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AC TUEEL – INFORMATIEF - MET IMPACT – VEELKLEURIG - VOOR IEDEREEN
We hebben gezien dat 2015 een veelbewogen jaar was. De

Evenementen

vluchtelingencrisis, aanslagen, oorlog en onrust in diverse delen

Dat wij succesvol boeien en verbinden blijkt ook uit grote evenemen-

van de wereld en spraakmakende onthullingen in de Nederlandse

ten zoals NPO 3FM Serious Request en de NPO Radio 2 Top 2000.

politiek. Maar ook die Nederlandse atlete die tijdens het WK in

De Top 2000 is uitgegroeid tot Nederlands grootste kijk- en luister-

Peking geschiedenis schreef en de wereldtitel op de 200 meter

evenement dat generaties verbindt. Vorig jaar trok het evenement

pakte. En denk aan Boer zoekt Vrouw (KRO-NCRV), vorig jaar het

een recordaantal jonge radioluisteraars en miljoenen tv-kijkers die

best bekeken programma, met een ontknoping waar bijna een op

ook online zeer actief waren.

de drie televisiekijkers getuige van was. The Passion (EO/KRONCRV) met bijna vier miljoen kijkers. Herman Finkers die tijdens

Ruime meerderheid

zijn Oudejaarsconference (VARA) miljoenen aan het lachen

De Nederlandse Publieke Omroep wil voor jou, voor alle Nederlanders

bracht. En aan het denken zette.

van betekenis zijn. En daar slagen we heel behoorlijk in; het publiek
ziet de NPO als de belangrijkste omroeporganisatie van Nederland
en acht van elke tien Nederlanders vindt dat wij hen informeren,
meningen de ruimte geven en kunst en cultuur laten zien. Net als in
voorgaande jaren vindt een ruime meerderheid van de Nederlandse
bevolking dat het nieuws- en opinieaanbod van de NPO op radio
en televisie onafhankelijk, pluriform en van goede kwaliteit is. De
NPO was vorig jaar trouwens ook het grootste podium voor satire,
cabaret, concerten en festivals.
Gewaardeerd

College Tour

De waardering voor ons aanbod laat zich aflezen aan het aantal
prijzen dat onze producties in de wacht sleepten. Prijzen die zich
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Munya in mij
uitstrekken over een breed spectrum van ons aanbod op radio en tv.

diverse nieuwe programma’s rond actuele thema’s als veiligheid,

De Zilveren Nipkow-schijf, de Gouden Radioring, de Televizierring, de

eenzaamheid en gezondheid. Ook onze onderzoeksjournalistieke

Gouden Kinderkast, vier gouden Kalveren. Stuk voor stuk prachtige

programma’s deden van zich spreken. Spraakmakende producties die

waarderingen voor ons aanbod in vele genres. Die waardering is er ook

meer dan een rimpeling in de vijver veroorzaakten, want het aantal

internationaal; de NPO Radio 2 Top 2000 won in Londen de Rose d’Or,

keren dat onze programma’s in de media of in de politiek de agenda

de Prix Europa ging naar de documentaire Little Angels (Joodse Omroep),

bepaalden is in 2015 flink gegroeid ten opzichte van voorgaand jaar.

in Canada werd de animatiefilm Munya in mij (VPRO) als beste bekroond
en bij de internationale Emmy Awards werden maar liefst zes
producties genomineerd, waaronder vier NPO Zapp-programma’s.
Op digitale reis
We hebben vorig jaar iets minder tv gekeken en radio geluisterd dan
in 2014, maar we kijken wel meer on demand en ook uitgesteld kijken
neemt toe. De NPO staat midden in deze ontwikkelingen en stimuleert die, met heldere keuzes en een scherpe focus op de behoeftes
en belangstelling van kijkers en luisteraars. Het on demand-platform
npo.nl is uitgegroeid tot dé plek waar miljoenen Nederlanders
televisieprogramma’s (terug)kijken op een zelfgekozen moment en
apparaat. Daarnaast zijn mooie digitale successen behaald bij

Wat kan er beter?
We willen met ons programma-aanbod een betere afspiegeling
zijn van de diversiteit in onze samenleving. In ons aanbod moet
te zien en te horen zijn dat we er zijn voor alle Nederlanders. Hier
is nog ruimte voor verbetering. Dit gaan we onder andere doen
door diversiteit zwaarder mee te wegen bij beslissingen over de
programma’s die we plaatsen.
Het is niet eenvoudig om jongeren te bereiken, maar we blijven
ons inspannen om hen beter te bedienen en meer onderdeel te

programma’s als Penoza Het Netwerk (KRO-NCRV), 3 op Reis

worden van hun belevingswereld. Dat doen we door met 3Lab, NPO

Backpack (BNN-VARA), Waarom Srebrenica Moest Vallen (VPRO)

Campus en NPO Lab jong talent voor tv en radio meer ruimte te

en ‘Jheronimus Bosch: De Tuin der Lusten’ (NTR). Deze digitale reis

geven. Ook heeft de programmering op NPO 3 een scherper jonge-

door het werk van de fameuze schilder, die in 2015 werd ontwikkeld,

renprofiel gekregen. Daarnaast gaan we ook de nieuwsvoorziening

bereikte na zijn lancering begin 2016 binnen een maand meer dan

op internet aantrekkelijker maken en combineren met muziek en

650.000 unieke browsers.

lifestyle. Dat pakken we aan op basis van gesprekken met jongeren;
past ons aanbod bij hun belangstelling en manier van leven? Wat

Actueel en veelkleurig

kan er anders? En beter? We gaan ook kijken of we sociale media

Maatschappelijke betrokkenheid zit in ons DNA en wij geven daar op

beter kunnen inzetten om het publiek te attenderen op het aanbod

vele manieren vorm en inhoud aan; vorig jaar waren er bijvoorbeeld

op onze platformen.
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Onze man in Teheran
De meest agendasettende programma’s waren Nieuwsuur (NOS-

Jij verandert – wij ook

NTR), EenVandaag (AVROTROS) en Buitenhof (AVROTROS, VARA,

Het Nederlandse medialandschap wordt alsmaar internationaler en

VPRO). Ook hebben we ons vorig jaar ingespannen het veelkleurige

drukker. En kijkers en luisteraars willen steeds meer zelf bepalen op

Nederland te laten zien, al blijft er nog genoeg ruimte voor verbete-

welk apparaat ze wat wanneer willen zien, horen en doen. Daarom

ring. In 2016 zullen we dan ook nieuwe stappen zetten om de diver-

zetten wij de komende periode nog meer in op herkenbaarheid van

siteit van onze samenleving beter te weerspiegelen in ons aanbod.

de Nederlandse Publieke Omroep en op gemakkelijke navigatie op
onze platformen. Op verdere versterking van onze binding met alle

Veel moois op de radio

Nederlanders. Vorig jaar hebben we npo.nl vernieuwd en zijn diverse

Het aanbod op onze radiozenders bracht in 2015 veel moois voor de

nieuwe apps gelanceerd. En stap voor stap gaan wij door met de

luisteraars. Ochtendshows waardoor je de dag geïnformeerd kunt

verdere ontwikkeling van dat digitale, interactieve venster op de

beginnen, muziekprogramma’s met jong Nederlands talent in de

wereld. We zijn bezig ons on demand-platform verder te verrijken en

spotlights, festivalverslaggeving, klassieke concertregistraties en

toegankelijker te maken. Deze upgrade zal voor eind 2016 actief zijn

natuurlijk nieuws en verdieping. Onze radiozenders programmeerden

waardoor tv, internet en sociale media beter geïntegreerd zullen zijn

met impact, via bijvoorbeeld klassieke concertregistraties of het

en ons aanbod nog beter aansluit bij de wensen van kijkers, media-

verbinden van mensen rond nieuws en muziek. Zo is bijvoorbeeld de

gebruikers en luisteraars.

zender NPO FunX sterk gericht op interactie met de luisteraars, zowel
online als tijdens de uitzendingen. Het bereik van funx.nl groeide
vorig jaar uit naar ruim 800.000 unieke bezoekers per maand.
De jonge kijker
Wij vinden een kwalitatief goede kinder- en jongerenprogrammering
heel belangrijk en willen ons meer en meer met onze jonge kijkers
verbinden. Vorig jaar was dat goed te zien bij NPO Zapp, het meest
bekeken kindernet van Nederland, dat samen met het Wereld Natuur
Fonds actie voerde voor de bedreigde orang-oetans in Borneo.
Dagenlang vonden manifestaties plaats en speciaal voor de kinderen was er 10 uur live televisie. Van dit type interactieve, eigentijdse
producties op het kruispunt van tv kijken, sociale media en internet
rond maatschappelijke thema’s gaat de jonge kijker in de komende
tijd nog veel meer zien en meemaken. Dat stimuleren we bijvoor-

Klokhuis

beeld door de vindbaarheid van het aanbod op internet voor kinderen

Investeren

en jongeren te vergroten. Vorig jaar groeide het gemiddelde aantal

Omdat wij ons sterk willen blijven maken voor artistiek drama,

unieke bezoekers van NPO Zapp naar een kwart miljoen per maand.

documentaires en talentontwikkeling, zal de NPO in 2016 ruim € 16

Bij NPO Zappelin, speciaal voor de jongste kinderen, gaf het gemid-

miljoen in een NPO-fonds stoppen om dit te stimuleren. Wij hechten

delde aantal maandelijkse bezoekers een ruime verdriedubbeling te

hier veel waarde aan – dat blijkt ook uit het feit dat we op dit terrein

zien, naar 260.000.

de afgelopen periode niet hebben bezuinigd.
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Streetlab
tie, zijn weer stappen gezet. Omdat wij ons publiek ook online goed

Vooruitblik

willen bedienen, zijn vorig jaar diverse verbeteringen van de tv- en

Kijken en luisteren wordt meer en meer een inter-

radiodistributie doorgevoerd. Voor de online distributie van video-

actieve beleving, en de NPO wil daarin voor alle

content hebben wij de piekcapaciteit vergroot, zodat we beter

Nederlanders van betekenis zijn. Wij richten kanalen,

in staat zijn om plotselinge drukte door bijvoorbeeld een grote

portals en media zo in dat iedereen op zijn eigen

nieuws- als aanvulling op NPO Gemist aangevraagd. Met deze

manier op een zelfgekozen tijdstip kan (terug)kijken

variant, NPO Plus, willen we meer programma’s langer beschikbaar

en luisteren – naar een variatie van programma’s die

stellen. Gebruikers kunnen dan tegen een geringe vergoeding

ertoe doen.

Verbeteringen in de distributie
Ook op gebied van distributie, een kerntaak van de NPO-organisa-

programma’s waarvan de rechten voor gratis on demand-kijken
zijn verlopen, alsnog bekijken. Wat radio betreft; de NPO is al jaren

Vorig jaar zijn mooie resultaten geboekt en voor 2016

groot voorstander van digitalisering van etherradio (DAB+) en

staan weer diverse initiatieven op het programma. Het

spant zich hier ook voor in. Vorig jaar is de NPO gestopt met uitzen-

nieuwe concessiebeleidsplan voor de periode 2016-2020

dingen via de middengolfzender (AM), die technisch verouderd en

biedt daar veel aanknopingspunten en ruimte voor – en

energieverslindend was.

die gaan we dan ook ten volle benutten.
Samen met de omroepen,
samen met de programmamakers, samen met maatschappelijke en culturele
instellingen en altijd voor jou!

Tien jaar De Wereld Draait Door
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