010

Personeel (FTE) voor zover bekostigd uit middelen landelijke publieke omroep
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8. Overgangsregiem
Dit plan tot hervorming van de publieke 
omroep kan snel in werking treden, als men 
kiest om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de 
huidige situatie en de implementatie gefa-
seerd uitvoert.
De NPO/NOS en de op culturele media-
producties gerichte afdelingen van de NPS 
vormen de bestuurlijke en programmatische 
kern waaruit de organisatie van de Publieke 
Omroep Nieuwe Stijl wordt ontwikkeld. Alle 
andere bestanddelen van de huidige publieke 
omroep worden uiteindelijk ofwel ontman-
teld, ofwel als financieel en juridisch zelfstan-
dige media-organisaties buiten de publieke 
omroep geplaatst.

De implementatie van de Publieke Omroep 
Nieuwe Stijl verloopt in drie stappen:
• Stap1: realisering van de beoogde  
 activiteiten binnen het oude bestel en de    
 bestaande wettelijke kaders;
• Stap 2: oplevering van de Publieke Omroep   
 Nieuwe Stijl, afbouw van het oude bestel,    
 met kleine wetswijzigingen;
• Stap 3: voltooiing van de stelselwijziging.

Stap 1 houdt in het vaststellen van netpro-
fielen en de indeling van zendtijd voor de 
zenders Nederland 1, Nederland 2, Radio 1 
en Radio 4 conform de programmatische 
uitgangspunten van de Publieke Omroep 
Nieuwe Stijl. De verkoop van reclamezendtijd 
wordt afgebouwd en uiteindelijk gestaakt.
De Publieke Omroep Nieuwe Stijl past de 
organisatie en begroting van NPO/NOS aan 
om de nieuwe opdacht uit te kunnen voeren. 
De uitzendingen van de andere zendgemach-
tigden vinden plaats op de zenders Nederland 
3, Radio 2, Radio 3 en Radio 5.

In Stap 2 vindt de werkelijke reorganisatie van 
het oude bestel plaats, oftewel het terugbren-
gen van het aantal televisie- en radiozenders 
en de aanpassing van het aantal uren zendtijd 

waarover de verschillende zendgemachtigden 
beschikken.

Met Stap 3 wordt de stelselwijziging voltooid. 
Per 1 januari 2014 wordt de nieuwe Mediawet 
van kracht. Die voorziet in één publieke orga-
nisatie en een in algemene termen geregelde 
taakopdracht. Tegelijkertijd worden de uitzen-
dingen van niet meer functionele radio- en 
televisiezenders gestaakt.3

In bijlage 4 wordt een en ander verder uitge-
werkt.

9 Vergezicht
Dit plan beoogt aan de politiek een handrei-
king te doen om te realiseren wat onvermij-
delijk is geworden, namelijk een drastische 
hervorming van de publieke omroep, zowel 
in het belang van de omroep zelf als in het 
belang van de burgers. Daarmee houdt het 
denken niet op. Veranderingen in mediapro-
ductie en -consumptie hebben al voor grote 
wijzigingen gezorgd. Er is een welhaast on-
eindige hoeveelheid informatie beschikbaar 
die via verschillende platforms kan worden 
afgenomen, op ieder gewenst moment. 
Nieuwe generaties zullen een ander media-
gedrag vertonen dan de generaties die hen 
voorgingen. Nu al groeit het aanbod harder 
dan de vraag. Dit levert de zogenoemde infor-
matieparadox op: hoe meer informatie er is, 
hoe minder men geïnformeerd raakt. 

Het is dan ook de vraag of de publieke om-
roep niet een verwijsfunctie zou kunnen ver-
vullen. Door bijvoorbeeld serieuze websites 
van verschillende aard in een “site-wijzer” 
op te nemen. Dat kan behulpzaam zijn voor 
nieuwkomers in de samenleving bij politiek 
debat en inburgeringskwesties, en de alge-
mene toegankelijkheid van informatiebronnen 
vergroten.

4 Indien de wetgever besluit een concessiestelsel af te schaffen, is de concessie die verleend is op basis van een
voorgaande wet zinledig geworden.
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00.00 - 07.00
07.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 14.00
14.00 - 15.00
16.00 - 17.00
17.00 - 17.45
17.45 - 18.00
18.00 - 20.00
20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 23.00
23.00 - 24.00

18.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

21.30 uur
22.30 uur
23.30 uur
00.00 uur

03.00 uur

Nieuws via internet/teletekst
Ochtendnieuwsmagazine
Interview
Documentaire
Middagnieuwsmagazine
Geschiedenis
Wetenschap
Economie
Jeugdjournaal
Avondnieuwsmagazine
Internationaal nieuws
Achtergronden
Talkshow
Nachtnieuwsmagazine

Jeugdprogrammering
Nieuws uit de wereld van kunst en cultuur
Geschiedenis/wetenschap
Speelfilm of korte film(s) gecombineerd met 
documentaire
Muziekproductie
Talkshow
Aankoopserie
Herhaling blok van 19.00 tot 00.00 uur (minus speelfilm 
en aankoopserie)
Einde

Bijlage 1  Uitzendschema’s

UITZENDSCHEMA TV-NIEUWSZENDER (VOORBEELD)

Elk uur nieuwsbulletin (max. 5 minuten).

De weekendprogrammering bevat vier keer per dag een (korter) nieuwsmagazine. 
Op zondag is er om 12.00 uur politiek debat en verder is er ruimte voor sportnieuws, cultuur-
nieuws, interviews en documentaires.

Uitzendschema tv-cultuurzender (voorbeeld)

Schemavoorbeeld werkdag:
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Schemavoorbeeld volgende dag:

Schemavoorbeeld dag daarna:

Schemavoorbeeld dag daarna:

07.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
16.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

21.30 uur
22.30 uur
23.30 uur
00.00 uur

03.00 uur

07.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
16.00 uur
18.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

21.30 uur
22.30 uur
23.30 uur
00.00 uur

03.00 uur

09.00 - 12.00 uur
18.00 uur
19.00 uur

19.30 uur
20.00 uur
23.00 uur

Jeudgprogrammering
Jeudgprogrammering
Samengesteld nieuws uit de wereld van kunst en 
cultuur (op basis programma’s afgelopen week)
Inleiding/docu over muziektheater/opera
Muziektheater/opera
Aankoopserie

Herhaling blok vorige dag
Idem
Idem 
Idem
Jeugdprogrammering
Nieuws uit de wereld van kunst en cultuur
Mode of design
Speelfilm of korte film(s) gecombineerd  
met documentaire
Theaterproductie
Talkshow
Aankoopserie
Herhaling blok van 19.00 tot 00.00 uur  
(minus speelfilm en aankoopserie)
Einde

Herhaling blok vorige dag
Idem
Idem
Idem
Jeudgprogrammering
Nieuws uit de wereld van kunst en cultuur
Boeken
Speelfilm of korte film(s) gecombineerd met 
documentaire
Erfgoed
Talkshow
Aankoopserie
Herhaling blok van 19.00 tot 00.00 uur (minus 
speelfilm en aankoopserie)
Einde
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Bijlage 2 Inventarisatie kostensoorten

Personeel
Huisvesting inclusief studio’s
Organisatie
Beveiliging
Faciliteiten
Verbindingen
Distributie
Onkosten
Contracten informatieleveranciers
Rechten
Distributie
Aanbesteding cultuurprogramma’s
Overig
Jeugdprogrammering (te versleutelen)

Nieuwsdienst: televisiezender, radiozender, website

- Hoofdredactie 
- Adjuncten 
- Administratieve ondersteuning  
- Regisseurs  
- Eindredacteuren  
- Presentatoren  
- Editors  
- Studiotechnici  
- Cameramensen  
- Redacteuren/verslaggevers  
- Correspondenten  
- Webmastering/coördinatie  
- Externe medewerkers  
- Titelredacteuren  
- Productiemedewerkers  

  

Dienst cultuur: televisiezender, radiozender, website

- Hoofdredactie  
- Adjuncten  
- Administratieve ondersteuning  
- Projectmanagers palet  
- Projectmedewerkers palet  
- Regisseurs  
- Eindredacteuren  
- Presentatoren  
- Editors  
- Redacteuren  
- Productiemedewerkers  
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Ondersteuning bestuur

- AZ, huisvesting en inventaris  
- Financiën  
- P & O  
- Communicatie 
- Juridische zaken  
- Huishoudelijke dienst  
- Aan- en verkoop programma’s  
- Distributie 

Ondersteuning bedrijf

- Automatisering  
- Archief  
- Documentatie/bibliotheek  
- Grafici/vormgevers  
- Techniek non-dedicated 

Redactie

- management
- kantoortuin redactie
- documentatie-afdeling
- vergaderruimte
- grafische afdeling
- afdeling informatieve programma’s

Techniek

- verbindingencentrum
- 4 studio’s
-  edit-suites, spotruimten,  

inspreekstudio’s

Ondersteuning

- bestuur
- administratie
- archief
- bibliotheek
- kantine
- sauna
- secretariaat
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Bijlage 3 Kosten Invoering Publieke Omroep Nieuwe Stijl

Kosten Invoering Publieke Omroep Nieuwe Stijl
2010 - 2015 (bedragen in € miljoen)

 Publieke Omroep Oude Stijl
 Publieke Omroep Nieuwe Stijl
 Reorganisatiekosten
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800
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Bijlage 4  Implementatieplan
Het nieuwe bestel is met ingang van 1 janu-
ari 2014 operationeel. De Publieke Omroep 
Nieuwe Stijl zal in de plaats treden van de 
volgende organisaties:
•  de Stichting Nederlandse Publieke Omroep 

(NPO);
•  de Nederlandse Omroep Stichting (NOS);
•  de Nederlandse Programmastichting (NPS);
•  de omroepverenigingen, de genootschap-

pen met kerkelijke of geestelijke grondslag 
en de educatieve omroepen als decentrale 
elementen van het huidige landelijke bestel;

•  de Stichting Etherreclame (STER);
•  Radio Nederland Wereldomroep;
•  het Mediafonds.

Stap 1  Realisering van de beoogde activiteiten binnen 
het oude bestel

De volgende maatregelen worden op basis 
van een gewijzigde prestatieovereenkomst en 
daarop aan te passen concessiebeleidsplan 
genomen:
A.  Het vaststellen van netprofielen en de 

indeling van zendtijd voor de zenders  
Nederland 1, Nederland 2, Radio 1 en  
Radio 4 conform de programmatische  
uitgangspunten van de Publieke Omroep  
Nieuwe Stijl.

B.  Het gefaseerd staken van de verkoop van 
reclamezendtijd. Dit dient te gebeuren 
door bij Algemene Maatregel van Bestuur 
(ex artikel 2.95, eerste lid, sub a. van de 
Mediawet) het percentage reclamezendtijd 
voor alle radio- en televisie-uitzendingen 
lager en uiteindelijk op nul vast te stellen. 

C.  Het sluiten van themakanalen, websites en 
portals die geen verband houden met de 
publieke taak en het staken van concurren-
tievervalsende nevenactiviteiten.

D.  Het jaar 2011 heeft het karakter van over-
gangsjaar, waarin de NPO/NOS kan beslui-
ten een deel van de toegewezen zendtijd 
door andere omroepverenigingen op basis 
van de bij deze omroepverenigingen be-
schikbare budgetten te laten vullen. Vanaf 
1 januari 2012 wordt de programmering 
volgens de nieuwe uitgangspunten inge-

richt en geheel door de NOS gerealiseerd.
E.  Het zodanig aanpassen van de organisa-

tie en de begroting van de NPO/NOS dat 
zij deze opdracht kan uitvoeren, één en 
ander in overeenstemming met de finan-
ciële uitgangspunten van de Publieke 
Omroep Nieuwe Stijl. Ook hier zal 2011 als 
overgangsjaar gelden voor een volledige 
implementatie per 1 januari 2012. Vanaf die 
datum zullen NPO en NOS onder centrale 
leiding als één organisatie functioneren. 
De formele fusie van beide stichtingen  
tot één rechtspersoon vindt plaats op  
1 januari 2014.

F.  Het concentreren van de uitzendingen van 
de omroepverenigingen, de genootschap-
pen met kerkelijke of geestelijke grondslag 
en de educatieve omroepen op Nederland 
3, Radio 2, Radio 3 en Radio 5. De verde-
ling van de zendtijd kunnen partijen in on-
derling overleg regelen met inachtneming 
van de toegewezen zendtijd ex artikel 2.51 
van de Mediawet. De hoeveelheid voor 
deze omroepen beschikbare uitzenduren 
blijft tot 1 januari 2012 ongewijzigd. De  
aan deze omroepen toe te wijzen verstrek-
kingen worden in 2011 met 25% geredu-
ceerd. Deze reductie, die is gebaseerd op 
politieke besluitvorming, is gerelateerd 
aan het wegvallen van de inkomsten uit 
reclameverkoop en deels noodzakelijke 
compensatie voor de uitbreiding van het 
budget van de NPO/NOS.

G.  Het vaststellen en bekendmaken van het 
voornemen tot getrapte afbouw van de 
verstrekkingen aan de omroepverenigin-
gen, de genootschappen met kerkelijke 
of geestelijke grondslag en de educatieve 
omroepen naar 50% van het huidige ni-
veau in 2012, 25% in 2013 en beëindiging 
van de verstrekkingen per 1 januari 2014. 

H.  Het vaststellen en bekendmaken van het 
voornemen om de toewijzing van zendtijd 
aan de omroepverenigingen, de genoot-
schappen met kerkelijke of geestelijke 
grondslag en de educatieve omroepen, na 
reducties met 33% en 67% in 2012 en 2013, 
per 1 januari 2014 te staken.

I.  Het vaststellen en bekendmaken van het 
voornemen tot successievelijke beëindi-



 

NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP NIEUWE STIJL    27

ging van de exploitatie van Nederland 3, 
Radio 2, Radio 3 en Radio 5 tussen 1 janu-
ari 2012 en 1 januari 2014.

J.  Het vaststellen en bekendmaken van het 
voornemen tot opheffing van het Media-
fonds en NPS per 1 januari 2012. De STER 
wordt opgeheven per 1 januari 2013.

K.  Het vaststellen en bekendmaken van het 
voornemen tot opheffing van de Wereld-
omroep per 1 januari 2014.

L. Het voorbereiden van de aanpassing van   
 de Mediawet die op 1 januari 2013 in   
 werking moet treden (zie hieronder  
 bij A, B en C).
M.  Het vaststellen en bekendmaken van een 

sociaal plan voor de reorganisatie van de 
publieke omroep. Het plan bestaat uit de 
volgende elementen:

 •  een meerjarenbegroting en -personeels-
plan voor de bestaande organisaties 
van de landelijke publieke omroep, voor 
zover deze organisaties uit omroepmid-
delen worden gefinancierd;

 •   een reorganisatieplan voor dat deel van 
de publieke omroep dat uit de omroep-
middelen wordt gefinancierd; 

 •  instrumenten om de overgang van me-
dewerkers van de verschillende omroep-
organisaties van het oude bestel naar de 
NPO/NOS te bevorderen;

 •   instrumenten om de levensvatbaarheid 
van de omroepverenigingen, de genoot-
schappen met kerkelijke of geestelijke 
grondslag en de educatieve omroepen na 
hun verzelfstandiging uit het publieke be-
stel te bevorderen; het gaat hierbij om de 
ontwikkeling van publieke en commercië-
le activiteiten buiten de publieke omroep 
alsook om de productie en levering van 
programma’s aan de publieke omroep;

 •  outplacementfaciliteiten voor de me-
dewerkers waarvan de functie niet in 
stand blijft en die niet binnen de publieke 
omroep of binnen de verzelfstandigde 
omroeporganisaties herplaatst kunnen 
worden;

 •  een afvloeiingsregeling voor medewer-
kers waarvan de functie niet blijft bestaan 
en die niet binnen de publieke omroep, 
niet binnen de verzelfstandigde omroep-

Stap 2: Oplevering van de Publieke Omroep 
Nieuwe Stijl

De volgende kleine aanpassingen van de  
Mediawet zijn noodzakelijk:
A.  De beëindiging van de activiteiten op Ned-

erland 3, Radio 2, Radio 3 en Radio 5 wordt 
mogelijk gemaakt door een  
wijziging van artikel 2.50 van de  
Mediawet. Bepaald wordt dat het aantal 
radiokanalen met ingang van 1 januari 
2012 wordt teruggebracht naar 4, per  
1 januari 2013 naar 3 en per 1 januari  
2014 naar 2. Bepaald wordt verder  
dat het aantal televisiekanalen per  
1 januari 2014 wordt teruggebracht naar 2.

B.  De parallelle reductie van de activiteiten 
van de omroepverenigingen, de genoot-
schappen met kerkelijke of geestelijke 
grondslag en de educatieve omroepen 
wordt mogelijk gemaakt door een aan-
passing van artikel 2.51 van de Mediawet. 
Bepaald wordt dat het aantal uren waar-
over deze partijen kunnen beschikken op 
programmakanalen met ingang van  
1 januari 2012 nog 67% bedraagt van het 
huidige wettelijke aantal en per 1 januari 
2013 is teruggebracht naar 33% van het 
huidige wettelijke aantal. Vanaf 1 januari 
2014 is voor deze omroeporganisaties 
geen zendtijd meer beschikbaar op de  
televisie- en radiokanalen van de landelijke 
publieke omroep.

C.  De opheffing van het Mediafonds wordt 
mogelijk gemaakt door het schrappen van 
de artikelen 2.125 tot en met 2.127 van  
de Mediawet.

organisaties en ook niet extern herplaatst 
kunnen worden;

 •   een meerjarenbegroting van de totale 
reorganisatiekosten.
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De aangepaste Mediawet treedt uiterlijk op 
1 januari 2012 in werking. Daarna bieden de 
Mediawet 2012 en de prestatieovereenkomst 
het raamwerk voor de uitvoering van de reor-
ganisatie in 2012 en 2013. Op 1 januari 2012 
worden de volgende wijzigingen van kracht. 

D.  De uitzendingen van 3FM worden  
gestaakt op 1 januari 2012. De vrijkomende 
etherfrequentie wordt op basis van de dan 
geldende regels voor frequentieverdeling 
aan marktpartijen aangeboden.

E.  De verstrekkingen aan de omroepvereni-
gingen, de genootschappen met kerkelijke 
of geestelijke grondslag en de educatieve 
omroepen worden per 1 januari 2012  
gereduceerd tot 50% van het huidige 
niveau.

F.  De voor de omroepverenigingen, de ge-
nootschappen met kerkelijke of geestelijke 
grondslag en de educatieve omroepen 
beschikbare zendtijd wordt teruggebracht 
naar het in de Mediawet 2012 vastgelegde 
aantal, dat gelijk is aan 67% van het in de 
Mediawet 2008 genoemde aantal.

G.  De omroepverenigingen, de genootschap-
pen met kerkelijke of geestelijke grondslag 
en de educatieve omroepen stellen in  
onderling overleg en met inachtneming 
van de Mediawet en de prestatieover-
eenkomst een uitzendschema vast voor 
Nederland 3, Radio 2 en Radio 5.

H.  Het Mediafonds, de STER en de NPS  
worden opgeheven. De activiteiten zijn 
voor zover relevant vanaf 2011  
gewaarborgd in de taakopdracht van  
de Publieke Omroep Nieuwe Stijl.

I.  Het sociaal plan voor de reorganisatie 
voorziet in maatregelen om de organisato-
rische gevolgen van deze wijzigingen op te 
vangen.

Op 1 januari 2013 wordt het proces als volgt 
voortgezet:
J.  De uitzendingen van Radio 2 worden 

gestaakt. De vrijkomende etherfrequentie 
wordt op basis van de dan geldende regels 
voor frequentieverdeling aan marktpartijen 
aangeboden.

K.  De uitzendingen op Nederland 3  
worden beperkt tot het tijdvenster  
van 16.00 - 24.00 uur.

L.  De verstrekkingen aan de omroepvereni-
gingen, de genootschappen met kerkelijke 
of geestelijke grondslag en de educatieve 
omroepen worden per 1 januari 2012  
gereduceerd tot 25% van het huidige 
niveau.

M.  De voor de omroepverenigingen, de ge-
nootschappen met kerkelijke of geestelijke 
grondslag en de educatieve omroepen 
beschikbare zendtijd wordt teruggebracht 
naar het in de Mediawet 2012 vastgelegde 
aantal, dat gelijk is aan 33% van het in de 
Mediawet 2008 genoemde aantal.

N.  De omroepverenigingen, de genootschap-
pen met kerkelijke of geestelijke grondslag 
en de educatieve omroepen stellen in  
onderling overleg en met inachtneming 
van de Mediawet en de prestatieover-
eenkomst een uitzendschema vast voor 
Nederland 3 en Radio 5.

O.  Er worden juridische en organisatorische 
voorbereidingen getroffen voor de  
opheffing van de Wereldomroep op  
1 januari 2014. 

P.  Er worden voorbereidingen getroffen voor 
de herziening van de Mediawet die in  
werking treedt op 1 januari 2014 (zie hier-
onder bij A, B en C). 

Q.  Het sociaal plan voor de reorganisatie 
voorziet in maatregelen om de organisato-
rische gevolgen van deze wijzigingen op te 
vangen.
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Stap 3: Voltooiing van de Stelselwijziging

Op 1 januari 2014 heeft de landelijke publieke 
omroep de gedaante aangenomen van de 
Publieke Omroep Nieuwe Stijl. De laatste 
stappen worden gezet op basis van een her-
ziening van de Mediawet. Op 1 januari 2014 
wordt een nieuwe Mediawet van kracht die 
aansluit bij de opzet van de Publieke Omroep 
Nieuwe Stijl. Dit betekent een vervanging 
van alle delen van de wet die de landelijke 
publieke omroep betreffen. De nieuwe tekst 
codificeert de Publieke Omroep Nieuwe Stijl. 
Van bijzonder belang zijn de volgende  
wijzigingen:
A.  De Wet definieert de NPO als de landelijke 

publieke omroep met bestuurlijke en  
programmatische taken.

B.  De omroeporganisaties van het oude  
bestel komen in de wet niet meer voor.

C.  De taakopdracht van de NPO wordt slechts 
in algemene termen in de wet geregeld. 
De wet bepaalt dat de nadere opdracht-
verlening aan de publieke omroep en het 
beschikbare budget worden vastgelegd in 
een meerjarentaakstelling en een jaarplan 
van de minister van OCW.

Op grond van deze nieuwe Mediawet kunnen 
per 1 januari 2014 de laatste onderdelen van 
de reorganisatie worden uitgevoerd:
A.  De uitzendingen van Radio 5 worden 

gestaakt. De vrijkomende etherfrequentie 
wordt op basis van de dan geldende regels 
voor frequentieverdeling aan marktpartijen 
aangeboden.

B.  De uitzendingen op Nederland 3 worden 
gestaakt.

C.  De uitzendingen van de Wereldomroep 
worden gestaakt. De Stichting Radio  
Nederland Wereldomroep wordt  
opgeheven.

D.  De wettelijke basis voor recht op zendtijd 
en middelen voor omroepverenigingen  
en genootschappen op kerkelijke of gees-
telijke grondslag en de educatieve omroe-
pen komt per 1 januari te vervallen. Deze 
organisaties kunnen wel blijven optreden 
als producent van programma’s voor de 
landelijke publieke omroep. In die status 
onderscheiden zij zich echter niet langer 
van andere commerciële aanbieders van 
mediaproducten.

E.  Het sociaal plan voor de reorganisatie 
voorziet in maatregelen om de organisato-
rische gevolgen van deze wijzigingen op  
te vangen.




