INTEGRAAL
PROGRAMMEREN
EEN NIEUW WERKWIJZE

EEN NIEUW PROCES

ONTWIKKELINGEN IN DE SAMENLEVING
Mediagedrag verandert
Meer aanbod

Gefragmenteerd publiek

Genremanagement
Realiseren van maatschappelijke betekenis met een
relevant, publiek en kwalitatief aanbod en diensten en
kanalen die aansluiten op de behoeften en het mediagedrag
van het publiek.

Integraal
Programmeren

Daarom Genremanagement

Genremanagement helpt ons dankzij focus en specialisatie te

excelleren met relevant en kwalitatief aanbod, zodat we
aantrekkelijk blijven voor alle Nederlanders.

Daarom Integraal Programmeren

Integraal Programmeren zorgt ervoor dat we beter aansluiten
bij de behoeften en het mediagedrag van het publiek.

Programmeren vanuit publieksbehoefte

Behoefte
en gedrag
meer
leidend

Integraal
pitchen
intekenen en
programmeren

Triple
hits
Optimaal
bereik

Integraal Programmeren in een notendop
❑

Gericht op het publiek

❑

Een juiste balans tussen aanbod en kanalen om op beide verder te kunnen
excelleren

❑

Het pitch-, inteken- en toekenningsproces (vanaf het programmeerjaar 2023)
verloopt langs (tien) genres. Het bijbehorende proces is integraal over de kanalen
van Video (Lineair, VOD en Online).

❑

Er zijn zes genremanagers (een aantal genres is geclusterd)

❑

Het aanspreekpunt voor producenten (pitchen) en omroepen (pitchen en intekenen)
is het genreteam: de genremanager en de genrecoördinator(en)

❑

Elk genre heeft een eigen genrebeleid, met heldere afbakening, ambities en criteria
waaraan publiek aanbod dient te voldoen.

❑

Budgetten liggen op genres. Kanaalprofielen blijven van cruciaal belang.

❑

Er is een programmeringsteam dat integraal programmeert over alle kanalen heen.

❑

Er is een programmeertafel waaraan directie en verantwoordelijken voor de genres
en voor de programmering samenkomen. De programmeertafel maakt de selectie uit
de ingetekende voorstellen en stelt daarvoor de optimale kanalenmix vast.

Centrale ambitie: Het

juiste aanbod aan de
juiste doelgroep, op

het juiste moment, op
de juiste locatie via het
juiste kanaal.

Start Integraal
Programmeren:
1 maart 2022

De tien genres

Journalistiek

Documentaire

Fictie

Sport

Human Interest

Cultuur

Kennis & Educatie

Amusement

Levensbeschouwing

Kinderen

Per 1 maart is de Directie Video organisatorisch ingericht op integraal programmeren (o.a. genreteams
i.p.v. netteams, start programmeertafel, aangepast pitch-/intekenproces, etc.).
Er wordt vanaf die datum volgens de nieuwe structuur gewerkt aan de programmering vanaf 2023.

Wijzigingen op hoofdlijnen:

2022
of
2023 ?

❑
❑
❑

❑
❑

Per 1 maart vervalt de functie van netmanagers/programmacoördinatoren NPO 1, 2, 3 en manager
extra kanalen.
Voor NPO Zapp/Zappelin blijft de situatie ongewijzigd.
De nieuwe genremanagers en hun teams gaan over het pitch- en intekenproces voor de
programmering vanaf 2023.
Het proces voor het programmeerjaar 2022 wordt overbrugd door een interim team.
Het pitch- en intekenproces (in de NPO MediaModule) vindt integraal plaats en op genre i.p.v.
netniveau.

Een interim netmanagementteam behandelt de voorstellen voor het programmeerjaar 2022 voor NPO 1,
2, 3, online en de extra kanalen:
➢ interim netmanager Robert Fortuijn
➢ netondersteuners Saskia Rotgans (NPO 1 en 3) en Linde Naftaniel (NPO 2 en extra kanalen).

Selecteren en programmeren van aanbod komen samen in een matrixmodel:
Directie Video
Journalistiek /
Sport

Afdeling lineair

Afdeling on demand

Afdeling online

10 genres in 6 clusters

Fictie

Kennis &
Educatie /
Levensbeschouwing

Documentaire
/ Human
Interest

Cultuur /
Amusement

Kinderen

DE GENRETEAMS
Journalistiek / Sport

Fictie

Kennis & Educatie /
Levensbeschouwing

Documentaire / Human
Interest

Cultuur / Amusement

Kinderen

genremanager

genremanager

genremanager

genremanager

genremanager

genremanager

Gijs van Beuzekom

Suzanne Kunzeler (tot 1 mei)

Annemiek Spronk

Caro van der Heide

Remco van Leen (interim)

Robert Fortuijn

genrecoördinator lineair/VOD

genrecoördinator lineair/VOD/online

genrecoördinator lineair/VOD

genrecoördinator lineair/VOD

genrecoördinator lineair/VOD

Marie-José Kleef

Sebastiaan Leeman

Chanu Autar

Caroline van der Horst

vacature

genrecoördinatoren
lineair/VOD/online

genrecoördinator online

genrecoördinator online

genrecoördinator online

genrecoördinator online

Astrid Versluijs

Kris Sloot

Elsa Gorter

Kris Sloot

Elsa Gorter

Liesbeth Lergner

bureauproducer

bureauproducer

bureauproducer

bureauproducer

bureauproducer

bureauproducer

Linde Naftaniel

Saskia Rotgans

Saskia Rotgans

Linde Naftaniel

Saskia Rotgans

Linde Naftaniel

management-ass.

management-ass.

management-ass.

management-ass.

management-ass.

management-ass.

Roos van der Pompe

Inez Merkenhof

Inez Merkenhof

Roos van der Pompe

Inez Merkenhof

Netty van den Nieuwenhuizen

NPO MEDIAMODULE
Het proces in de NPO MediaModule kent vanaf 1 maart vier (aangepaste/nieuwe) fases:

PITCH

INTEKENING

VERVOLG
INTEKENING

TOEKENNING

OMROEPEN

OMROEPEN

NPO

PRODUCENTEN
OMROEPEN

BESLUITVORMING PROGRAMMEERTAFEL
NPO

HET
PITCHPROCES
IN DE
NPO
MEDIA
MODULE
(NMM)
NB: De Directie Audio wijzigt
niet. Voor de Directie Audio

Omroepen en producenten bieden een integraal voorstel aan in de NMM bij een van de tien genres.

Een voorstel kan zijn :

▪
▪
▪

alleen voor lineair
voor lineair, incl. online
alleen voor online (webonly)

In het voorstel wordt dit
toegelicht.

Het genreteam bekijkt of het voorstel past binnen het genrebeleid en de programmeerstrategie.
Indien het voorstel voor het programmeerjaar 2022 is bestemd, zet de genrecoördinator het voorstel
door naar het interim netmanagementteam (zie ook sheet 2022 of 2023?).
Als het een kansrijk voorstel van een producent is, wordt een omroep benaderd met het verzoek als
coproducent op te treden. Vanaf het moment dat er een omroep bij betrokken is, wordt deze het
aanspreekpunt voor NPO t.a.v. het voorstel.
Het genreteam bespreekt alle kansrijke voorstellen met de omroep. In dit overleg wordt het voorstel
besproken in relatie tot de criteria van het genrebeleid.

blijft het pitchen dus gekoppeld
aan zenders en nemen de
zendermanagers de voorstellen

in behandeling.

Als het voorstel na dit overleg nog steeds kansrijk is, kan het naar de intekenfase.

INFORMATIE
OVER DE
VERSCHILLENDE

GENRES
Op de corporate NPO-site
(overnpo.nl) krijgt elk genre een

eigen pagina.
Hiernaast een voorbeeld van
zo’n pagina (genre fictie)

Deze pagina’s zijn nog in
ontwikkeling (verwachting:
voor de zomer online)

