
 
 
 
 

Informatie- en Cultuurprogrammering op de Publieke Omroep 
 

Toekomstvisie van prominente omroepprofessionals 
 
 
 
 
 

Onderzoeksrapport (versie 2.0) opgesteld voor: 
 

Werkgroep Andere Publieke Omroep (APO) 
Den Haag 

 
 
 
 
 

Door: 
 

Dr. Harold de Bock 
Hilversum 

 
 
 
 
 
 
 

Hilversum, 1 juni 2011 
 

 



 

Nieuws- en Cultuurprogrammering op de Publieke Omroep: 
Toekomstvisie van prominente omroepprofessionals,  
Werkgroep APO, juni 2011 

2

Inhoudsopgave 
 
 
 
1. Voorwoord...................................................................................................................................... 3
 
2. Methodische verantwoording ......................................................................................................... 4
 
3. Ten geleide ..................................................................................................................................... 5
 
4. Managementsamenvatting .............................................................................................................. 6
 
5. Omroepbestel................................................................................................................................ 10
 
6. Raad van Bestuur.......................................................................................................................... 15
 
7. Informatieve functie ..................................................................................................................... 17
 
8. Culturele functie ........................................................................................................................... 20
 
9. Netcoördinatoren .......................................................................................................................... 23
 
10. Kijkcijfers................................................................................................................................. 25
 
11. Zenderprofilering ..................................................................................................................... 27
 
12. Sport en amusement ................................................................................................................. 29
 
13. Innovatie................................................................................................................................... 31
 
14. Internet ..................................................................................................................................... 33
 
15. Bezuinigingen........................................................................................................................... 35
 
16. Bijlage: gespreksleidraad ......................................................................................................... 37 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Nieuws- en Cultuurprogrammering op de Publieke Omroep: 
Toekomstvisie van prominente omroepprofessionals,  
Werkgroep APO, juni 2011 

3

1. Voorwoord 
 
Beleidsachtergrond 
De regering heeft het voornemen om fors te bezuinigen op de publieke omroep en om de omroepverenigingen 
via fusies of andere samenwerkingsvormen tot integratie te dwingen. Bezinning op en een politiek-
maatschappelijke discussie over de functies van de publieke omroep zijn onvermijdelijk. De Werkgroep Andere 
Publieke Omroep (APO) beoogt daaraan een bijdrage te leveren. De bijdrage heeft de vorm van 16 telefonische 
diepte-interviews met prominenten uit de wereld van de publieke omroep over hun visie op de manier waarop de 
informatieve en culturele functies van de publieke omroep moeten worden gewaarborgd. Doelstelling is het 
identificeren van de visie van omroepprofessionals zelf, zodat hun toekomstperspectief in de discussie wordt 
meegewogen. 
 
Bereidheid 
De bereidheid tot een interview was bijzonder hoog: van de 18 uitgenodigden weigerden 2 personen. Alle 
overige 16 toonden zich in de gesprekken zeer betrokken bij de problematiek, doordacht in hun opvattingen en 
uitgesproken in hun bewoordingen. De gesprekslengte werd daardoor aanmerkelijk langer dan de tevoren 
aangekondigde 30 minuten.  
 
Geïnterviewden 
De geïnterviewden zijn merendeels werkzaam bij individuele omroepen of gezamenlijkheidorganisatie als 
leidinggevende, programmamaker of journalist. Anderen waren tot voor kort als zodanig werkzaam en zijn in 
hun huidige informatieve of culturele functie nog steeds nauw betrokken bij de publieke omroep. Ook enkele 
professionele omroepwatchers werden geïnterviewd. De meeste gesprekspartners hadden meer affiniteit met 
televisie dan met radio. 
 
Anonimiteit
Vertrouwelijkheid van identiteit en functie (“van mijn functie is er maar eentje”) was voor verschillende 
geïnterviewden voorwaarde voor een gesprek, dat zij gewoonlijk op persoonlijke titel wilden toestaan - niet 
namens de omroep of organisatie waarvoor zij werken. Als reden gaven zij op de vrees voor ongewenste 
repercussies in hun werkomgeving, wanneer zelfs de schijn zou kunnen worden gewekt dat een bepaalde 
persoon een specifieke opvatting wel eens verkondigd zou kunnen hebben. De namen van de geïnterviewden 
worden om die reden niet gepubliceerd, ook al maakte niet iedereen bezwaar tegen publicatie. 
 
Disclaimer 
Opvattingen, kwalificaties en bewoordingen uit de interviews worden niet noodzakelijkerwijs gedeeld door de 
Werkgroep Andere Publieke Omroep en de onderzoeker, die daarvoor dan ook elke verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid afwijzen. 
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2. Methodische verantwoording 
 
Uitvoering 
De telefonische interviews vonden plaats in de periode april 2011. De gesprekken waren volledig free-format 
aan de hand van een checklist van onderwerpen (zie Bijlage A). Gemiddelde duurden de interviews 42 minuten – 
variërend van 32-51 minuten. 
 
Voorbereiding 
De Werkgroep Andere Publieke Omroep stelde een groep van 18 beoogde gesprekspartners samen – allen nauw 
betrokken bij de informatieve en culturele functies van de publieke omroep. Interviewer was onafhankelijk 
deskundige Dr. Harold de Bock. Beoogde gesprekspartners ontvingen van hem per e-mail een uitnodiging tot het 
interview en werden daarna gebeld voor het maken van een interviewafspraak. Na afloop werden de 
geïnterviewden per e-mail bedankt voor hun deelname.  
 
Thematische rapportering
De gespreksresultaten worden thematisch samengevat en niet per geïnterviewde weergegeven. Op elkaar 
aansluitende en overlappende ideeën worden als één geheel gerapporteerd. Een perspectief kan zodoende een 
samenstel zijn van wat verschillende professionals naar voren hebben gebracht. Sommige omroepaspecten 
werden door veel, andere door minder geïnterviewden ter sprake gebracht. Daartussen wordt geen onderscheid 
gemaakt. Het gaat hier om inhoud van afzonderlijke ideeën; niet zozeer om hoeveel en welke categorie 
geïnterviewden een opvatting verkondigden. Er waren geen systematische verschillen van opvatting tussen de 
categorieën geïnterviewden zoals naar functie of relatie tot de publieke omroep. 
 
Tekstbewerking 
Spreektaal is geen leestaal en daarom zijn in de gesprekken gebruikte formuleringen ter wille van de 
leesbaarheid grammaticaal en organisatorisch aangepast. De bewoording van de geïnterviewden is zoveel 
mogelijk gehandhaafd. Feitelijke constateringen (bijvoorbeeld over aantallen kijkers) - al dan niet juist – zijn zo 
gelaten omdat zij de beleving van de geïnterviewden weerspiegelen. Door geïnterviewden gegeven positieve of 
negatieve kwalificaties van personen, programma’s of beleid worden ongecensureerd weergegeven. 
 
Terminologie: informatie en cultuur 
In de interviews en in dit rapport staan de termen “cultuur” en “cultureel” verkort voor de combinatie van kunst 
& cultuur met een enigszins grote hoofdletter. De termen “informatie” en “informatief” staan verkort voor de 
combinatie van nieuws, actualiteiten, achtergronden en documentaires. 
 
Hoofdstukindeling 
Elk hoofdstuk begint met een samenvattend kader, waarin –soms tegenstrijdige- elementaire opvattingen zijn 
weergegeven. Daarna volgen de opvattingen van de geïnterviewden zoveel mogelijk in hun eigen, alleen voor 
leesbaarheid geredigeerde bewoordingen.  
 
Managementsamenvatting
De managementsamenvatting bundelt de samenvattingen van de afzonderlijke hoofdstukken. 
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3. Ten geleide 
 
Alle geïnterviewden deelden de opvatting dat het huidige omroepbestel achterhaald is. Anderzijds vonden zij het 
niet realistisch is om te denken dat een bestel zonder omroepverenigingen nu politiek haalbaar is.  
 
Tegen deze inschatting van de politiek-maatschappelijke omroepcontext, brachten veel geïnterviewden hun 
voorkeur voor een nationale omroep nadrukkelijk ter sprake. Maar gaven daarna vooral aan hoe binnen een 
bestel met omroeporganisaties de publieke omroep haar informatieve en culturele functies zou kunnen 
waarborgen na de opgelegde financiële beperkingen en organisatorische hervormingen. 
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4. Managementsamenvatting 
 
 
Hoofdstuk 5: Omroepbestel
 
Historische basis vervallen 
De verzuilde maatschappij is verdwenen. Omroeplidmaatschap is oneigenlijk geworden. Naast instroom moet er 
ook uitstroom zijn. Nieuwe maatschappelijke tegenstellingen hebben de oude ideologische en religieuze 
scheidslijnen vervangen. Ideologisch geïnspireerde actualiteitenprogramma’s zijn tot mislukken gedoemd. 
Programmatisch zijn er diverse goede voorbeelden hoe samenwerking leidt tot continuïteit en professionaliteit. 
Dit alles wordt breed beseft in Hilversum, maar wordt uit angst niet uitgesproken. 
 
Bestel volledig overboord 
Het is in 3-5 jaar doorpakken naar een nationale omroep zonder omroepen of terug naar een bestel waarin 
omroepen hun zeggenschap over geld weer terugkrijgen. Tussenvormen met gedwongen samenwerkingsvormen 
gaan niet lukken. Ga bij de eerste optie terug naar twee netten met een informatieve en culturele functie en laat 
de rest aan de commerciële omroep. Handhaaf in de tweede optie een toegevoegde-waarde- 
totaalprogrammering op drie netten.  
 
Bestel handhaven vanwege diversiteit 
De in het omroepbestel ingebouwde diversiteit is een niet te veronachtzamen groot goed, waar het buitenland 
jaloers op is. Nationale modellen zoals de BBC zijn minder ideaal dan wel gesuggereerd wordt 
 
Toekomstige redactionele samenwerking 
Omroepprofilering verschuift naar thema’s in plaats van ideologie. Bundeling van de informatieve en culturele 
omroepredacties tot elk één grote redactie heeft het voordeel van bundeling van talent en middelen; maar het 
nadeel van het wegvallen van de slagkracht van kleine redactie-eenheden. 
 
Werkmodellen voor de toekomst 
Omroepen kunnen worden omgebouwd tot productiehuizen met eigen specialisaties. De informatieve 
programmering kan uit vier lagen worden opgebouwd: nieuws, actualiteitenrubrieken, ideologische 
programma’s en onderzoeksjournalistiek. 
 
Technologisch outside-in denken 
Toepassing van internettechnologieën biedt de mogelijkheid meer vraaggestuurd publiek te binden aan de 
publieke omroep. Met weinig budget kan een groot en selectief publiek worden bereikt. Ontslag van zittende en 
aantrekken van nieuwe medewerkers is onvermijdelijk. 
 
Beoordeling huidige functievervulling 
De publieke omroep kreeg  een voldoende voor de manier waarop zij nu haar informatieve functie (6,8) en 
culturele functie (6,5) invult. Er werden weinig onvoldoendes gegeven. 
 
 
Hoofdstuk 6: Raad van Bestuur 
 
Den Haag legt op 
Den Haag, hoe onbekend ook met Hilversum, dwingt de publieke omroep terecht tot hervormingen omdat de 
Raad van Bestuur machteloos is om zelf besluiten te nemen over de toekomst van de publieke omroep. De interne 
Hilversumse regelgeving is uit de hand gelopen. 
 
Hilversum machteloos 
De Raad van Bestuur kent geen gedeeld verantwoordelijkheidsbesef voor de publieke omroep. Continuïteit van 
de eigen organisatie is leidend. Bestuurlijke vereenvoudiging is hoognodig. Raad van Bestuur en 
omroepmedewerkers zijn wereldvreemd ten aanzien van andere bedrijfstakken waarvan veel geleerd kan 
worden. 
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Hoofdstuk 7: Informatieve functie 
 
Te verdedigen sterktes
De NOS vervult haar nieuwsfunctie goed, zowel bij regulier nieuws als bij bijzondere situaties zoals 
calamiteiten. Snel erbij, goede toonzetting, een ervaren ploeg. Vergeleken met het buitenland, scoort de publieke 
omroep hoog met haar informatieve programma´s en de daarvoor beschikbare middelen en zendtijd. Gewezen 
wordt op de politieke watchdogfunctie, op de toegevoegde waarde tegenover commerciële omroep en op het 
bewijs dat krachtenbundeling binnen de publieke omroep rendeert. 
 
Te verbeteren zwaktes
De publieke omroep kan haar informatieve functie als volgt verbeteren: doublures tussen programma’s 
verminderen, pratende hoofden vervangen door beeldtaal, informatieve omroepprofilering af schaffen, Radio 1 
opschonen van omroepen, meningenjournalistiek terugdringen, onderzoeksjournalistiek versterken ,verdieping 
en opvolging vergroten, populisme bestrijden. 
 
Te verbreden maatschappelijke rol: onderwijs 
De publieke omroep kan met haar informatieve programma’s haar maatschappelijke rol verbreden door 
nauwere oriëntatie op en samenwerking met het onderwijs. Daar bestaat grote interesse voor beeldmateriaal als 
ondersteunend lesmateriaal. De publieke omroep laat daar tal van mogelijkheden onbenut. 
 
 
Hoofdstuk 8: Culturele functie
 
Te verhelderen definities 
Kunst, Cultuur met een hoofdletter en cultuur met een kleine letter moeten scherper en onderscheidend worden 
gedefinieerd. Nu wordt van alles onder cultuur gerekend om maar aan de vereiste zendtijdpercentages te komen. 
 
Te verdedigen sterktes
De publieke omroep besteedt voor een klein landje redelijk veel zendtijd aan kunst en cultuur met enigszins een 
hoofdletter. Culturele items  ingebed in goed bekeken talkshows bieden brede exposure. Financiering van duur 
drama is wel mogelijk bij de publieke omroep, niet bij de commerciële.  
 
Te verbeteren zwaktes
De publieke omroep zendt kunst- en cultuur televisieprogramma’s met een hoofdletter uit op publiekstechnisch 
zeer ongunstige tijdstippen vanwege kijkcijfer- en zendtijdvereisten. Geen of onvoldoende aandacht wordt 
besteed aan culturele vernieuwing zoals Nederlandse kunst die internationale biënnales haalt, aan culturele 
manifestaties met een groot multicultureel publiek, aan vernieuwende ontwikkelingen op manifestaties als Oerol 
en filmfestivals. Doorontwikkeling van programmaformules en bijbehorende marketing maken het mogelijk 
cultuur te brengen naar mensen aan wie het anders voorbij zou gaan.  
 
Te verbreden maatschappelijke rol: culturele veld 
De publieke omroep moet haar onmacht doorbreken om structureel beleid te formuleren voor haar rol in het 
culturele veld, die daardoor te afhankelijk is van persoonlijke interesses. Marginalisering van financiële 
participatie kan worden opgevangen door het MCO-budget veelzijdiger te besteden en door de macht van de 
uitzendgarantie in te zetten. Houd rekening met het publieksbereik dat culturele programma’s na uitzending in 
het culturele veld (kunnen) realiseren . 
 
 
Hoofdstuk 9: Netcoördinatoren 
 
Opdracht lastig 
De netcoördinator 1 is redelijk succesvol als makelaar tussen omroepen en zenderprofielen en als bewaker van 
het marktaandeel van de publieke omroep. Focus moet verschuiven van het marktaandeel van afzonderlijke 
zenders naar dat van de publieke omroepzenders samen.  
 
 
 

                                                 
1 Geïnterviewden gebruikten ook de termen zendercoördinator, netmanager en zendermanager. 
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Macht groot 
De netcoördinator is de nieuwe programmadirecteur met macht over geld en zendtijd, maar van wie de 
besluitvorming ondoorzichtig is.  
 
Toekomst andere richting  
Netcoördinatoren moeten de functie van hoofdredacteur krijgen om zenderprofielen te bewaken, aangesteld 
rechtstreeks onder de Raad van Bestuur en met beperkte invloed van de omroepen. Het vergt programma-
inhoudelijk meer gekwalificeerde mensen dan er nu zitten. Zij krijgen een tijdelijke aanstelling zonder 
herbenoembaar te zijn. 
 
 
Hoofdstuk 10: Kijkcijfers  
 
Legitimiteit 
De politiek stelt bereikseisen aan de publieke omroep. De omroepleiding is daarom meer bezig met 
marktaandelen dan programma-inhoud. Anders rekenen met marktaandelen kan helpen. 
 
Vervlakking 
Kijkcijfers in de avond zijn beleidsbepalend, al wordt binnen de publieke omroep gezegd van niet. Daardoor 
vervlakt de informatieve en culturele programmering. 
 
Blinde vlekken 
Buitenlandberichtgeving en  programmering overdag zijn er slachtoffer van. 
 
 
Hoofdstuk 11: Zenderprofilering 
 
Aanscherping lastig 
Zenderprofilering televisie met een goede clustering van op elkaar aansluitende programma’s heeft goed 
gewerkt om het marktaandeel van de publieke omroep te stabiliseren. Aanscherping is lastig omdat zoveel 
omroepen een plaats moeten hebben, inclusief nieuwkomers die geen ideologische maar doelgroepomroepen 
zijn. 
 
Toekomstige situatie: 2 of 3 zenders
Handhaving van het derde net is noodzakelijk om jongeren aan de publieke omroep te kunnen binden. Een 
alternatief is beperking tot twee zenders: lowbrow voor een groot publieksbereik en highbrow voor een 
selectiever publiek.  
 
Marginalisering overdreven 
Informatie wordt goed bekeken. Er is overdreven angst voor marginalisering van de highbrow zender. 
 
 
Hoofdstuk 12:  Sport en amusement 
 
Totaalprogrammering wenselijk 
De publieke omroep kan principieel en financieel niet zonder totaalprogrammering met sport, amusement en 
reclame.  
 
Sport is journalistiek
Sport is een journalistieke activiteit die de publieke omroep veel beter beheerst dan de commerciële. 
Beperkingen worden opgelegd door dure (voetbal)rechten en gebrek aan zendtijd voor programma’s als Andere 
Tijden Sport. 
 
Amusement onderscheidend
Cultuur beperken tot kunst en cultuur met hoofdletters met alleen auteursdrama zou een verarming zijn en geen 
recht doen aan de financiering met publiek geld voor een klein overblijvend publiek. Probeer wel plat 
amusement zonder enige toegevoegde waarde aan de commerciële omroep over te laten. 
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Hoofdstuk 13: Innovatie 
 
Ruimte beschikbaar
Vergeleken met het buitenland, is er veel ruimte voor innovatie die bij bezuinigingen als eerste zal worden 
getroffen. 
 
Kansen beperkt
Nederland 3 biedt structureel experimenteermogelijkheden en dat is ook een reden om het derde net te 
handhaven. De volle bespeling van de netten en de kijktijdeisen beperken de innovatiemogelijkheid. 
 
Netcoördinator bemoeilijkt 
Het ingewikkelde samenspel tussen netcoördinator en omroepen bemoeilijkt het slagen van innovatie-
initiatieven. De criteria voor toe- of afwijzing zijn voor programmamakers in en buiten de omroep niet 
transparant. 
 
 
Hoofdstuk 14: Internet 
 
Jongeren werken anders 
Jongeren hebben via de nieuwe media een andere manier van veelzijdige informatievergaring, die niet als crisis 
in de journalistiek moet worden gezien. Dit vergt een nieuwe aanpak om internet en televisie te verbinden. 
 
Internetfocus de oplossing 
Denken vanuit de functie voor de gebruiker betekent een veel sterkere nadruk op distributie via internet en 
aangepaste programmaproductie. 
 
Interactie met publiek schept band 
Inzet van social media voor het genereren van programmacontent verstevigt de band van de publieke omroep 
met het publiek en versterkt de journalistieke kerntaak van de omroep: het controleren van de macht. 
 
Omroepbemensing incapabel 
De omroepleiding mist het inzicht om internet en sociale media in omroepstrategie te kunnen omzetten. Nieuwe 
opleidingen en ander soort programmamakers zijn nodig. 
 
 
Hoofdstuk 15: Bezuinigingen
 
De publieke omroep 
De bezuinigingen zijn onbezonnen omdat er geen visie op de publieke omroep achter zit. Informatieve en 
culturele programma’s van niveau met een bescheiden publiek zijn het eerste slachtoffer. Net zoals innovatie. 
Uiteindelijk is het bestel kijkcijfergedreven. 
 
De culturele sector 
De samenwerking met de culturele sector wordt zwaar getroffen omdat de lagere slotbedragen voor cultuur 
allereerst voor eigen programmering zullen worden gebruikt. De diverse fondsen met steeds minder middelen 
bieden geen soelaas. Een hoger normpercentage voor buitenproducenten zou helpen. 
 
Besparingsmogelijkheden 
Back-office samenwerking biedt wel besparingsmogelijkheden, maar die zijn onvoldoende om andere 
maatregelen te voorkomen zoals redactionele bundeling en productiebeperking. De keuze tussen 
werkgelegenheid en kwaliteit is onvermijdelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nieuws- en Cultuurprogrammering op de Publieke Omroep: 
Toekomstvisie van prominente omroepprofessionals,  
Werkgroep APO, juni 2011 

10

5. Omroepbestel 
 
 
 
Samenvatting  
 
Historische basis vervallen 
De verzuilde maatschappij is verdwenen. Omroeplidmaatschap is oneigenlijk geworden. Naast instroom moet 
er ook uitstroom zijn. Nieuwe maatschappelijke tegenstellingen hebben de oude ideologische en religieuze 
scheidslijnen vervangen. Ideologisch geïnspireerde actualiteitenprogramma’s zijn tot mislukken gedoemd. 
Programmatisch zijn er diverse goede voorbeelden hoe samenwerking leidt tot continuïteit en professionaliteit. 
Voor dit alles bestaat breed besef in Hilversum, maar het wordt uit angst niet uitgesproken. 
 
Bestel volledig overboord 
Het is in 3-5 jaar doorpakken naar een nationale omroep zonder omroepverenigingen of terug naar een bestel 
waarin omroepen hun zeggenschap over geld weer terugkrijgen. Tussenvormen met gedwongen 
samenwerkingsvormen gaan niet lukken. Ga bij de eerste optie terug naar twee netten met een informatieve en 
culturele functie en laat de rest aan de commerciële omroep. Handhaaf in de tweede optie een toegevoegde-
waarde totaalprogrammering op drie netten.  
 
Bestel handhaven vanwege diversiteit 
De in het omroepbestel ingebouwde diversiteit is een niet te veronachtzamen groot goed, waar het buitenland 
jaloers op is. Nationale modellen zoals de BBC zijn minder ideaal dan wel gesuggereerd wordt.  
 
Toekomstige redactionele samenwerking 
Omroepprofilering verschuift naar thema’s in plaats van ideologie. Bundeling van de informatieve en culturele 
omroepredacties tot elk één grote redactie heeft het voordeel van bundeling van talent en middelen; maar het 
nadeel van het wegvallen van de slagkracht van kleine redactie-eenheden. 
 
Werkmodellen voor de toekomst 
Omroepen kunnen worden omgebouwd tot productiehuizen met eigen specialisaties. De informatieve 
programmering kan uit vier lagen worden opgebouwd: nieuws, actualiteitenrubrieken, ideologische 
programma’s en onderzoeksjournalistiek. 
 
Technologisch outside-in denken 
Toepassing van internettechnologieën biedt de mogelijkheid meer vraaggestuurd publiek te binden aan de 
publieke omroep. Met een gering budget kan een groot en selectief publiek worden bereikt. Ontslag van zittende 
en aantrekken van nieuwe medewerkers is onvermijdelijk. 
 
Beoordeling huidige functievervulling 
De publieke omroep kreeg een voldoende voor de manier waarop zij nu haar informatieve functie (6,8) en 
culturele functie (6,5) vervult. Er werden weinig onvoldoendes gegeven. 
 
 
 
5.1 Historische basis vervallen 
 
Maatschappelijke verzuiling verdwenen 
De verzuiling vindt haar oorsprong in vrees voor machtsverlies van politieke of religieuze stromingen. Het 
verzuilde idee is uit de samenleving verdwenen, behalve in het onderwijs, en ook daar is het verwaterd. 
Omroepverenigingen houden vast aan zuilen die niet meer bestaan.  
 
Programmatisch illustratief 
Uitgesproken en Altijd Wat is geworstel met identiteit, gepruts en geneuzel. Dat zijn verouderde opvattingen 
over de rol van de verenigingen in de informatievoorziening, het 1:1 vanuit de ideologische achtergrond vorm en 
inhoud willen geven aan de actualiteit die veel complexer is dan het oude zuilensysteem. Uitgesproken is een 
mislukte stap terug naar wat medio jaren ’90 om goede redenen werd afgeschaft.  



 

Nieuws- en Cultuurprogrammering op de Publieke Omroep: 
Toekomstvisie van prominente omroepprofessionals,  
Werkgroep APO, juni 2011 

11

Tot het programma is besloten door mensen die de lessen van de historie niet hebben geleerd. De enorme stroom 
actualiteiten moet je in grotere verbanden verwerken.  
Labyrint is een goed voorbeeld van omroepsamenwerking om krachten en inspiratie te bundelen in een 
wetenschappelijk cluster in plaats van prutsen met een klein clubje in je eigen hoekje met weinig budget. Eén 
Vandaag, Netwerk, Nova, Nieuwsuur: allemaal voorbeelden hoe samenwerking leidt tot professionaliteit en 
continuïteit 
 
Oneigenlijk omroeplidmaatschap 
Het is killing dat er almaar zendgemachtigden bijkomen die leden kopen. Lidmaatschap moet zuiverder worden: 
een reflectie van de samenleving via een echte wilsbeschikking en niet of je toevallig bij een concert lid wordt 
gemaakt. Men is geen lid meer uit overtuiging, maar vanwege de gids of het koffiezetapparaat. De weeffout in 
het systeem is dat leden worden gekocht voor 5,60 euro en meetellen voor een 5-jarige licentie. Het moet meer 
representatief worden; bijvoorbeeld met 60 euro zie je wat je waard bent.  
 
Naast instroom ook uitstroom 
Er zijn niet alleen toetreders nodig, maar ook uittreders. Er is serieuze twijfel of de eindeloze rij 
zendgemachtigden met een beetje zendtijd echt leidt tot een pluriform bestel. Er is veel te veel overlap tussen 
omroepen. Er is nu een teveel aan zendgemachtigden: er is wel een voordeur, maar geen achterdeur. 
 
Verschuivende tegenstellingen 
De grondslagen van het bestel zijn ingehaald door de tijd. Het gaat nu om andere tegenstellingen: rijk-arm, 
zwart-wit, oud-jong, stad-platteland. Die tegenstellingen worden niet gereflecteerd in de verenigingen. De komst 
van doelgroepomroepen MAX en BNN illustreert de verwatering van het bestel. Daarom moeten we ophouden 
met de discussie over externe pluriformiteit als basis voor het bestel 
 
Onuitgesproken besef in Hilversum 
Als je niet bereid bent met het bestel zonder omroepen van nul af aan te beginnen, heeft het geen zin om over de 
publieke omroep te praten. Dan worden het alleen maar rare bedenksels om bestaande belangen te beschermen 
en hun zin te geven. De meeste mensen binnen de omroep denken er zo, maar je moet oppassen voor dreiging 
met ontslag als je dit soort dingen hardop zegt. Men is oh zo angstig. Je moet bereid zijn je eigen positie ter 
discussie te stellen, dat geeft onzekerheid en dan gaat de angst overheersen. 
 
 
5.2 Bestel volledige overboord 
 
Doorpakken of terug 
Er is al zoveel gecentraliseerd bijvoorbeeld via de netcoördinatoren en samenwerkingsvormen, het is beter 
meteen door te pakken en het hele bestel met omroepen op te heffen. Wil je de omroepen in stand houden, dan 
moet je hen weer alle financiële verantwoordelijkheid teruggeven zodat zij zelf de keuzevrijheid hebben om aan 
een bepaald soort programma’s meer uit te geven dan aan andere. Dan moeten ze niet afhankelijk zijn van 
budgettoewijzing door de netcoördinator van bijvoorbeeld maar 1 miljoen euro voor documentaires aan een 
omroep die er zelf 2 miljoen voor zou willen uitgeven. Handhaaf dan de drie netten met een toegevoegde waarde 
en een totaalprogrammering die onderscheidend is van de commerciële omroep. 
 
Geen tussenfase 
Meer dan 20 organisaties betekent versnippering van gelden, middelen en mensen. Verplichte samenwerking is 
een teken dat het bestel klaar en op is, vernieuwing en concurrentie niet aan kan. Houd nu geen tussenfase in 
leven, maar zeg: over 3-5 jaar heffen we onszelf op en die tijd gebruiken we voor het ontwerpen van een nieuw 
publieke omroepbestel – hoe straks de beschikbare mensen en middelen het beste kunnen worden gebruikt. 
Omroepvoorzitters en -directeuren kunnen zelf niet vrij denken, dus benoem een club die het voor hen doet. 
 
Gedwongen samenvoeging 
Samenvoegingen onder politieke druk zijn verstandshuwelijken, niet uit liefde. Er zijn te grote verschillen in 
achterban, doelgroep en ideologie. Samenwerking tussen verwante organisaties is in het verleden geprobeerd 
zoals op Nederland 3 tussen NPS, VPRO en VARA: dat lukte toen al niet zo goed. Het vrijblijvend-
avantgardistische van de VPRO koppelde niet zo goed met de VARA met een boodschap voor het grote publiek. 
Gedwongen fusie of samenwerking leidt tot monstruositeiten, zoals de VARA met nog een beetje verheffing met 
BNN met alleen het allerhipste en modieuste; daar gelooft toch niemand in. Kies voor vlees of vis en geen 
klungelige hybride tussenvormen. 
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Twee kerntaken, twee netten 
Helemaal afbreken en opnieuw beginnen met informatie en cultuur als kerntaak van de publieke omroep. De 
publieke omroep moet niet gedwongen worden om met commerciëlen te concurreren om heel andere dingen dan 
nieuws en cultuur. Dit bestel is schizofreen: met nieuws en cultuur kun je per definitie niet concurreren, daarom 
zijn ze toegewezen aan de publieke omroep. Door de nu opgelegde concurrentieplicht met andere 
programmasoorten zijn oneigenlijke dingen in het bestel geslopen. Ga over op 2 televisiezenders met elk een 
nutsfunctie, laat de rest aan de commerciëlen. Angst voor marginalisering is overdreven: Canvas heeft een breed 
publiek en geeft ruimte aan vernieuwende en eigenwijze programmering. 
 
 
5.3 Bestel handhaven vanwege diversiteit
 
Omroepen bieden pluriforme toegang 
Ons complexe en rare bestel is in de kern, dat een aantal creatieve bedrijven binnen (de omroepen) en buiten (de 
externe producenten) in onderlinge competitie het aanbod verzorgen, waardoor dat divers is. De 
omroeporganisaties zoals het nu is kan je niet zo laten, zijn niet echt meer van deze tijd maar waarborgen toch 
wel een verscheidenheid aan informatie. Voordeel van het bestel is dat je met een idee langs omroepen kunt 
shoppen in plaats van dat je met één moloch en één iemand van doen hebt. De moraalridders van de EO horen 
bij een gedifferentieerde omroep, wat je er ook maar van mag denken Er is een zekere balance of power door de 
omroepen. Vervang dit niet door een eenvormige organisatie waar de competitie weg is, zoals bij het BBC-
model. Het buitenland is jaloers op onze diversiteit. 
 
Buitenlandse voorbeelden niet heilig 
Buitenlandse voorbeelden zoals de vaak genoemde BBC moet je wel als denkrichting nemen, maar niet zonder 
meer kopiëren, want ook bij de BBC zijn veel kanttekeningen te plaatsen. Het BBC-model heeft het risico van 
een ontransparante politiek beïnvloede ambtelijke bureaucratie en vergt dus een goed redactiestatuut voor 
onafhankelijkheid. Bij het BBC-model is er een ernstig risico dat veel pluriformiteit verloren gaat. Hoe dan die 
pluriformiteit in te bouwen? In Nederland bestaat een overdreven idee hoe goed de BBC wel is, het is er allemaal 
niet zo mooi als wel wordt gezegd.  
 
 
5.4 Toekomstige redactionele samenwerking 
 
Thematische bundeling 
De ratio achter verzuiling in de publieke omroep is weggevallen. De omroep is nu een spookrijder en zit op de 
verkeerde kant van de weg. Het bestel moet niet meer op basis van ideologie worden georganiseer, maar: mensen 
bij elkaar brengen die verstand hebben van een bepaald thema, zoals drama, cultuur, wetenschap. Er is al een 
profileringbeweging te zien waarbij omroepen met een bepaalde gemeenschappelijke deler elkaar opzoeken 
zoals AVRO en VPRO voor cultuur. Het is een verschuiving van ideologische naar thematische profilering, 
waarbij ieder van de overblijvende omroepen een aanvullende rol vervult in het geheel. Dilemma voor 
thematische samenwerking is dat het AVRO-lid meer een TROS-profiel heeft, terwijl de AVRO-ambitie van 
meer kunst en cultuur wijst in de richting van de VPRO met een heel andere achterban. 
 
Redactionele bundeling: voordelen 
Er zijn veel goede mensen bij de omroep: bundel de informatieve en culturele krachten. De afgedwongen 
inkrimping tot 6-8 omroepen is de start van een noodzakelijke herverkaveling op thema, zoals één culturele 
redactie (AVRO, NTR, VPRO) waarbij goede regisseurs en producers bij elkaar worden gebracht om efficiënt 
gebruik te maken van mensen en middelen - in plaats van ieder zijn eigen mensen die niets te doen hebben en 
wel betaald moeten worden. Denk aan een culturele redactie, waarbij de AVRO zich bijvoorbeeld richt op 
erfgoed en musea, de NTR op dans, de VPRO op boeken et cetera.  
Reportages over rampen e.d. moeten alleen via de gezamenlijkheid worden gemaakt. Wijs een paar ervaren 
reporters aan, laat ze snel historisch bijscholen via Clingendael zodat ze een goede basiskennis hebben om hun 
verslag te kunnen maken. Grote calamiteiten zoals Egypte en de Japanse aardbeving vergen veel geld, daar moet 
je niet armoedig opereren, daarin is samenwerking nodig: ervaren mensen in buitenland- of 
oorlogsverslaggeving moeten erheen, dat is een kernfunctie van de publieke omroep.  
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Redactionele bundeling: nadelen 
Het idee van samenvoeging tot één groot huis voor de journalistiek van waaruit alle informatieve programma’s 
worden gemaakt is niet goed. Het risico is luiheid van de redacties waar mensen zich achter elkaar verschuilen in 
plaats van bezielde, kleine fanatieke groepjes die iets moois maken: kleinschaligheid is een groot goed. Geldt 
ook voor culturele programmering: je hebt kleine redacties nodig met eigenzinnige mogelijkheden en 
concurrentie om gekleurdheid in informatie en cultuur te handhaven. Het NOS Journaal en RTL Nieuws zijn 
programma-inhoudelijk niet zo verschillend, terwijl er een enorm verschil is in mensen en middelen: een 
waarschuwing dat grootschaligheid niet meteen veel betere kwaliteit oplevert. Samenvoeging onder de noemer 
van NOS en NTR is geen garantie voor kwaliteit, terwijl wordt gesuggereerd dat het beter en goedkoper gaat. De 
NOS nieuwsfabriek met samenvoeging van televisie, radio en internet heeft de kwaliteit niet echt verhoogd. Er is 
misschien wel geen linkse of rechtse ramp, maar bij andere gebeurtenissen kan je wel degelijk verschillend 
oordelen; dus niet alles zomaar samenvoegen. Op tussenuren bij Radio 1 blijkt dat de VPRO echt anders is dan 
de AVRO. 
 
 
5.5 Werkmodellen voor de toekomst 
 
Omroepen als productiehuizen  
De ideologische rol van omroepen is grotendeels uitgespeeld. Zij moeten worden omgevormd tot 
productiehuizen. Zij hebben veel goede mensen in dienst. Denk aan specialisatievormen zoals VPRO voor 
cultuur, KRO voor geestelijk leven e.d. Zij kunnen prachtige programma’s leveren: informatief, cultuur, 
educatief, drama – laat het amusement over aan de commerciëlen. Omroepen als productiehuizen zullen meer 
denken in termen van programma’s dan organisaties, want moeten hun product zien te slijten. Nu is leidend: hoe 
hark ik iets binnen en veel dealen om zo goed mogelijke bedragen en plekken: liever goedkoper als het maar 
geplaatst wordt. Echter omroepen zijn niet zonder meer geschikt om productiehuizen te worden. Het wordt je bij 
de omroep niet aangerekend als iets niet voldoet – bij productiehuizen ga je dan de laan uit.  
 
Informatieve gelaagdheid 
Uitgangspunt: het huidige bestel reflecteert niet dat nieuwsaanbod en nieuwshonger steeds groter wordt. Denk 
voor informatie in 4 lagen: 
- 1e laag: het Journaal met een centrale redactie - in de jaren ‘50 ontstaan door één iemand (Rengelink) tegen 

de stroom in van alle omroepen die allemaal een eigen Journaal wilden maken. 
- 2e laag: actualiteitenprogramma’s zonder ideologische basis – er is immers geen katholieke bankencrisis; op 

de werkvloer wil men al lang graag professioneel samenwerken en heeft men geen boodschap meer aan 
wensen van omroepdirecties 

- 3e laag: opinie- en debatprogramma’s en documentaires waarin ideologische opvattingen tot uiting kunnen 
komen. 

- 4e lijn: onderzoeksjournalistieke programma’s onder een centrale redactie die ver vooruit werkt met een 
wekelijkse uitzending en maandelijks een verdiepend themaprogramma in de trant van Reporter of Zembla; 
dit brengt de diepgangsfunctie van televisie weer terug. 

 
 
5.6 Technologisch outside-in denken 
 
Internet als speerpunt 
De onrust in het bestel heeft de nadruk teveel gelegd op de aanbodkant en veel te weinig op de gebruikerskant: 
hoe verdelen we de buit in plaats van wat voor soort informatieve en culturele programma´s gaan we maken voor 
welk doel? De interesse voor informatieve en zeker voor culturele programma’s is gefragmenteerd, waardoor 
gemêleerd algemeen programmeren in magazineformat niet werkt. Mensen die in dans zijn geïnteresseerd haken 
af wanneer er een item komt over schilderen. Als nu toch alles anders moet: ga dan uit van daadwerkelijk 
toekomstig mediagebruik gebaseerd op internettoepassingen. Juist voor specifieke interessegroepen moet nieuwe 
technologie door de omroep worden ingezet om een relatie te leggen tussen publieksbehoefte en een product dat 
mensen moeten kunnen vinden op het moment dat ze het nodig hebben. De gevestigde omroepbelangen ervaren 
dit moment als een crisis. Dit moment moet echter worden aangegrepen om in te zien dat er fundamenteel andere 
technologische situaties zijn met een heel ander (multi)mediagebruik als gevolg.  
 
Bereik met laag budget 
Informatieve en culturele programmering op basis van internettechnologie biedt tal van mogelijkheden die met 
bescheiden budgetten kunnen worden gerealiseerd. Denk aan het samen met Google ter beschikking stellen van 
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ruw materiaal aan nationale en internationale markten op een portal met online montagemogelijkheden. Zie eens 
wat mensen met Hema-software al aan zeer goede fotoboeken maken, erken dat het publiek emancipeert en 
audio- en videomateriaal op een andere manier wil gebruiken. Zo schep je weer draagvlak voor de publieke 
omroep. 
 
Personele consequenties 
Dat betekent het ontslaan van veel huidige medewerkers en het aannemen van veel nieuwe mensen die 
multimediaal veel handiger zijn. Bij de publieke omroep zijn er ten onrechte niet heel veel mensen mee bezig: 
het eerste belang van een publieke omroep waar 600 miljoen om gaat is niet het voorkomen dat mensen worden 
ontslagen die functies vervullen waaraan geen behoefte meer is. 
 
 
5.7 Beoordeling huidige functievervulling 
 
Informatieve functie 
Het gemiddelde rapportcijfer voor de vervulling van de informatieve functie was 6,8. Het cijfer varieerde van 5,5 
- 8,0; er werden 3 onvoldoendes gegeven. 
 
Culturele functie 
De culturele functie werd kritischer beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 6,5. Het cijfer varieerde van 
4,0 – 9,0; er werden 4 onvoldoendes gegeven. 
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6. Raad van Bestuur 
 
 
Samenvatting 
 
Den Haag legt op 
Den Haag, hoe onbekend ook met Hilversum, dwingt de publieke omroep terecht tot hervormingen omdat de 
Raad van Bestuur machteloos is om zelf besluiten te nemen over de toekomst van de publieke omroep. De 
interne Hilversumse regelgeving is uit de hand gelopen. 
 
Hilversum machteloos 
De Raad van Bestuur kent geen gedeeld verantwoordelijkheidsbesef voor de publieke omroep. Continuïteit van 
de eigen organisatie is leidend. Bestuurlijke vereenvoudiging is hoognodig. Raad van Bestuur en 
omroepmedewerkers zijn wereldvreemd ten aanzien van andere bedrijfstakken waarvan veel geleerd kan 
worden. 
 
 
6.1 Den Haag legt op 
 
Politieke regelgeving zelf uitgelokt 
De Raad van Bestuur is onmachtig om de vraag te beantwoorden: waar is de publieke omroep voor? Dat vergt 
een consensus die er niet is, men vecht elkaar rollend over straat de tent uit. Hilversum kan zelf geen 
toekomstplan maken en wordt daardoor slachtoffer van Den Haag. Den Haag moet zelf bepalen en hard knopen 
hakken, zich niet afvragen wat ‘haalbaar’ is in Hilversum. Het is immers belastinggeld. Als je niet wilt 
meewerken, dan doe je niet meer mee. Zo gaat dat in de normale wereld ook. De nieuwe licentieronde 2015 is 
een mooie manier om alles bij elkaar te gooien en sterke politieke eisen te stellen aan het systeem. Er is een 
snelle en flexibele NPO-organisatie nodig om de commerciële omroep het hoofd te bieden: terecht dat de 
minister dit afdwingt van een zelf machteloze groep omroepen. De politiek is er overigens niet op te betrappen  
dat ze weten hoe het in Hilversum toegaat. 
 
Interne omroepregelgeving uit de hand gelopen 
De diarree aan regelgeving die de politiek over de publieke omroep uitstort maakt het bestel onbestuurbaar. De 
regels van de Raad van Bestuur en het niveau eronder maken het alleen maar erger: een groot deel van de dag 
ben je bezig formulieren in te vullen. Het lijkt een autonoom proces waar niemand greep op heeft: stapels 
beleidsstukken die niemand leest, meerjarenbeleidplannen waar nog nooit iemand in heeft gekeken.  
 
 
6.2 Hilversum machteloos 
 
Besluitvaardigheid ontbreekt 
Het eigen bestuur is machteloos de situatie van de publieke omroep te veranderen. Iedereen is bezig met de 
continuïteit van de eigen organisatie – en dat is ze niet kwalijk te nemen – en niet met de kracht van het geheel. 
Organisaties en hun directies leven in het verleden van de ledenachterban. De programmamakers willen best veel 
meer samenwerken en innoveren, maar directies niet: die willen altijd hun eigen naam ergens aan verbinden. Er 
is geen gedeeld verantwoordelijkheidsbesef hoe het nu verder moet met de publieke omroep als geheel. 
Hilversum is bang en angst is een slechte raadgever. 
 
Bestuurlijke vereenvoudiging hoognodig 
Nodig is een bestuurlijke vereenvoudiging met minder overlegorganen, regelgeving en eenvoudiger 
verslaglegging zonder eindeloze vergaderingen over onzin. Denk eerst na over het beste besturingsmodel en kijk 
dan wat het betekent voor het samengaan van omroepen. Het laten fuseren van omroepen leidt niet vanzelf tot 
een betere situatie. Omroepen indikken neemt het overlegprobleem nog niet weg. 
 
Outside-in kijken verheldert 
Er wordt enorm naar binnen geopereerd. Kijk meer naar buiten, naar commerciële uitgeverijen en andere 
bedrijven, die strak op geld sturen in de operatie, waar keuzes worden gemaakt, accenten worden gelegd. Als de 
omroep slim was geweest, had ze allang van andere bedrijfstakken moeten leren. Ga bij anderen kijken, daar 
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steek je wat van op dat je zelf ook kan toepassen. Nu doe je iets omdat Den Haag het oplegt, je leert er niets van. 
En ook medewerkers hebben geen idee hoe het in de echte wereld gaat. Zij zijn verontwaardigd als er wordt 
bezuinigd of gereorganiseerd terwijl dat in het bedrijfsleven de normaalste zaak van de wereld is. Iedereen roept: 
het gaat ten koste van de kwaliteit, maar ze hebben er geen idee van hoe ruim het in Hilversum eigenlijk zit.  
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7. Informatieve functie 
 
 
Samenvatting 
 
Te verdedigen sterktes
De NOS vervult haar nieuwsfunctie goed, zowel bij regulier nieuws als bij bijzondere situaties zoals 
calamiteiten. Snel erbij, goede toonzetting, een ervaren ploeg. Vergeleken met het buitenland, scoort de 
publieke omroep hoog met haar informatieve programma´s en de daarvoor beschikbare middelen en zendtijd. 
Gewezen wordt op de politieke watchdogfunctie, op de toegevoegde waarde tegenover de commerciële omroep 
en op het bewijs dat krachtenbundeling bij de publieke omroep rendeert. 
 
Te verbeteren zwaktes
De publieke omroep kan haar informatieve functie als volgt verbeteren: doublures tussen programma’s 
verminderen, pratende hoofden vervangen door beeldtaal, informatieve omroepprofilering af schaffen, Radio 1 
opschonen van omroepen, meningenjournalistiek terugdringen, onderzoeksjournalistiek versterken, verdieping 
en opvolging vergroten, populisme bestrijden. 
 
Te verbreden maatschappelijke rol: onderwijs 
De publieke omroep kan met haar informatieve programma’s haar maatschappelijke rol verbreden door 
nauwere oriëntatie op en samenwerking met het onderwijs. Daar bestaat grote interesse in beeldmateriaal als 
ondersteunend lesmateriaal. De publieke omroep laat daar tal van mogelijkheden onbenut. 
 
 
 
7.1 Te verdedigen sterktes 
 
Veel zendtijd 
Er is heel veel: elke dag nieuws, actualiteiten, talkshows, documentaires, evenementen. Het is haast overdaad, op 
elk net en met verschillende aanpak. Het kan misschien wel beter, maar kritiek komt altijd van oude mannen die 
het allemaal wel beter weten. 
 
Berichtgeving bij groot nieuws 
Radio en televisie doen het goed wanneer er echt nieuws is, beiden zijn er snel bij. Bij rampen is de publieke 
omroep op zijn sterkst: iedereen zwermt uit, blikken verslaggevers en zinnige commentatoren. Inbreken en 
zendtijd vrijmaken kan nu ook wanneer er iets groots gebeurt; je hoeft er niet meer voor naar CNN te gaan. 
Snelheid en mankracht zijn dan beschikbaar – politiek en omroepen vergeten omroepprofilering dan gelukkig. 
 
Bij calamiteiten zoals in Alphen is de NOS snel multimediaal ter plekke, de juiste toon bij zo’n drama wordt 
aangeslagen, geen sensatie. Er wordt goed herhaald en langzaam uitgebouwd. Het is een ploeg die dat heel goed 
kan en veel ervaring heeft – veel beter dan RTL. 
 
Ruimte voor onderzoeksjournalistiek 
De publieke omroep trekt veel tijd en geld uit voor onderzoeksjournalistiek om zaken uit te zoeken; dat doen 
commerciëlen niet. Zembla en Reporter doen werk wat de Tweede Kamer zou moeten doen: de Kamer wordt 
wakker wanneer Zembla iets aankaart. Er moet wel meer informeel overleg komen tussen collega-concurrenten 
om te voorkomen dat twee maal hetzelfde wordt gedaan, dat is zonde van het geld. In de praktijk bezwijken 
omroepen voor de verleiding om sneller te scoren ten koste van het grondiger werk; dat is wel onderwerp van 
gesprek binnen de omroep. 
 
Radio 1 
Tegenwoordige Radio 1 is een zegen voor Nederland vergeleken met de vroegere lappendeken aan 
actualiteitenrubrieken, die veel slechter waren dan wat we nu gewend zijn. 
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7.2 Sterk in Europa 
 
Ruime budgetten 
In vergelijking met het buitenland heeft Nederland behoorlijke productiebudgetten voor eigen nieuwsgaring en 
verslaggeving van dagelijks nieuws en achtergronddocumentaires. 
 
Hoge kwaliteit 
Nederland staat met haar informatieve programmering in Europa vlak onder de top door heel veel goede 
programma’s. Er moet wel voor worden gewaakt dat niet wordt teruggegaan naar de doodlopende weg van voor 
midden jaren 90 waarbij omroepgestuurde diversiteit leidend is. Professionaliteit en continuïteit moeten leidend 
blijven. 
 
 
7.3 Goede programmavoorbeelden: 
 
Buitenlandseries. Series als Adriaan van Dis over Zuid-Afrika, Bram Vermeulen over Turkije en Jelle Brandt 
Corstius over Rusland. De prachtige buitenlandseries van een aansprekende persoonlijkheid op reis door een 
gebied met een interessant verhaal zijn een goede en niet-elitaire trend. Die zijn beter dan kort-door-de-bocht 
reportages met weinig genuanceerde opvattingen over wat er gebeurt.  
 
Labyrint heeft veel potentie omdat het meeslepende enthousiasme van de presentator zwaardere informatie voor 
een groter publiek aantrekkelijk kan maken. Het programma moet verder worden doorontwikkeld en via 
promotie (een stunt) de aandacht op zich vestigen.  
 
Journaal, Eén Vandaag, Netwerk, Nova, Nieuwsuur: allemaal goede voorbeelden die aantonen dat 
krachtenbundeling kan en moet. Er is een goede blik op het buitenland en een sterk correspondentennetwerk: 
Nieuwsuur is erbij zodra er wat gebeurt: een rolmodel voor hoe het moet. Er is immers heel veel buitenland en 
wij zijn zo’n klein land.  De publieke omroep moet kunnen blijven laten zien wat er gebeurt en heeft daarvoor 
meer financiële middelen dan de commerciëlen waar zwaardere programma’s wegvallen en die geen onderzoek- 
en verdiepingsprogramma’s kennen. Dat is de toegevoegde waarde van de publieke omroep. 
 
Tegenlicht, Zembla, Reporter zitten goed op de tijdgeest met investigative journalism, eventueel in 
samenwerking met persmedia. Dat zal je niet zo gauw bij de commerciëlen vinden.  
 
 
7.4 Te verbeteren zwaktes 
 
Doublures weghalen 
Te veel overlap en verschrikkelijke dubbelingen tussen programma’s in onderwerpkeuze, steeds dezelfde 
uitgenodigde gasten. Journalisten jagen achter dezelfde mensen aan. Kluitjesvoetbal, welpenvoetbal, allemaal 
lopen ze achter de bal aan in plaats van onderlinge afstemming; past niet bij een nieuwsorganisatie. De 
afstemming moet veel sterker worden, maar de redacties zijn onafhankelijk en er is geen effectief 
overlegsysteem over wie wat doet, waarheen gaat en wie de actualiteit of de verdieping doet. Kwaliteit en 
autoriteit van netcoördinatoren is onvoldoende om los van de bestelpartijen te kunnen denken over wat voor 
soort informatieve programmering er nodig is.  
 
Meer met beelden werken 
Er wordt veel te veel gepraat. Met beelden (uit een land) begrijp je meer over de schakeringen die er zijn dan via 
pratende hoofden. 
 
Informatieve omroepprofilering afschaffen 
Het domein opiniëring en meningsvorming is doorgeschoten met versnippering over teveel partijen, waardoor je 
minder in de diepte kan investeren. Groot knelpunt is het idee van Henk Hagoort dat omroepen geprofileerde 
informatieve programma’s moeten maken om hun bestaansrecht te rechtvaardigen. Er zijn geen katholieke of 
protestante aardbevingen. Gevolg is inhoudelijke verarming door versnippering van mensen en budgetten, een te 
zware focus op het binnenland en teveel reporters op dezelfde plek. Het streven naar pluriformiteit leidt tot een 
verspillende overdaad met veel pratende hoofden, met veel doublures en een onrustige programmering in 
primetime. Vanuit levensbeschouwing een actualiteitenrubriek maken is niet mogelijk. Ook niet door de EO: bij 



 

Nieuws- en Cultuurprogrammering op de Publieke Omroep: 
Toekomstvisie van prominente omroepprofessionals,  
Werkgroep APO, juni 2011 

19

het Alphen-incident was daar de meest ranzige emotionele exploitatie van leed met de meeste huilreportages. 
Kijkcijfers waren ook daar belangrijker dan de ideologie. Uitgesproken is een enorme misser, een faliekante 
mislukking van opinieprogrammering als expressie van pluriformiteit, die gelukkig helemaal op de schop gaat. 
 
Radio 1 opschonen van omroepen 
Radio 1 is essentieel en moet alleen maar Radio 1 Journaal worden. Alle rimram van de omroepen moet eraf. 
Dus de nieuws- en actualiteitenzender zonder allerlei formatjes ertussendoor, zoals Standpunt NL. Op Radio 1 is 
alleen nog plaats voor een centrale NOS-redactie die continu werkt; dan is er ruimte genoeg om onderwerpen uit 
allerlei perspectieven te belichten en een goede spiegel van de samenleving te bieden; individuele omroepen zijn 
daarvoor niet meer nodig. 
 
Meningenjournalistiek terugdringen 
Er is teveel meningenjournalistiek in plaats van feitenjournalistiek. Lekker makkelijk: je nodigt wat mensen uit 
die lullepotten met elkaar en je hebt weer een programma: gemakzucht ten koste van feiten en reportages. Zorg 
voor informatief-zakelijke informatieprogramma’s, niet over-jachtig en modieus, zonder gelijkhebberig toontje 
zoals bij PowNed en Ochtendspits en zonder betweters die vertellen waarom van alles niet kan. 
 
Financieel-economische berichtgeving versterken 
Financieel-economisch nieuws blijft zwaar onderbelicht, dat doet RTL beter. Wat bouwen en maken we in 
Nederland: het blijft onzichtbaar terwijl er zo veel ontwikkelingen zijn. Bij opleidingen journalistiek is de 
financieel-economische belangstelling van studenten gering. Dat gaat ten koste van onderzoeksjournalistiek. 
Omroepjournalisten kunnen geen begrotingen lezen en dan kun je geen verhaal maken over hoe het gaat met de 
gelden in een gemeente. Neem economen aan en leer ze journalistiek; omgekeerd gaat niet. 
 
Onderzoeksjournalistiek versterken 
Er zijn nu teveel snelle reportages zonder onderliggend verhaal: ze prikkelen het gevoel op sensationele 
momenten zonder het probleem te etaleren, te analyseren, in de tijd te plaatsen en onderzoekend te benaderen, 
met eerder een open-end dan met een afsluitende conclusie of opinie. Er zijn nu mensen die werken voor een 
programma dat pas over maanden wordt uitgezonden; de tijd is niet nodig, maar de omroep heeft niet eerder of 
meer slots kunnen bevechten. Goede mensen van Zembla en Tegenlicht moet je bij de NOS kunnen trekken en 
omgekeerd voor onderzoeksjournalistiek. 
 
Verdieping en opvolging vergroten 
Verdiepende interviewprogramma’s op vaste tijdstippen met mensen van niveau over zaken die er toe doen 
kunnen een tegenhanger vormen voor de korte hapsnap-interviews geleid door de waan van de dag. Bied de 
mogelijkheid om echt intellectuelen te horen – wetenschappers, schrijvers, denkers. In kranten staan tal van 
agenda’s van bijeenkomsten met buitenlandse gasten, studium generales: het zou mooi zijn die exposure te 
geven. Opvolging van calamiteiten past in die lijn: tijdens de ramp is de focus op kleinste details– daarna hoor je 
niets meer. 
 
Populisme bestrijden 
Nodig is een dagelijks programma van 4-5 minuten tegen het opkomende populisme; het zou een groot effect 
kunnen hebben, maar wordt niet aangedurfd. Radio wordt te populistisch, teveel afgaand op hypes. 
 
 
7.5 Te verbreden maatschappelijke rol  
 
Samenwerking met het onderwijs intensiveren  
Onderbelicht en onderschat is hoe documentaires hun weg na uitzending in het onderwijsveld vinden. Er moet 
veel meer gekeken worden naar de inzetbaarheid voor het onderwijs, waar ruime belangstelling bestaat voor het 
gebruik van programma’s of onderdelen ervan. Vanwege rechten kunnen veel programma’s niet op Uitzending 
Gemist, worden gedownload of via een montagefaciliteit op een omroepwebsite voor eigen gebruik worden 
gehermonteerd voor gebruik in lessen van 50 minuten. Gebruikers moeten er zelf uit kunnen halen wat ze nodig 
hebben: 10, 20 etc. minuten. Voor onderwijs wordt beeld steeds belangrijker, er is een tekort aan goed bruikbaar 
beeld op de juiste lengte. Synergie tussen omroep en onderwijs zou zo mooi kunnen zijn. Nodig is zich met 
documentaires sterker te richten op samenwerking met scholen en PABO’s. Geschiedenisonderwijs moet 
beginnen op 6-jarige leeftijd. Het onderwijsveld kan de documentaires dan bijvoorbeeld inzetten bij een 
geschiedenisproject. Massa’s mensen – ook PABO-studenten – hebben geen idee van het politieke bestel: 1e en 
2e Kamer, kabinet.  
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8. Culturele functie 
 
 
Samenvatting 
 
Te verhelderen definities 
Kunst, Cultuur met een hoofdletter en cultuur met een kleine letter moeten scherper en onderscheidend worden 
gedefinieerd. Nu wordt van alles onder cultuur gerekend om maar aan de vereiste zendtijdpercentages te 
komen. 
 
Te verdedigen sterktes
De publieke omroep besteedt voor een klein landje redelijk veel zendtijd aan kunst en cultuur met enigszins een 
hoofdletter. Culturele items ingebed in goed bekeken talkshows bieden brede exposure. Financiering van duur 
drama is wel mogelijk bij de publieke omroep, niet bij de commerciële.  
 
Te verbeteren zwaktes
De publieke omroep zendt kunst- en cultuur televisieprogramma’s uit op publiekstechnisch zeer ongunstige 
tijdstippen vanwege kijkcijfer- en zendtijdvereisten. Geen of onvoldoende aandacht wordt besteed aan culturele 
vernieuwing zoals Nederlandse kunst die internationale biënnales haalt, aan culturele manifestaties met een 
groot multicultureel publiek, aan vernieuwende ontwikkelingen op manifestaties als Oerol en filmfestivals. 
Doorontwikkeling van programmaformules en bijbehorende marketing maken het mogelijk cultuur te brengen 
voor mensen aan wie het anders voorbij zou gaan.  
 
Te verbreden maatschappelijke rol: culturele veld 
De publieke omroep moet zijn onmacht doorbreken om structureel beleid te formuleren voor z'n rol in het 
culturele veld, die daardoor te afhankelijk is van persoonlijke interesses. Marginalisering van financiële 
participatie kan worden opgevangen door het MCO-budget veelzijdiger te besteden en door de macht van de 
uitzendgarantie in te zetten. Houd rekening met het publieksbereik dat culturele programma’s na uitzending in 
het culturele veld (kunnen) gedijen. 
 
 
 
8. 1 Te verhelderen definities
 
Kunst en cultuur onderscheiden 
Kunst en cultuur moeten gescheiden worden. Cultuur kan breed over worden gedacht, ook met een kleinere c 
zoals André Rieu. Kunst moet worden ingedeeld in kunstinformatieve programma’s met een gidsfunctie, 
kunstdocumentaires en uitvoeringen zoals concertregistraties en toneelstukadaptaties. 
 
Geen concessie doen aan zendtijdvereisten  
Kunst en cultuur moeten een strenge en minder ruime definitie krijgen. Om maar aan de vereiste 
zendtijdpercentages te komen heeft de publieke omroep er een handje van om van alles tot kunst en cultuur te 
rekenen: ook reis- en kookprogramma’s, Frans Bauer en André Rieu. De publieke omroep moet oppassen met 
het oprekken van de cultuurdefinitie – al is het een vreselijke discussie omdat kunst en cultuur in the eye of the 
beholder zijn. Verarming dreigt. Radio 4 populariseert. 
 
8.2 Te behouden sterktes
 
Veel zendtijd 
Er zijn nu veel meer slots voor kunst en cultuur dan ooit tevoren en er wordt een breed en divers kunst- en 
cultuurveld bestreken. Er zijn behoorlijk wat uren uitzendtijd. Op Nederland 2 als cultuurzender gebeurt veel wat 
we behoren te doen; denk ook aan levende muziek. Voor een klein landje hebben we best veel voor elkaar 
gekregen. Er zijn veel parels met een gevarieerd aanbod voor iedereen. 
 
 
Inbedding in goed bekeken programma’s 
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Er is het besef dat kunst en cultuur aandacht verdienen in actualiteitenprogramma’s, zoals Pauw en Witteman, 
DWDD en het Journaal. Het is individueel beleid zonder dat er beleid van de publieke omroep achter zit. Het is 
de ambitie van individuele programmamakers zoals DWDD om culturele items in hun formule in te bouwen 
zodat een breed publiek wordt bereikt. DWDD brengt populaire cultuur naast cultuur met een hoofdletter – de 
onverhoedse confrontatie met het onbekende. DWDD draagt zo bij aan cultuurverspreiding. Kunstinformatie 
hoeft niet te worden geïsoleerd: een schrijver bij Pauw en Witteman biedt meer exposure dan een 
boekenprogramma. Het maakt soms wel de indruk er wat met de haren bijgesleept te worden. Focus is er wat 
teveel op de mens, te weinig op het werk zelf.  
 
Financiering van drama 
Drama is heel duur en moet met kracht worden verdedigd, want de commerciëlen kunnen het niet doen. Er 
kijken veel mensen naar en je maakt het bij wijze van spreken voor de eeuwigheid want je kunt het door de jaren 
heen wel weer een keer uitzenden. 
 
 
8.3 Goede programmavoorbeelden 
 
Kunststof  heeft goede kunstjournalisten. 
Opium heeft een agenderende functie: waar kun je naar toe en wat is het? 
Uur van de Wolf heeft belangstelling voor buitenlandse kunstenaars. 
Andere Tijden biedt een combinatie van aantrekkelijke vormen en onderwerpen waardoor gelaagde informatie 
voor een groter publiek toegankelijk wordt. 
Radio 4 doet in elk geval een poging richting cultuur met een hoofdletter met Discotabel voor kenners en 
concertregistraties – de rest is plaatje-praatje achtergrondbehang. 
Cultura is een uitstekend initiatief, maar zorg voor een centrale redactie, multimediaal van aard, die met dezelfde 
freelancers werkt voor radio en televisie zodat betere coördinatie mogelijk is. 
 
 
8.4 Te verbeteren zwaktes
 
Uitzendtijden gunstiger maken 
De culturele programma’s worden op onmogelijke tijden uitgezonden, zoals laat in de avond. Het zijn vreselijke 
uitzendtijden na 23.00 uur, zaterdag en zondag overdag. Het is ridicuul: mensen gaan om 23.00 uur naar bed om 
op 7.30 uur op te kunnen staan; om 23.00 uur ga je niet nog naar een documentaire van een uur zitten kijken. 
Intentie en motivatie zijn wel goed, maar worden ontkracht door de plek. 
 
Kijkcijfer- en zendtijdvereisten minder leidend laten zijn 
De uitzendtijden geven aan dat de publieke omroep onder de kijkcijferdwang niet zoveel prioriteit aan kunst en 
cultuur geeft. Kijkcijfers tellen pas mee in de primetime avond. Slechte plaatsing suggereert dat programma’s 
overdag en ’s avonds laat niet serieus worden genomen. Programma’s worden weggestopt op tijden waarop toch 
niemand kijkt als een excuusprogramma om het verplichte zendtijdpercentage te halen – dat meetelt voor de 
berekening  ongeacht waar het programma wordt uitgezonden en hoeveel mensen er naar kijken. Er lijkt wel een 
tendens hier iets aan te doen (Opium TV en documentaires van Close-up en het Uur van de Wolf). Plaatsing meer 
in primetime geeft het signaal af dat je niet alleen voor de elite programmeert. Omroepen moeten dan ook wel 
programma’s maken voor een breed publiek, want dat is deel van de legitimering van de publieke omroep. Er is 
nu een overaanbod voor de grachtengordel, al zegt de grachtengordel van niet. Er moet voor een jonger en breder 
publiek worden geprogrammeerd. 
 
Uitgesteld kijken niet als alternatief zien 
Op Uitzending Gemist kun je van alles terugkijken: maar de plek en de hoeveelheid geven het belang aan dat de 
publieke omroep aan culturele programma’s hecht – en dat is zo ongeveer nihil. Live kijken door velen in 
tegenstelling tot later terugkijken door weinigen, is deel van de ervaring. 
 
Marketing versterken 
Herkenbaarheid en vindbaarheid moeten worden vergroot. Mensen moeten gericht worden geattendeerd op wat 
wordt aangeboden. Er gaat bijvoorbeeld veel geld naar het themakanaal Cultura, maar de bekendheid ervan is 
onvoldoende: promotie en marketing schieten tekort.  
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Popularisering tegengaan 
Het aandeel cultuur met een hoofdletter is vooral op televisie bedroevend. Er wordt een knieval voor het 
marktaandeel gemaakt: het moet populair. Je wordt toegesproken alsof je een kind of een demente bejaarde bent. 
 
Formules doorontwikkelen 
Maak 2 kunstrubrieken per week. Een voor de langere termijn met een gidsfunctie, die attent maakt op wat er 
komen gaat en wel zo ver van te voren dat je nog kaartjes kunt bestellen en ze niet al uitverkocht zijn. De ander 
voor de korte termijn met gesprekken met gasten, tonen van het werkproces naast het resultaat. En dan wel op 
een goed tijdstip aan het begin van de avond uitzenden. Tegenlicht zou kunnen worden gesplitst in Tegenlicht 
Nationaal en Tegenlicht Internationaal. Culturele functie-invulling kan een voorbeeld nemen aan de manier 
waarop aansprekende persoonlijkheden informatieve buitenlandseries maken (Adriaan van Dis, Bram 
Vermeulen). 
  
Culturele vernieuwing veelzijdiger volgen 
Culturele taak van publieke omroep is kunstzaken brengen naar mensen aan wie het anders voorbij zou gaan. In 
de culturele programmering ontbreekt aandacht voor moderne Nederlandse beeldende kunst, muziek, literatuur 
en mode die biënnales halen, maar niet op de publieke omroep terug te vinden zijn. Multiculturele events met 
zeer veel multiculti gemengd publiek zijn niet op publieke omroep zichtbaar: de omroep is volstrekt wit. Voor de 
publieke omroep is Raymann multiculti. Vernieuwende ontwikkelingen op Oeral, North Sea Jazz en filmfestivals 
zijn beeldtechnisch voor televisie geschikt (operaregistratie niet). Er valt met theater- en festivaldirecteuren, 
kunstenaars en gezelschappen veel meer voor het voetlicht te brengen over wat er gebeurt en de achtergrond 
ervan. Vanwege de kijkcijfers is de aandacht voor wat er in buitenland gebeurt volstrekt onvoldoende: weinig 
agenderende vensters zijn op het buitenland gericht. 
 
 
8.5 Te verbreden maatschappelijke rol: culturele veld 
 
Structureel omroepbeleid formuleren 
Rol van omroep in het bredere culturele veld is nu te veel afhankelijk van persoonlijke interesse en affiniteit van 
enkelingen in bijvoorbeeld musea, klassieke muziek, theater e.d.. Die aandachtsvelden zijn niet structureel in 
omroepbeleid ingekaderd. Het is onduidelijk waarom iets soms wel en soms niet geschikt gevonden wordt om in 
te participeren. De criteria zijn niet transparant en discussie is niet gebruikelijk. Een werkgroep met 
vertegenwoordigers van alle omroepen onder leiding van Freek Ossel kwam niet uit de vraag: wat moet de 
publieke omroep doen met cultuur. Er zijn diverse vaste relaties ontstaan, zoals tussen AVRO en het 
Concertgebouworkest, met rigide afspraken op basis van wederzijdse (financiële) belangen waarbij culturele 
instellingen betalen om in beeld te zijn. Er kon niet vanuit het publiek worden gedacht, maar alleen vanuit 
gevestigde belangen tussen omroep en culturele elite. Het leidde dus tot niets. 
 
Financiering veilig stellen: MCO geld anders inzetten 
Financieel wordt de omroep gemarginaliseerd: het is een kleine partij geworden in het nemen van financiële 
risico’s om producties mogelijk te maken. De omroepen zijn geen serieuze speler meer in het culturele veld. De 
publieke omroep moet af van het Muziekcentrum voor de Omroep met eigen orkesten, dat is niet meer van deze 
tijd; Radio 3FM heeft ook geen eigen bandjes. Het MCO is een ongelooflijk dure methode om de 
zaterdagmatinee overeind te houden. Het geld (al is het minder door de bezuinigingen) kan beter worden besteed 
aan bijvoorbeeld compositieopdrachten en Zaterdagmatinees met allerlei orkesten; die krijgen dan exposure en 
trekken meer publiek in de zaal. Innovatie kan worden gestimuleerd met toneelgroepen zoals Orkater en met 
dansgezelschappen. Programma’s worden goedkoper. Er wordt nu gedacht in termen van behoud van instituties 
in plaats van functies. 
 
Uitzendgarantie inzetten voor fondswerving 
De publieke omroep heeft de macht van de uitzendgarantie. Een producent kan met die garantie de boer op om 
elders fondsfinanciering te krijgen. De publieke omroep is daarmee wel het eerste breekijzer, dat deuren buiten 
de omroep kan openen. 
 
Leven na uitzending actief benutten 
Onderbelicht en onderschat is hoe culturele programma’s na uitzending hun weg vinden in culturele veld. Er is 
leven na de kijkcijfers. Bibliotheken met een themadag eromheen, films over kunstenaars bij tentoonstellingen 
en bij festivals: heel circuit waarin programma’s een eigen leven gaan leiden voor gespecialiseerde doelgroepen 
naast het beperkte aantal live kijkers. 
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9. Netcoördinatoren 
 
 
Samenvatting 
 
Opdracht lastig 
De netcoördinator 2 is redelijk succesvol als makelaar tussen omroepen en zenderprofielen en als bewaker van 
het marktaandeel van de publieke omroep. Focus moet verschuiven van het marktaandeel van afzonderlijke 
zenders naar dat van de publieke omroepzenders samen.  
 
Macht groot 
De netcoördinator is de nieuwe programmadirecteur met macht over geld en zendtijd, maar van wie de 
besluitvorming ondoorzichtig is.  
 
Toekomst andere richting 
Netcoördinatoren moeten de functie van hoofdredacteur krijgen om zenderprofielen te bewaken, aangesteld 
rechtstreeks onder de Raad van Bestuur en met beperkte invloed van de omroepen. Het vergt programma-
inhoudelijk meer gekwalificeerde mensen dan er nu zitten. Zij moeten een tijdelijke aanstelling krijgen zonder 
herbenoembaar te zijn. 
 
 
 
9.1 Opdracht lastig  
 
Omroeppolitieke makelaar 
De netcoördinator heeft de belangrijke functie om netprofielen te beschermen tegen wensen van omroepen. Het 
is een permanent gevecht tussen centralisme en decentraal opereren. Het zendschema maken is vooral 
handjeklap: hoeveel uren krijgt de een en hoeveel de ander – een ingewikkelde manier van marktkoopmanschap 
Gaat eigenlijk best goed: het ingewikkelde samenspel van politieke processen met compromissen om iedereen 
aan zijn trekken te laten komen, gezien de wettelijke regelgeving over wat geproduceerd moet worden. Hoewel: 
het is toch te gek voor woorden dat een succesvol programma Una Voce Particolare bij de TROS werd 
weggehaald en aan een andere omroep werd gegeven omdat de netcoördinator het op een tijdstip wilde dat de 
TROS geen slot had.  
 
Bewaker van het marktaandeel 
De netcoördinator is een beul met een politieke spagaatopdracht: informatieve & culturele functies verbinden 
met marktaandeel. Daarom worden ‘te moeilijke’ programma’s geremd en verschuift cultuur naar de randen van 
de programmering. De netcoördinatoren hebben goed werk geleverd door de steeds dalende lijn in het 
marktaandeel tot staan te brengen en het marktaandeel van de publieke omroep te stabiliseren. Er is nu nog wel 
teveel focus op het doorkijken op één zender, een ouderwets idee alsof mensen niet gewend zijn te schakelen 
naar wat ze willen zien. De focus moet meer zijn op continuïteit van kijkers over de 3 publieke omroepzenders 
samen.  
 
 
9.2 Macht groot 
 
De nieuwe programmadirecteur 
De netcoördinator is als ongekroonde koning feitelijk de programmadirecteur met macht over geld en 
uitzendtijdstip. Programmadirecteuren van omroepen stellen niets meer voor. Vroeger gingen externe 
producenten of eigen programmamakers eerst naar de omroepdirecteuren met ideeën, nu gaan ze eerst langs bij 
de netcoördinator om te zien of ze een kans maken. De netcoördinator is de nieuwe baas op afstand die je haast 
niet kent – waar de eigen programmaleiding te biecht moet over uitzendtijdstippen. De netcoördinator wordt 
leidend in het aansturen van hoe de opgelegde bezuinigingen budgettair worden verdeeld over slots en 
programmasoorten. 

                                                 
2 Geinterviewden gebruikten ook de termen zendercoördinator, netmanager en zendermanager. 
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Ondoorzichtige besluitvorming 
Rechtstreeks contact met de netcoördinator is van groot belang om iets gerealiseerd te krijgen. Als 
programmaleiding leer je gaandeweg de netcoördinatoren kennen en weet je wat wel of geen enkele kans maakt. 
Voor mensen van binnen de omroep is het al moeilijk te volgen, voor externen is dat vrijwel onmogelijk. Het 
gaat vaak om persoonlijke voorkeuren en per dag veranderende strategische overwegingen. Er zijn grote 
verschillen in slagvaardigheid in besluitvorming over ingediende ideeën.  
 
 
9.3 Toekomst andere richting 
 
Hoofdredacteuren van geprofileerde zenders 
Einddoel moet zijn om de netcoördinator hoofdredacteur van een zender te laten worden. Dan moeten er wel 
andere mensen komen dan die er nu zitten; het zijn nu schemamakers en je hebt een ander kaliber nodig. Die 
concurreert op creativiteit, benoemd wordt voor een paar jaar en niet herbenoembaar is. Mensen zitten nu veel te 
lang op een stoel en gaan zichzelf herhalen. Ze moeten het net veel meer smoel geven en direct onder de Raad 
van Bestuur hangen – met een veel beperktere rol voor de omroepen. 
 
Inhoudelijke kwalificaties 
Netcoördinatoren moeten meer zijn dan dozenstapelaars: zij moeten veel verstand hebben van de vraagkant van 
de markt en daar meer rekening mee houden dan vroeger het geval was. Zij moeten een gezonde balans bewaken 
tussen vraag- en aanbodsturing – in tegenstelling tot de commerciëlen waar pure vraagsturing wordt gehanteerd. 
De netcoördinator moet zijn sporen in het omroepvak hebben verdiend – niet uit de rijwielindustrie komen. Zijn 
gezag ontleent hij aan zijn kennis van het omroepvak en het publiek: dan wordt er geluisterd naar zijn 
invuladviezen en aangedragen ideeën. In het verleden zijn mensen met programmatisch-inhoudelijke 
achtergrond er stuk gelopen toen het niet meer ging over inhoud, innovatie, talentontwikkeling en coproducties, 
toen angst voor cijfers ging regeren. Mensen die daarin passen, zitten er nu. 
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10. Kijkcijfers 
 
 
Samenvatting 
 
Legitimiteit 
De politiek stelt bereikseisen aan de publieke omroep.De omroepleiding is daarom meer bezig met 
zenderaandelen dan programma-inhoud. Anders rekenen met marktaandelen kan helpen. 
 
Vervlakking 
Kijkcijfers in de avond zijn beleidsbepalend, al wordt binnen de publieke omroep gezegd van niet. Daardoor 
vervlakt de informatieve en culturele programmering. 
 
Blinde vlekken 
Buitenlandberichtgeving en programmering overdag zijn er een slachtoffer van. 
 
 
 
10.1 Legitimiteit 
 
Politieke opdracht 
Groot bereik is een essentieel onderdeel van de politieke legitimiteit van de publieke omroep. De politieke eis 
om kijkcijfers halen leidt tot vervlakking van informatieve en culturele programmering met plaatsing naar 
plekken waar het voor kijkcijfers geen kwaad kan. Je moet dit vooral de politiek verwijten, niet de omroep: die 
wordt tot dit beleid gedwongen. De kijkcijferopdracht uit de jaren ’90 betekende verkwanseling van de functie 
van de publieke omroep en draagt bij aan de snelheid waarmee populisme in Nederland is gegroeid. 
 
N.B. In de prestatieovereenkomst 2010- 2015 staat dat de publieke omroep via televisie wekelijks 85% van de 
Nederlanders bereikt en via radio de helft. Er wordt niet gesproken over marktaandeel. 
 
Programmatisch effect 
Men zegt: we kijken er niet naar, maar dat is niet waar. De Raad van Bestuur en zenderbazen spreken veel meer 
over zenderaandelen dan over programma-inhoud. De eis om een groot publiek trekken staat op gespannen voet 
met de sterk gedifferentieerde samenstelling van de publieke belangstelling voor kunst en cultuur. De publieke 
omroep levert geen tegenwicht meer tegen bij het publiek levende misverstanden. Cultureel en informatief dreigt 
oppervlakkige programmering omdat publiek moet worden getrokken. Er zijn nu eenmaal onderwerpen die niet 
voor iedereen zijn. Roep dus niet dat je voor alles een breed publiek moet hebben, 500.000 kijkers of zo; dat is 
onmogelijk. 
 
Anders rekenen 
Denk aan aanpassing van de rekenmethode om de interne marktaandeeldoelstelling van 33% te halen. 
Pluspunten van Nederland 1 zouden aan Nederland 2 kunnen worden gegeven die dan minder hoeft te scoren 
met informatieve of culturele programma’s; de combinatie is dan nog steeds prima. 
 
 
10.2 Vervlakking 
 
Informatieve concessie 
Journalistiek lijdt onder verleuking van het nieuws; het is al doorgeslagen en glijdt af naar een commerciële 
omroepaanpak. In talkshows luidt vanwege de kijkcijfers de opdracht om nieuws en amusement in een 
programma te combineren; dan gaat het nieuws op amusement lijken. Het is beter voor 600.000 mensen een zeer 
goed informatief programma te maken dan een minder goed programma voor 1.000.000 kijkers. 
 
Voorbeelden 
Matthijs van Nieuwkerk met DWDD wordt steeds hitsiger en ransiger – hij zakt door zijn eigen ijs. Het gaat 
alleen om kijkcijfers, ik weet het van de mensen die het aansturen. Pauw en Witteman gaat voor kortstondig 
effect van incidenten zonder opbouw met sensatie als bedoeling. Bij een medische documentaire maakte ik een 
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eindredacteur mee die vanwege de sensatie en de kijkcijfers zei: ‘ik wil meer bloed zien’: dat is natuurlijk onzin, 
dan haken mensen af, gaan huilen en denken niet meer na. 
 
 
10.3 Blinde vlekken 
 
Buitenland op afstand 
De aandacht voor buitenland – de wereld, Europa – moet worden vastgehouden omdat de globalisering doorzet 
met grotere consequenties voor iedere Nederlander. Het nationale nieuws geeft hogere kijkcijfers, daardoor is het 
steeds lastiger om buitenlandse programma-inhoud te maken. 
 
Televisie overdag telt niet mee 
Grote groepen mensen kunnen overdag kijken, maar worden vooral met herhalingen bediend. Er wordt geen 
stuiver aan besteed, want alleen de avondkijktijd telt in het marktdenken. 
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11. Zenderprofilering 
 
 
Samenvatting 
 
Aanscherping lastig 
Zenderprofilering televisie met een goede clustering van op elkaar aansluitende programma’s heeft goed 
gewerkt om het marktaandeel van de publieke omroep te stabiliseren. Aanscherping is lastig omdat zoveel 
omroepen een plaats moeten hebben inclusief nieuwkomers die geen ideologische maar doelgroepomroepen 
zijn. 
 
Toekomstige situatie: 2 of 3 zenders
Handhaving van het derde net is noodzakelijk om jongeren aan de publieke omroep te kunnen binden. Een 
alternatief is beperking tot twee zenders: low-brow voor een groot publieksbereik en high-brow voor een 
selectiever publiek.  
 
Marginalisering overdreven 
Informatie wordt goed bekeken. Er is overdreven angst voor marginalisering van de high-brow zender. 
 
 
 
 
11.1 Aanscherping lastig 
 
Resultaat goed 
Zenderprofilering is een duurzaam succes gebleken: het heeft de daling van het marktaandeel tot stand gebracht 
en gestabiliseerd tegenover de commerciële omroep. Een goede clustering van op elkaar aansluitende 
programma’s zorgt voor aantrekkelijke netten voor iedereen. Het is een redelijke zegen zoals het nu is, helder en 
consistent. Het zoeken naar ‘mijn omroep’ verdwijnt met ontzuiling: je zoekt de programma’s die je leuk vindt 
steeds op dezelfde plek. Mensen zijn lui, als ze een zender indrukken willen ze te zien krijgen wat ze denken te 
zullen zien. 
 
Aanscherping moeilijk 
Huidige 3 zenders moeten scherper worden ingekleurd in publieksbelang. Te vaak is leidend dat een omroep 
ergens een plek moet krijgen. Scherpere profielen met strakke sturing op segmenten lukt nu eenvoudig niet. Met 
MAX en BNN is er een verschuiving van ideologische naar doelgroepzenders, maar MAX kan niet op Nederland 
3 en BNN niet op Nederland 2. De uren moeten wel ergens heen, dus dat leidt tot congestie op Nederland 1 dat 
al een veel te oud publiek heeft. Denk als alternatief aan bundeling naar doelgroepen, bijvoorbeeld naar 
opleiding of zoals de commerciële omroep uitstekend doet met Net5 voor vrouwen en RTL7 voor mannen.  
 
 
11.2 Toekomstige situatie: 2 of 3 zenders 
 
Jongeren en ouderen: 3 zenders 
Nederland 1 en 2 zitten met hun gemiddelde kijkerleeftijd boven de 50 jaar. Het is eng dat jongerenzender 
Nederland 3 ook een gemiddelde leeftijd heeft van ongeveer 50. Als je blijft zitten met zenders die alleen 50+ 
aanspreken, is er  een megaprobleem. Prognoseberekeningen geven aan dat jongerenbinding zo niet lukt; 
jongeren die overstappen naar de commerciële omroep komen niet meer terug. Nederland 3 is daarom van 
levensbelang als kanaal voor de toekomst voor de publieke omroep die nu echt een slag moet maken naar jong: 
een herkenbaar jongerenprofiel ontwikkelen, want anders ben je over een paar jaar out of business. Het derde 
kanaal is geen behoudzucht, maar een noodzaak voor de toekomst. Naast het verrijkende aanbod van Nederland 
2 en het familiale van Nederland 1.  
 
High-brow en low-brow: 2 zenders 
Maak 2 televisiezenders.  
Eén zender biedt brede programmering voor de massa met dagelijks nieuws en publieksbindend amusement 
inclusief voetbal: 70% van de bevolking heeft een laag-midden opleidingsniveau.  
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De andere is een informatieve en culturele zender met verdiepende programma’s voor mensen die nadenken en 
iets willen, maar nu incidenteel worden bediend (Nederland is te klein voor een echte nieuwszender van 24 uur). 
Een strakke schematisering zorgt dat je niet steeds in gidsen en kranten hoeft te speuren. Voorspelbaarheid is 
essentieel. Laat het goed begeleiden door kranten die dat best willen, dan kun je je selectieve publiek goed 
organiseren. Het leidt tot snoeien van veel verdubbelingen. En profilering naar highbrow en lowbrow is zelfs op 
quizgebied te doen.  
 
 
11.3 Marginalisering overdreven 
 
Er is best publiek voor goede informatie en cultuur. Nederland 1 behaalt hoge kijkcijfers met veel informatieve 
programmering, Er is in Europa geen marktleider te vinden die zoveel informatieve programma’s in het schema 
heeft. Voor een highbrow zender met informatie en cultuur moet totaalbereik per dag of week het 
publiekscriterium zijn – mensen kijken niet van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. 
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12. Sport en amusement 
 
 
Samenvatting 
 
Totaalprogrammering nodig 
De publieke omroep kan principieel en financieel niet zonder totaalprogrammering met sport, amusement en 
reclame. 
 
Sport is journalistiek
Sport is een journalistieke activiteit die de publieke omroep veel beter beheerst dan de commerciële. 
Beperkingen worden opgelegd door dure (voetbal)rechten en gebrek aan zendtijd voor programma’s als Andere 
Tijden Sport. 
 
Amusement onderscheidend
Cultuur beperken tot kunst en cultuur met hoofdletters met alleen auteursdrama zou een verarming zijn en geen 
recht doen aan de financiering met publiek geld voor een klein overblijvend publiek. Probeer wel plat 
amusement zonder enige toegevoegde waarde aan de commerciële omroep over te laten. 
 
 
 
12.1 Totaalprogrammering nodig 
 
Principe 
Sport en amusement horen ook bij publieke omroep. Je moet de wetten van het medium niet ontkennen: televisie 
is per definitie voor iedereen een ontspanningsmedium. Zonder totaalprogrammering verliest de publieke 
omroep aantrekkingskracht: volwaardigheid moet worden gehandhaafd met misschien een aanpassing in de 
verhoudingen, d.w.z. een focus op grensverleggend amusement en op sportprogramma’s die commerciëlen niet 
zullen maken. 
 
Begroting 
Weghalen van sport en amusement marginaliseert de publieke omroep tot een kleine groep kijkers. Als je sport 
en amusement schrapt, worden de bezuinigingen door het wegvallen van STER-inkomsten alleen nog maar 
groter. Als de reclame-inkomsten zouden wegvallen, komt het neer op een bezuiniging van 400 miljoen; dan kan 
je er net zo goed mee ophouden. 
 
 
12.2 Sport is journalistiek 
 
Journalistieke taak 
Sport moet behouden blijven omdat er een journalistieke kant aanzit. Daarom hoort ook sport bij de publieke 
omroep; niet alleen vanwege het beoogde marktaandeel en de reclamegelden. De kwalitatieve 
sportverslaggeving – met name de beeldverslaggeving – is bij de publieke omroep extreem hoog; het 
sportarchief is voortreffelijk. Voorwaarde is op een manier produceren die het publiek als onderscheidend 
ervaart: er is een groot verschil tussen wat Talpa deed en wat de NOS doet. Dat geldt voor alle sportgenres. 
 
Financiële beperking 
Wenselijk is een breed sportprofiel, maar financieel valt niet alles meer te handhaven. Alle grote nationale en 
internationale voetbaltoernooien hebben is te duur. Maar ‘don’t kill your darlings’ zoals nationaal voetbal; dat 
was programmatisch ook een ramp bij Talpa. Sport bij commerciëlen is niet om aan te zien. 
 
Bestelbeperking 
Andere Tijden Sport – met een miljoen kijkers – beweegt zich op het snijvlak van kwaliteit en publiek. Dat zou 
een wekelijks programma moeten zijn. Omdat alle omroepen ergens een plek moeten hebben, kunnen er maar 8 
komen: illustratief voor de onmacht van het bestel. 
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12.3 Amusement onderscheidend 
 
Cultuur met kleine c 
Het is risicovol om cultuur alleen met hoofdletter K en C zo te noemen. Het gaat niet alleen om expressie van 
kunst, muziek, drama, dans. Er moet een brede mix blijven, inclusief human interest. Je moet niet gedwongen 
worden bepaalde subgenres of doelgroepen niet meer te bedienen. Nederlands drama wordt nu in een geweldige 
mix aan een breed publiek aangeboden; beperking tot alleen auteursdrama zou een verarming zijn – en dat geldt 
voor alle programmagenres. Spookbeeld is wat er nog aan publiek overblijft met alleen K en C terwijl er met 
publiek geld voor een massamedium wordt gewerkt, dan moet er een aansprekend en gevarieerd aanbod worden 
gemaakt voor de massa. TROS-amusement is ook nodig om alle lagen van de maatschappij in beeld te brengen. 
 
Selectiviteit 
Plat amusement moet eraf, dat hoort bij de commerciële omroep al is het moeilijk om onderscheid aan te brengen 
tussen amusement dat typisch publieke omroep is tegenover commercieel. Handhaaf selectiever vooral 
onderscheidend amusement met een enigszins toegevoegde waarde. 
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13. Innovatie 
 
 
Samenvatting 
 
Ruimte beschikbaar
Vergeleken met het buitenland, is er veel ruimte voor innovatie die bij bezuinigingen als eerste zal worden 
getroffen. 
 
Kansen beperkt
Nederland 3 biedt structureel experimenteermogelijkheden en dat is ook een reden om het derde net te 
handhaven. De volle bespeling van de netten en de kijktijdeisen beperken de innovatiemogelijkheid. 
 
Netcoördinator bemoeilijkt 
Het ingewikkelde samenspel tussen netcoördinator en omroepen bemoeilijkt het slagen van innovatie-
initiatieven. De criteria voor toe- of afwijzing zijn voor programmamakers van binnen en buiten de omroep niet 
transparant. 
 
 
 
13.1 Ruimte beschikbaar 
 
Buitenland 
Vergeleken met het buitenland, doet Nederland het niet slecht in het proberen van nieuwe formats. Er is ruimte 
voor vernieuwende dingen die in het buitenland niet snel worden gedaan. Voor gewaagder formats is er in het 
systeem meer ruimte dan in het buitenland en het blijkt bij een groot publiek aan te slaan, zie BNN.  
 
Bezuinigingen bedreigend 
Innovatie wordt bij bezuinigingen een eerste kind van de rekening. 
 
 
13.2 Kansen beperkt 
 
Nederland 3 structureel 
Nederland 3 heeft als kraamkamer een experimentenblok voor nieuwbedachte programma’s. Er is besef dat een 
laboratoriumfunctie nodig is. Bovendien krijgt een nieuw programma wel even tijd om zich te bewijzen – bij de 
commerciëlen vlieg je er sneller weer vanaf. R.E.L. van Michiel Romeyn en Jhim Lamouree is een on-AVRO-
achtige vernieuwing. Er wordt veel van te voren gepilot en lang niet alles wat het scherm haalt, haalt het tweede 
seizoen zodat er dan weer ruimte is voor vernieuwing. Er wordt in Europa weinig aan zoveel vernieuwing 
gedaan als in Nederland. Weghalen van Nederland 3 is daarom een kortzichtige gedachte, je brengt meer om 
zeep dan je denkt. 
 
Bestel complicerend 
Kijkcijferangst belemmert innovatie. Nederland 1 handhaaft oude topsuccessen enorm lang en maakt veilig 
keuzes op slots die een hoog marktaandeel moeten halen. Er zijn zoveel omroepen die een plaats moeten krijgen: 
dichtgetimmerde programmaschema’s, drukke bespeling van netten, onderlinge gevechten om slots, 
kijktijdvereisten etc.. Als er niet snel een groot publiek voor is, is er al gauw discussie over het al dan niet 
doorgaan. 
 
 
13.3 Netcoördinator bemoeilijkt
 
Initiatieven lastig traject 
De netcoördinator is een probleem voor creativiteit en innovatie. Vroeger had een omroep zelf geld en zendtijd. 
De omroep bepaalde zelf wat wanneer werd uitgezonden. Nu moet je met de hoed in de hand naar de 
netcoördinator waarvan je ook financieel afhankelijk bent. Het bestel maakt het lastig: je moet en netcoördinator 
en een omroep overtuigen om het gekoppelde geld en de zendtijd los te krijgen. De commerciële omroep is beter 
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met nieuwe formats (wat je er ook maar van vindt) dan de publieke omroep met alleen op Nederland 3 een kleine 
proeftuin. 
 
Criteria niet transparant 
Het is onduidelijk voor programmamakers wat de criteria zijn waarop de discussie tussen netcoördinator en 
omroepen leidt tot het wel of niet oppakken van een programma-initiatief. Het ja of nee van de netcoördinator op 
programma-initiatieven komt tot stand op ondoorgrondelijke en ontransparante argumenten en persoonlijke 
voorkeuren. Persoonlijke contacten zijn belangrijk. Er is nu al bijzonder weinig ruimte voor 
omroepprogrammamakers zelf om er echt iets nieuws door te krijgen; voor freelancers is het heel erg moeilijk 
om ertussen te komen, zoals dat heet. 
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14. Internet 
 
 
Samenvatting 
 
Jongeren werken anders 
Jongeren hebben via de nieuwe media een andere manier van veelzijdige informatievergaring, die niet als crisis 
in de journalistiek moet worden gezien. Dit vergt een nieuwe aanpak om internet en televisie te verbinden. 
 
Internetfocus de oplossing 
Denken vanuit de functie voor de gebruiker betekent een veel sterkere nadruk op distributie via internet en 
aangepaste programmaproductie. 
 
Interactie met publiek schept band 
Inzet van social media voor het genereren van programmacontent verstevigt de band van de publieke omroep 
met het publiek en versterkt de journalistieke kerntaak van de omroep: het controleren van de macht. 
 
Omroepbemensing incapabel 
De omroepleiding mist het inzicht om internet en social media in omroepstrategie te kunnen omzetten. Nieuwe 
opleidingen en ander soort programmamakers zijn nodig. 
 
 
 
14.1 Jongeren werken anders 
 
Andere informatievergaring 
Alle onderzoeken wijzen uit: jongeren hebben een andere manier van onderzoeken en informatievergaring dan 
ouderen. Voor jongeren is TV een ouderwets medium dat er minder toe doet (de gemiddelde leeftijd voor de 
‘jongerenzender’ Nederland 3 is ongeveer 50 jaar). Ze zijn echt geïnteresseerd in wat er in de wereld gebeurt, ze 
zijn al een stap verder. Ze geloven niet in die ene woordvoerder: de nieuwslezer, de woordvoerder of de 
Tegenlicht-professor die het wel even uitlegt. Zij zoeken ‘collaborative’ en interactieve meerstemmigheid en 
zitten niet te wachten op het verhaal van één iemand die één verhaal vertelt. Authentieke bronnen spreken Hyves 
en Facebook jongeren meer aan dan gemedieerde met het stempel van autoriteit: de opkomst van ‘citizens 
journalism’. Dat geldt ook steeds meer voor volwassenen. Emancipatie van het publiek moet je niet zien als een 
crisis in de journalistiek, maar erop inspelen. Omroepen moeten geen websites maken die meer informatie geven 
over programma’s die er al zijn, maar programma’s maken voor die nieuwe kanalen.  
 
Televisie – internet integratie  
Het concessiebeleidsplan ziet internet niet als zelfstandig kanaal, maar kent een geïntegreerd concept dat internet 
verbindt met wat er op televisie is. Vooral gericht op jongeren, want die kijken nog steeds televisie en hun 
kijktijd groeit eerder dan dat het daalt. Internet is geen vervanging van televisie, het gaat om een slimme manier 
om jongeren via social media te verbinden: daarom is Nederland 3 zo belangrijk. Je kunt niet zomaar vanuit het 
niets op internet een programma-aanbod doen.  
 
 
14.2 Internetfocus de oplossing 
 
Omgekeerd distributiemodel 
De distributiekant van de publieke omroep is hopeloos. Er is geen marketingdenken. De distributie moet worden 
omgekeerd – het zwaartepunt verleggen van televisie naar internet. Zet de programma’s op internet, vertel 
iedereen en vooral de jongeren dat en waar het staat en zendt het dan vervolgens ook nog op televisie uit. Denk 
vanuit de gebruiker: die zoekt via Google naar lijstjes met reportages en documentaires over een onderwerp, een 
geografisch gebied of een gebeurtenis – en de gebruiker wil dan op dat moment kunnen kijken. Kern voor de 
publieke omroep is dat wat aan cultuur en informatie wordt geproduceerd zo wijd mogelijk moet worden 
verspreid en niet alleen naar een kleine bovenlaag via de reguliere radio- en televisiezenders. Internet biedt 
prachtige mogelijkheden, dat hoort bij je legitimatie als publieke omroep. Bijvoorbeeld: Radio 4 download-
mogelijkheid leidde wereldwijd tot enorm bereik. 
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Productieconsequenties 
Het gaat om meer dan alleen een verandering in distributie: ook in productie. Produceren vanuit 
televisieschema’s voor de vroege, midden of late avond gericht op het realiseren van geformuleerde 
marktaandelen moet worden vervangen door denken vanuit de functie voor de gebruiker. 
 
 
14.3 Interactie met publiek schept band 
 
Nieuwe vorm van publieksbinding 
Journalistiek in traditionele media hoeft niet door internet te worden weggespoeld. Denk aan ‘crowdsourcing’, 
waarbij het publiek wordt uitgenodigd om via een website bijdragen te posten over een onderwerp waarover een 
paar maanden later een programma komt. Het schept binding met publiek, met leden van de omroep en de 
politiek moet wel luisteren want de inhoud komt uit de brede samenleving naar voren. Een nieuwe vorm van 
investigative journalism waarmee je op de golven van sociale media sympathie voor de publieke omroep kan 
vergaren. 
 
Versterkt journalistieke kerntaak 
Het bedrijfsleven zet al zwaar in op de social media. De journalistiek hobbelt er ver achteraan, social media 
spelen er nauwelijks een rol. Je moet de kennis van de kijkers gebruiken: stimuleren dat mensen naar jou komen 
met hun verhaal. Bijvoorbeeld: waar komen in de accountancywereld al die fraudes vandaan die bij grote 
bedrijven worden ontdekt? Een soort omroep-wikileaks. Het voorkomt afvlakking van de journalistiek. Deze 
sociale participatie via de nieuwe media is voor de publieke omroep passend bij haar journalistieke kerntaak: het 
controleren van de macht. 
 
 
14.4 Omroepbemensing incapabel 
 
Omroepstrategie niet ontwikkeld 
De top van de publieke omroep vindt nieuwe media en omroep samenbrengen heel belangrijk maar weet er niets 
van af. Goede bedoelingen zijn onvoldoende: staf neerzetten met budget, mensen inhuren voor 
beleidsontwikkeling, projecten opstarten. Bij de NOS op nieuwsgebied (mobiele media, internet) is het ontstaan 
door enkele freaks die de sociale media begrepen, maar die zijn al weer weg. Het is nog geen strategisch 
onderdeel van omroepbeleid. 
 
Nieuwe opleidingen nodig 
Convergentie van televisie met internet en mobiele telefonie gaat snel. Dat vergt een nieuw perspectief op TV-, 
film- en kunstopleidingen, nieuwe vaardigheden moeten worden geleerd. Als je nu studeert is over 4-5 jaar de 
werkelijkheid weer anders en zijn weer andere skills nodig. Nieuwe technologieën moeten worden ingezet voor 
verdiepende en participerende journalistiek. Er zijn maar weinig mensen bij de publieke omroep die zich met dit 
soort vergezichten bezig houden. 
 
Ander soort programmamakers aantrekken 
Jongeren bereiken doe je niet eenvoudig door registraties uit te zenden, dat leidt niet tot het beoogde bereiksdoel. 
Het is de moeilijkste doelgroep met vluchtig kijkgedrag, Tien dingen tegelijk doen, ze moeten op een andere 
manier worden aangesproken: de omroep moet programmamakers aantrekken die voor de muziek uit kunnen 
lopen en aansprekende programma’s kunnen maken. Dat lukt niet met twitterapplicaties e.d.. 
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15. Bezuinigingen 
 
 
Samenvatting 
 
De publieke omroep 
De bezuinigingen zijn onbezonnen omdat er geen visie op de publieke omroep achter zit. Informatieve en 
culturele programma’s van niveau met een bescheiden publiek zijn het eerste slachtoffer. Net zoals innovatie. 
Uiteindelijk is het bestel kijkcijfergedreven. 
 
De culturele sector 
De samenwerking met de culturele sector wordt zwaar getroffen omdat de lagere slotbedragen voor cultuur 
allereerst voor eigen programmering zullen worden gebruikt. De diverse fondsen met steeds minder middelen 
bieden geen soelaas. Een hoger normpercentage voor buitenproducenten zou helpen. 
 
Besparingsmogelijkheden 
Back-office samenwerking biedt wel besparingsmogelijkheden, maar die zijn onvoldoende om andere 
maatregelen te voorkomen zoals redactionele bundeling en productiebeperking. De keuze tussen 
werkgelegenheid en kwaliteit is onvermijdelijk. 
 
 
 
15.1 De publieke omroep 
 
Onbezonnen bezuinigingen 
Bij de aangekondigde bezuinigingen wordt een bedrag over de schutting gegooid zonder samenhangend plan en 
bezinning op de taken van de publieke omroep: welke rol moet die spelen bij verspreiding van informatie en 
cultuur, omdat de commerciëlen dat niet doen? 
 
Informatieve en culturele programma’s het eerste slachtoffer 
Iedereen die er verstand van heeft weet dat 200 miljoen bezuinigen niet kan zonder snijden in programma’s; het 
is kletskoek als je anders beweert. Besparingsmogelijkheden zijn onvoldoende om de miljoenenbezuinigingen op 
te vangen, dus programmatische impact is onvermijdelijk. Kunst en cultuur zullen als eerste lijden. Eerst 
sneuvelen diepgang en niveau. Cultuur, bijvoorbeeld drama, is duur en daar zullen de klappen vallen. Kwaliteit 
en pluriformiteit van berichtgeving zal lijden omdat er minder geld is voor mooie reportages, 
buitenlandverslaggeving, naar oorlogsgebieden gaan. De kaasschaaf werkt niet op programmaniveau. Er moeten 
scherpe keuzes worden gemaakt in wat je wel en niet doet. Cultuur mag dan wel een NPO-speerpunt zijn, maar 
in essentie is het systeem kijkcijfergedreven, het marktaandeel moet worden gehaald. Kunst en cultuur hebben 
een lage doelstelling, scoren onder de algemene doelstelling en die laatste zal leading zijn, waardoor kunst en 
cultuur kwetsbaar zijn.  
 
Innovatie zeer kwetsbaar  
Innovatie zit vergeleken met bijvoorbeeld Frankrijk, Engeland, België en Amerika behoorlijk in het Nederlandse 
systeem, Nederland mag daar trots op zijn. Maar mensen in de experimentele hoek worden het meest bedreigd 
door de bezuinigingen: avant-garde kunst, e-cultuur: het puntje van de vernieuwing gaat er het eerste aan. 
 
 
15.2 De culturele sector 
 
Omroepbezuinigingen werken door 
De bezuinigingen zullen leiden tot fors lagere slotbedragen voor kunst en cultuur; die sectoren zullen niet 
zwaarder gaan wegen bij de budgetverdeling. De productie en verspreiding van cultuur zullen een enorme 
opdoffer krijgen. Documentaires, speelfilms, levende muziek televisiedrama – de hele sector krijgt een klap met 
uitstraling naar acteurs, producenten, regisseurs, de gehele culturele sector. Er komt een kaalslag als gevolg van 
de 200 miljoen korting. Men zal in Hilversum kiezen voor eigen overleving en dan pas voor samenwerking met 
het culturele buitenveld. Het budgetpercentage voor buitenproducenten is genormeerd en daar zou bescherming 
voor moeten komen door het percentage te verhogen.  
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Fondsen onvoldoende alternatief 
Op de kunsten wordt al autonoom bezuinigd en daar komen de omroepbezuinigingen bij. Dure cultuurproducties 
maken is dan niet het eerste waar je aan denkt. Dan je moet je naar de diverse fondsen, die ook steeds minder 
geld hebben: een zichzelf versterkende spiraal. Het Mediafonds hanteert onrealistische tarieven voor honorering 
en onkosten, waardoor ook daar er onvoldoende middelen zijn voor echt inzetten op research en programma-
inhoud. 
 
 
15.3 Besparingsmogelijkheden 
 
Back-office onvoldoende mogelijkheden 
Bij individuele omroepen zit heel weinig vet op de overhead. Mensen werken verschrikkelijk hard, de werkdruk 
is hoog en er wordt veel van mensen gevraagd. Gezamenlijk is wel te bezuinigen door bundeling van back-office 
processen. Denk aan het delen van: faciliteiten, autolease, ICT, internetsystemen etc. Nu heb je soms tientallen 
contracten naast elkaar met allemaal eigen SLA’s die aflopen en vernieuwd moeten worden. Het is wel bekend 
op basis van extern accountancyonderzoek waar dat kan, maar het rendement is beperkt. 
 
Redactionele reorganisaties denkbaar 
Redacties kunnen worden samengevoegd waar profilering niet echt essentieel is, zoals bij cultuur: VPRO, 
AVRO, NTR. De NOS vervult haar eerstelijns nieuwstaak goed. Maar loop er rond: organisatorisch en 
managerial zijn bezuinigingen mogelijk zonder dat het ten koste gaat van de kwaliteit. Er is de afgelopen jaren 
slecht leiding gegeven. En al die verdeelde redacties op Radio 1 kunnen worden gebundeld tot één sterke 
redactie, wat nu nog onhaalbaar is. Vergelijk Radio 1 met BNR. BNR heeft één ploeg van 50 mensen die de 
gehele dag werkt, goed naar de website verwijst. Radio 1 heeft er meer dan 300. 
 
Productie inperken helpt 
Er wordt teveel televisie gemaakt; kan best minder, zoals programma’s die laat worden uitgezonden en waar 
niemand naar kijkt. Waarom zou je de gehele zomer drie netten in de lucht houden als je weet dat het 
publieksvolume in elkaar zakt? Herhalen mag ook best meer, gebaseerd op een goede analyse van kijkpatronen 
zodat er een groter totaalpubliek bereikt wordt. 
 
Werkgelegenheid tegenover kwaliteit 
Minder produceren kost werkgelegenheid maar met de bezuinigingen in aantocht is dit serieus te overwegen. Je 
moet durven denken in schrappen van dingen en geld dat je overhoudt steken in kwaliteit. 
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16. Bijlage: gespreksleidraad 
 
Goedemorgen/middag.  
• U spreekt met Harold de Bock, volgens afspraak bel ik u nu voor een telefonisch interview  
• Schikt het u nog? 
 
Onderwerp:  
• Het gespreksonderwerp is de versterking van de informatieve en culturele functies van de PO mede in het 

licht van de komende regeringsmaatregelen (bezuinigingen, samenwerking) 
• Het project inventariseert de inzichten en opvattingen van omroepbetrokkenen vanuit verschillende functies: 

bestuurder, manager, producent, programmamaker, journalist 
• Het gaat over de sterktes van de PO die vooral behouden moeten blijven en over de knelpunten waar vooral 

verbeteringen voor nodig zijn. 
 
Werkwijze: 
• Ik gebruik geen enquêtevragenlijst, maar leg u graag enkele kapstokken voor om over uw visie daarop met u 

verder te praten 
• Het gesprek wordt opgenomen voor mijn analyse en rapportering; de opname is voor niemand beschikbaar 

en wordt na analyse gewist 
• De inhoud van de gesprekken wordt thematisch en anoniem gerapporteerd, individuele herkenbaarheid is 

niet mogelijk. 
 
===================================================================== 
 
A. RAPPORTCIJFERS 
 
1. Zoals de PO nu haar informatieve functie vervult – nieuws, actualiteiten, achtergronden, documentaires: 

• Welk rapportcijfer geeft u aan de PO? 
• Is er verschil tussen radio en televisie? 

2. Zoals de PO nu haar culturele functie vervult – kunst en cultuur met een zekere hoofdletter 
• Welk rapportcijfer geeft u aan de PO? 
• Is er verschil tussen radio en televisie? 

 
B. STERKTES: 
 
1. Wat ervaart u als sterke kanten bij de huidige invulling van de informatieve functie, die daarom voor de 

toekomst behouden en bewaakt dienen te blijven? Denk bijvoorbeeld aan: 
• Programmering 
• Bestuurlijke context 
• Financiële context 

 
2. Wat ervaart u als sterke kanten bij de huidige invulling van de culturele functie, die daarom voor de 

toekomst behouden en bewaakt dienen te blijven? Denk bijvoorbeeld aan: 
• Programmering 
• Bestuurlijke context 
• Financiële context 
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C. KNELPUNTEN EN OBSTAKELS 
 
* Wat ervaart u als belangrijke knelpunten voor het in de toekomst goed invullen van de informatieve en 
culturele functies van de PO; het gaat om: programmabeleid, marktpositie, budgettering en bestuurlijke 
werkwijze.  
* Op welke manier zouden in uw visie de knelpunten het beste kunnen worden weggewerkt? 
 
1a. Programmabeleid t.a.v. nieuws, actualiteiten, achtergronden, documentaires? 
 Prompts: 

a. Profilering zodat nieuwsprogramma’s verspreid zijn over zenders 
b. Ononderbroken, alert kunnen inspelen op plotselinge actualiteiten (Japan, Arabië, Alphen etc.) 
c. Hoeveelheid beschikbare uitzendtijd 
d. Plaats van informatieve programma’s in programmaschema’s 
e. Ruimte voor programmatische vernieuwing / bewijstijd programmasucces 
f. Themaverdieping, investigative journalism (watchdog functie) 
 

1b. Programmabeleid t.a.v. kunst en cultuur met enigszins een hoofdletter 
 Prompts: 

a. Plaats en hoeveelheid tijd  
b. R4, cultuurdefinitie 
c. Live uitzenden culturele evenementen, concerten etc. 
d. Ruimte voor programmatische vernieuwing 
 

2. Marktpositie i.v.m. commerciële omroep, andere & nieuwe media 
a. Kijkcijfers/marktaandeel 
b. Reclame-inkomsten 
c. Sport- en amusementprogrammering 

 
3. Budgettering: financiële context 

a. Bestuurskosten  
b. Programma’s (sport, amusement) 
c. Budgetversnippering 

 
4. Bestuurlijke werkwijze 

a. Verhouding netcoördinator  – omroeporganisaties 
b. Omroepbestel 
c. Bestuursstructuur 

 
D. OPLOSSINGEN 

 
1. Zijn er nog andere verbeterrichtingen die u nog niet genoemd heeft en die u graag wilt meegeven voor 

de discussie over de manier waarop de PO in de toekomst de informatieve en culturele functies het 
beste kan invullen? Denk weer aan 
a. Programmabeleid  
b. Marktpositie 
c. Budgettering 
d. Bestuurlijke wijze 

 
E. AFSLUITING EN DANKZEGGING 
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