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Dit genrebeleidsplan bevat de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen op basis waarvan de genre- of
zendermanager voorstellen die worden gepitcht en ingetekend binnen het genre Journalistiek beoordeelt. De intekening
wordt uiteindelijk niet alleen op basis van dit genreplan beoordeeld. Bij de beoordeling van de intekening spelen ook
andere documenten een rol, waaronder het Jaarplan Video en het Jaarplan Audio. Welke documenten bij de beoordeling
van de intekening een rol spelen en hoe die zich tot elkaar verhouden staat beschreven in het Coördinatiereglement
Aanbodkanalen NPO, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van de NPO bij besluit d.d. 23 december 2021.
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Inleiding
De landelijke publieke omroep is op afstand de grootste journalistieke organisatie van ons land, met een
enorme variëteit en breedte aan programma’s, tot stand gekomen door programmering langs de lijnen van
het Coördinatiereglement Aanbodkanalen NPO. Dat wordt door het publiek herkend en gewaardeerd. Het
dagelijkse bereik is groot.
Het Nieuws-, Actualiteiten- en Opinieaanbod van de publieke omroep is belangrijk voor vele Nederlanders.
Via onze programma’s blijven mensen op de hoogte van wat er speelt in hun directe omgeving, in Nederland
en in de wereld. In het dagelijkse leven, maar (juist) ook bij vieringen, herdenkingen en in tijden van crises.
De bezoekersaantallen en luister- en kijkcijfers schoten tijdens de coronacrisis niet voor niets omhoog: men
ziet in het NOS-nieuws en in de verschillende actualiteitenprogramma’s van de omroepen bij de NPO een
helder baken in een tijd van nepnieuws, desinformatie, onrust en onzekerheid. Daarnaast zorgen de kritische
en opiniërende programma’s van de omroepen voor impact in de samenleving. Onze
onderzoeksjournalistieke programma’s controleren de macht en zien toe op de gevolgen van besluitvorming
op de burger. Er worden Kamervragen gesteld en onderste stenen komen boven. Vernieuwende
vertelvormen blijven lange tijd bij en zetten aan tot reflectie, begrip en soms zelfs actie. En aan diverse
talkshowtafels worden actuele onderwerpen besproken wat bijdraagt aan het gesprek van de (volgende)
dag. Alle verspreidingsvormen spelen hierbij hun eigen rol, van radio en live televisie tot uitgesteld kijken via
NPO Start, websites, apps en - als het gaat om interactie en participatie - verschillende sociale media.
De kracht van de externe pluriformiteit van het bestel, waar omroepverenigingen met taakomroepen in
samenwerking met de NPO werken aan een divers, gevarieerd en pluriform aanbod, komt bij uitstek bij dit
genre tot uiting en vormt ook in deze concessiebeleidsperiode de basis voor beleid. Dit houdt ook in dat het
belangrijk is dat het publiek in de geboden informatie de identiteit en missie van de afzender herkent.
Hiermee krijgt de externe pluriformiteit een duidelijke plaats binnen dit genre.
Hoofddoel van dit meerjarige genrebeleidsplan Journalistiek is visie, uitgangspunten, ambities en kaders te
formuleren en bijeen te brengen die er samen toe leiden dat de publieke omroep ook in de komende jaren in
staat is een veelkleurige, relevante en waardevolle aanbodmix te presenteren aan het Nederlandse publiek.
Daarmee voldoet de publieke omroep aan zijn informerende, democratische opdracht. Een belangrijke vraag
daarbij luidt hoe we met de mix Nederlanders zo goed mogelijk informeren en betrekken, zodat iedereen kan
blijven discussiëren, meepraten en onderling van gedachten kan wisselen. We zullen daarvoor op punten
moeten ontdubbelen en in lacunes moeten gaan voorzien.
Ook vragen we aandacht voor de te vaak bedreigende werkomstandigheden van onze makers die binnen
deze genres actief zijn. Zij krijgen tijdens hun werk steeds vaker te maken met agressie, bedreigingen en
geweld. Wanneer dat gebeurt, wordt het moeilijker verslag te doen. Dankzij het initiatief PersVeilig nemen
de politie en het Openbaar Ministerie aangiftes door onze makers van bedreiging en mishandeling zeer
serieus.1 Bovendien maken we ons in toenemende mate zorgen over de giftige en ontwrichtende invloed
van nepnieuws, desinformatie en misinformatie op individuele Nederlanders, groepen en de samenleving als
geheel. Het voorliggende plan beoogt vanuit het publiek bezien daar een waardevol en veelkleurig

Ook worden er hogere straffen geëist of opgelegd. PersVeilig is een initiatief van politie, OM, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het
Genootschap van Hoofdredacteuren. PersVeilig wordt door de overheid geholpen met subsidie.
1
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alternatief voor te kunnen bieden, onafhankelijk tot stand gekomen maar met een rijke schakering aan
invalshoeken en geluiden.
Voor de totstandkoming van dit beleidsplan heeft NPO intensief en uitgebreid gesproken met alle
omroepvertegenwoordigers, wier bijdragen waar mogelijk een plek hebben gekregen. Ter inspiratie heeft
NPO ook contact gezocht met collega’s van de BBC, DR en SVT. NPO is dankbaar voor alle inbreng en heeft
die gewikt, gewogen en zoveel mogelijk gebruikt.
We verwachten dat dit beleidsplan het gewenste fundament vormt voor ons toekomstige Nieuws-,
Actualiteiten- en Opinieaanbod over en voor Nederland. Met voldoende ruimte voor zowel het scherpstellen
op de werkelijkheid, als het scherp stellen over die werkelijkheid: Scherp*stellen.
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1. Afbakening
Om onze publieke opdracht zo goed mogelijk te vervullen, moeten onze programma’s voorzien in de
behoeften van het publiek en de Nederlandse samenleving: waarom wil ons publiek naar onze Nieuws-,
Actualiteiten- en Opinieprogramma’s kijken of luisteren? We onderscheiden daarvoor de volgende vier
specifieke publieksbehoeften voor deze genres2 die samen het informatieproces op hoofdlijnen vormen:
1.
2.
3.
4.

Bijblijven;
Begrijpen;
Personaliseren;
Mening delen/toetsen;

willen weten wat er in de wereld speelt, op de hoogte zijn
verdiepen, meer willen weten, willen weten hoe het zit
eigen maken van het grote verhaal, impact op jezelf
delen/toetsen van inzichten, mening eventueel bijstellen

Het onderscheid tussen deze behoeften en de toepassing ervan door kijkers en luisteraars is uiteraard niet
rigide. Wel schetst het op hoofdlijnen de dominante behoeften die we allemaal in relatie tot informatie
dagelijks in meer of mindere mate hebben, ervaren en gebruiken.
Het genre Journalistiek omvat de subgenres Nieuws, Actualiteiten en Opinie die vallen onder de
mediawettelijke categorie informatie.3 Daarbij maken we bij Opinie nog een onderscheid tussen de
subgenres gesprek en inhoudelijk perspectief. In het protocol Crossmediale Content Classificatie (CCC-code)
duiden we de (sub)genres met de volgende omschrijvingen.4
Journalistiek
Media-aanbod waarin actuele en objectieve (nieuws)feiten, achtergronden en onthullende zaken en
geprofileerde meningen daarover volgens een journalistieke werkwijze worden behandeld.
Nieuws
Media-aanbod dat bestaat uit eerstelijns nieuwsfeiten die eventueel beperkt worden geduid via context en/of
analyse en (live) verslagen van nieuwswaardige gebeurtenissen.
Actualiteiten
Media-aanbod dat bestaat uit het verder uitdiepen, duiden en in een context plaatsen van de nieuwsfeiten
van dat moment en/of relevant binnen een bepaalde tijdsgeest en/of onthullend media-aanbod dat het
resultaat is van (onderzoeks)journalistiek handelen.
Opinie / inhoudelijk perspectief
Media-aanbod waarin opvattingen over politieke en maatschappelijke thema’s/onderwerpen vanuit één
herkenbaar inhoudelijk perspectief aan de orde komen.

2

Gebaseerd op de indeling zoals John Seely Brown en Paul Duguid die maken in hun boek The Social Life of Information (eerste druk 2000).

Het is belangrijk te benadrukken dat de journalistieke code NPO ook van toepassing kan zijn op programma’s die binnen andere genres dan Nieuws,
Actualiteiten en Opinie worden gemaakt en waarvoor ook de journalistieke gedragsregels gelden.
3

4

Het betreft een voorlopige omschrijving die definitief wordt na vaststelling van een aan te passen CCC-code waarin alle genre-omschrijvingen zijn opgenomen.
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Opinie / gesprek
Media-aanbod waarin deskundigen en/of leken vanuit verschillende achtergronden en opvattingen reageren
op - en discussiëren over gevarieerde onderwerpen uit het nieuws en de actualiteit.
In al deze vormen van journalistiek is het belangrijk dat we geloofwaardig zijn en het vertrouwen van publiek
hebben. Dit doen we onder andere door: onafhankelijk, onpartijdig, waarheidsgetrouw, controleerbaar en
evenwichtig te zijn en door een respectvolle omgang met kwetsbare mensen bij de voorbereiding en de
publicatie van ons journalistieke media-aanbod. Naleving door alle redacties van de Code Journalistiek
Handelen voor de Landelijke Publieke Omroepen, acceptatie van én medewerking en opvolging geven aan
een onderzoek van de Ombudsman en aansluiting bij de Raad voor de Journalistiek zijn voor alle genres
vereisten.
Bij elke publieksbehoefte past een ander type aanbod, (sub)genre met richtinggevende kenmerken en
primaire focus. Onderstaand schema laat op hoofdlijnen de belangrijkste koppelingen zien:
Publieksbehoefte

Passend aanbod

Genre

Bijblijven
(Wat gebeurt er nu of is
er net gebeurd?)

Begrijpen
(Hoe zit dat precies?)

Overzicht en
bundeling

Nieuws

Achtergrond,
context en
onderzoek

Actualiteiten

Menings-vorming

Inhoudelijk
perspectief (Opinie)

Personaliseren
(Wat betekent dat voor
mij?)

Mening delen en
toetsen
(Wat vinden anderen?)

Richtinggevende kenmerken

Algemene feiten, objectieve en
onpartijdige berichtgeving

Specifieke feitelijke toelichting,
objectieve en onpartijdige
duiding, geprofileerde
onderwerpkeuze en stijl

Primaire focus

Waarheidsvinding

Waarheidsvinding

Specifieke verdieping
en geprofileerde betekenisgeving

Betekenisgeving

Algemene meningen
Discussie en
interview

Gesprek (Opinie)

en geprofileerde betekenisdeling

Betekenisgeving

Nieuws en Actualiteiten zijn primair gericht op objectieve berichtgeving/waarheidsvinding en Opinie primair
op geprofileerde betekenisgeving. Het onderscheid wordt geïllustreerd in onderstaand assenstelsel, waarbij
het aanbod in de bovenste twee kwadranten wel gevarieerd, maar objectief van aard is. Het aanbod in de
onderste kwadranten is juist gericht op het bieden van een specifiek inhoudelijk, geprofileerd perspectief en
is gemaakt vanuit een bepaalde en kenmerkende achtergrond, overtuiging of visie. Het verschil tussen
algemeen en specifiek in het assenstelsel maakt duidelijk hoeveel aandacht en tijd er per onderwerp besteed
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worden. Zo behandelt het nieuws in een dagelijks overzicht veel items veeleer snel en kort, terwijl een
actualiteitenprogramma doorgaans langer stilstaat bij enkele actuele onderwerpen. En waar bij het Gesprek
vaak meerdere gebeurtenissen bondig de revue passeren in een discussie, daar biedt het subgenre
Inhoudelijk perspectief meer ruimte één inhoudelijk, geprofileerd perspectief nader uit te werken en te
onderbouwen. Vanzelfsprekend is de praktijk altijd grijzer dan de hier zwartwit voorgestelde theorie. Het
gaat dan ook veeleer om een richtinggevend kader, waarbij genoemde kenmerken vooral gezien moeten
worden als een gedeeld streven en belofte van de publieke omroep aan het publiek.5 Over de nadere
uitwerking van dit plan in de programmering zelf zal verder worden gesproken tussen NPO en omroepen o.a.
in het kader van de voorbereiding van de jaarplannen van audio respectievelijk video.

Duidelijk onderscheid tussen genres cruciaal
Het onderscheid tussen Actualiteiten (waarheidsvinding) enerzijds en Opinie (betekenisgeving) anderzijds is
van fundamenteel belang voor het aanbod van de publieke omroep. Het raakt in essentie namelijk aan het
neutraliteitsbeginsel van onze nieuwsvoorziening en tegelijkertijd aan de pluriformiteit van ons omroepbestel.6
De publieke omroep dient uitermate zorgvuldig met dit onderscheid om te gaan en moet te allen tijde
voorkomen dat hij nieuwsberichten vermengt met meningen of vice versa meningen verpakt als
nieuwsbericht. Een objectieve7 nieuwsvoorziening én een veelkleurig publiek debat/informatieaanbod zijn
allebei, maar duidelijk als zodanig herkenbaar en dus van elkaar te onderscheiden, naast elkaar, cruciaal voor
een gezond functionerende democratie. Dit kan door programma’s zich uitsluitend op een subgenre te laten
richten, maar ook door binnen programma’s duidelijk te maken wanneer iets een opinie is –bijvoorbeeld een
reactie van een politicus– en wanneer actualiteiten.

Zoals de NOS Nieuws in haar missie schrijft: “We streven naar feitelijk en objectief zijn, maar objectiviteit bestaat in die zin niet dat percepties van
gebeurtenissen mede worden bepaald door cultuur, gewoonten, opvoeding, voorkeuren, (voor)oordelen en behoeften van ons publiek en van
onszelf.”
5

Die gewenste indeling en dat noodzakelijke onderscheid volgen ook uit de taakomschrijving in de Mediawet van respectievelijk de taakomroepen,
de Nederlandse Omroep Stichting en de Stichting NTR, waarbij deze laatste partijen media-aanbod moeten verzorgen dat voorziet in de bevrediging
van in de samenleving levende behoeften en dat zich bij uitstek leent voor gezamenlijke verzorging, in de eerste plaats als complementaire
voorziening op het pluriforme aanbod van de omroepverenigingen. Het gaat dus om een brede, algemene opdracht aan de taakomroepen met
aanbod gericht op alle Nederlanders en in z’n neutraliteit en onpartijdigheid complementair aan en onderscheidend van het pluriforme, gekleurde
aanbod van ledengebonden omroepen.
6

Voor een uitleg van het begrip objectiviteit (én subjectiviteit) in de context van het publiek bestel verwijzen we naar het ‘Dossier objectiviteit’ van
de Ombudsman: https://www.omroepombudsman.nl/uitspraken-en-columns/dossier-objectiviteit-wat-is-objectiviteit-eigenlijk#content
7
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Mengvormen van subgenres zien we in de praktijk steeds meer terug. Waar binnen nieuws- en
actualiteitenprogramma’s meer aandacht aan de betekenis en gevolgen van nieuwsfeiten wordt besteed,
daar beperkt de perspectiefkeuze in het opiniërende aanbod zich meestal tot onderwerp- en gastenkeuze,
waarna waarheidsvinding in plaats van betekenisgeving de centrale focus vormt: in ons opiniërende aanbod
worden meningen door omroepen zelf nauwelijks nog uitgedragen. Het is dit gedeelde, grijze gebied dat het
risico op verkeerde interpretatie door het publiek vergroot. En dat is ongewenst. We willen immers
tegelijkertijd dat:
•
•

De onpartijdigheid en ongebondenheid van onze nieuws- en actualiteitenprogrammering boven
elke twijfel is verheven, opdat deze voor alle Nederlanders de primaire grondstof biedt om te
weten en te begrijpen wat er in de wereld om hen heen gebeurt;
De pluriformiteit binnen onze opiniërende programmering de mogelijkheid geeft het publiek
vanuit verschillende perspectieven te informeren over allerlei onderwerpen en thema’s, waarbij
juist ook ruimte is voor eigen interpretatie door ledengebonden omroepen.

Dat Nieuws en Actualiteiten over waarheidsvinding gaan en Opinie over betekenisgeving is geen tijdloos en
vanzelfsprekend gegeven. Dat maakt de huidige tijd met verwijten als ‘fake nieuws’, ‘staatsmedia’ en
afgeplakte NOS-logo’s wel duidelijk. Jan Helin, hoofd Nieuws en Actualiteiten bij de Zweedse publieke
omroep SVT, spreekt zelfs van een paradigmashift:
•

•

Van een wereld waarin de dagelijkse publieke nieuwsvoorziening door onpartijdig en feitelijk
nieuws te brengen haar betrouwbaarheid en onafhankelijkheid bevestigt, waarbij economische,
politieke en/of persoonlijke invloed op de berichtgeving dus wordt uitgesloten, en daarmee de
beste manier vormt om de waarheid te achterhalen,
Naar een wereld waarin de onafhankelijkheid de verantwoordelijkheid is van het publiek – niet
van de publieke nieuwsvoorziening. Alle media zijn gekleurd. Het publiek kan alleen door
verschillende media te gebruiken voor zichzelf het volledige beeld creëren. De waarheid bestaat
niet, slechts percepties.

In de visie van Helin staat je nu als publieke omroep maar één ding doen: zo zuiver en onafhankelijk mogelijk je
wettelijke opdracht uitvoeren. Met een glasheldere rol- en taakverdeling die alle reden tot eventuele
misverstanden en ongewenste framing minimaliseert. Voor het publiek mag er immers geen enkele twijfel over
bestaan of informatie objectieve feiten of gekleurde meningen/overtuigingen betreft. Met betrekking tot de
aard van het door de NOS te verzorgen aanbod binnen het genre Nieuws moet worden vastgesteld dat het
hier krachtens de Mediawet 2008 (artikel 34a8) een ‘taak bij uitstek’ betreft van de door de Mediawet in het
leven geroepen NOS. Het is de taak van de NOS programma’s te maken die zich bij uitstek lenen voor
gezamenlijke verzorging, bijvoorbeeld de dagelijkse nieuwsvoorziening, parlementaire verslaggeving en
sportverslaggeving. De uitgangspunten voor de programma’s van de NOS zijn immers juist niet gedreven
vanuit een stroming zoals dat bij de erkende media-instellingen wel het geval is. De taak van de NOS is
gebaseerd op frequentie, vaste regelmaat, doelmatige inzet van de middelen en dienstverlening. Deze
uitgangspunten dienen in relatie tot elkaar gezien te worden en in de eerste plaats als aanvulling op het
pluriforme aanbod van de omroepverenigingen. Bij AMvB is aangegeven welke programmasoorten of
categorieën hieruit voortvloeien en die dus bij uitstek door de NOS verzorgd dienen te worden, Nieuws is

Artikel 34a Mediawet 2008: De Nederlandse Omroep Stichting heeft tot taak media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst te verzorgen op
het gebied van nieuws, sport en evenementen dat zich bij uitstek leent voor gezamenlijke verzorging, waaronder media-aanbod dat:
8

a. een hoge frequentie en vaste regelmaat van verspreiding vereist;
b. een algemeen dienstverlenend karakter draagt; of
c. met een doelmatiger inzet van middelen beter gezamenlijk tot stand kan worden gebracht.
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daar een onderdeel van. Vanwege de bijzondere positie van de NOS zou meerdere afzenders van Nieuws
verder niet passen binnen de bereidheid tot samenwerking, mede ook ten behoeve van een doelmatige
inzet van de beperkt beschikbare middelen.
Waar het genre Nieuws door de per definitie onpartijdige, objectieve en wettelijk verankerde taakomroep
NOS wordt verzorgd wordt het aanbod binnen het genre Opinie verzorgd door alle omroepen éxclusief de
NOS. Voor het genre Actualiteiten geldt dat alle omroepen daaraan bij kunnen dragen met programma’s die
aansluiten bij de bovengenoemde richtinggevende kenmerken van het genre te weten algemene feitelijke
toelichting, objectieve en onpartijdige duiding. Bij actualiteiten kunnen we wel een onderscheid maken
tussen de taak- en ledengebonden omroepen, waarbij de laatste zich in dit subgenre kunnen profileren op
grond van hun missie met keuzes voor onderwerpen en gasten.
Impact genreonderscheid ten opzichte van de huidige situatie
Nieuws
De NOS verzorgt al sinds jaar en dag 99,9% van het aanbod dat valt onder het genre Nieuws. In tijden van
toenemende fragmentatie en verharding van onderlinge verhoudingen hecht de publieke omroep des te
meer aan de zorgvuldig opgebouwde en massaal vertrouwde nieuwswerkelijkheid die dagelijks op integrale
wijze wordt verzorgd. Ze voedt een gedeeld referentiekader en is grondstof voor alle Nederlanders. Daarbij
vindt de NOS zelf niets, maar ze wil wel weten hoe het zit: open en onbevangen is de gewenste houding bij
een onderwerp. Omdat de NOS vooroploopt met het integraal programmeren van nieuwsaanbod in hoge
frequentie en het publiek als gevolg daarvan in toenemende mate door de dag heen op de hoogte wordt
gehouden van het laatste nieuws, ontstaat later op de dag een grotere publieksbehoefte aan wat meer
achtergrond en duiding bij het nieuws. De eerstelijns-nieuwsvoorziening met meer aandacht voor ook de
persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van het nieuws voorziet hier steeds meer in. Dan ontstaat het
raakvlak met het genre Actualiteiten.
Actualiteiten
In de afgelopen jaren is de belangrijkste titel binnen Actualiteiten, Nieuwsuur (NOS/NTR) met 75% van de
totale programmaduur. Dit programma wordt gemaakt vanuit de wettelijke opdracht van de twee
taakomroepen om, in aanvulling op de eerstelijns nieuwsvoorziening van de NOS, ongebonden en
onafhankelijk achtergrondinformatie bij het nieuws te brengen. EenVandaag (AVROTROS) en Goedemorgen
Nederland (WNL) vormen op dit moment de twee andere grote titels binnen dit genre, waarbij meer ruimte
is voor geprofileerde onderwerpkeuzes en stijl. De ruimte voor ledengebonden omroepen om binnen dit
genre actief te zijn is - door de tot voor kort gehanteerde afbakening van het genre - beperkt. Dat is niet
langer terecht, zeker gezien het grote (onderzoeks-) journalistieke portfolio gericht op waarheidsvinding.
Oorzaak is dat voor aanbod dat niet het nieuws als vertrekpunt neemt, maar in plaats daarvan onderwerpen
die over een langere periode relevant zijn, binnen dit genre tot nu toe geen plek is geweest. De definitie van
Actualiteiten heeft tot nu toe immers uitsluitend ‘actuele achtergrondinformatie bij nieuwsfeiten’ omvat.
Gevolg is dat het andere aanbod altijd is ingedeeld onder Opinie (betekenisgeving), terwijl daarmee geen
recht wordt gedaan aan de bedoeling en inzet van omroepen en makers om aan waarheidsvinding te doen.
Daarom is in dit genrebeleidsplan besloten de definitie van het genre Actualiteiten aan te passen, zodat ook
programma’s die feitelijke achtergrondinformatie geven over relevante onderwerpen zonder direct actuele
aanleiding, waaronder ook onderzoeksjournalistiek, binnen dit genre kunnen worden opgenomen. Daarmee
ontstaat binnen het genre Actualiteiten de ruimte voor ledengebonden omroepen thema’s te agenderen en
onderwerpen te adresseren die in hun ogen belangrijk en relevant zijn.
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Omdat het binnen Actualiteiten om onpartijdige en objectieve waarheidsvinding gaat, heeft dit gevolgen
voor de totstandkoming en inhoud van dit aanbod. De herkenbaarheid van een ledengebonden omroep
onderscheidt zich door onderwerpkeuze en stijl: variatie. Geprofileerde betekenisgeving verhoudt zich niet
tot de doelstelling van objectieve berichtgeving in het genre Actualiteiten waarvoor het neutraliteitsbeginsel
zo’n belangrijk streven is.
Opinie
Binnen het subgenre Opinie zijn vooral de ledengebonden omroepen actief. Het subgenre Inhoudelijk
perspectief stelt omroepen in staat hun eigen mening of opvatting zelf direct te uiten, terwijl het subgenre
Gesprek omroepen de mogelijkheid biedt mensen van eigen geluid een podium te bieden en/of
verschillende meningen over het voetlicht te brengen zonder daarbij zelf een duidelijk standpunt als omroep
in te nemen. In het laatste geval is er wel sprake van een opiniërend programma, want niet
waarheidsvinding maar betekenisgeving staat centraal, echter gaat het veeleer om de mening van de gast
dan van de producerende omroep. Ook gerepresenteerde meningen en overtuigingen moeten
vanzelfsprekend gebaseerd zijn op aantoonbare feiten.
Een belangrijk en waardevol element binnen het genre Opinie is de interactie met het publiek. Juist bij de
publieksbehoeften personaliseren en mening delen en toetsen past een tweedimensionale communicatie
die ons publiek in staat stelt te reageren en participeren, zowel onderling als in de richting van de omroepen
en makers.
Bovenstaande afbakening en indeling resulteren in het volgende overzicht:
Publieks-behoefte

Passend aanbod

Genre

Bijblijven
(Wat is er gebeurd
of gebeurt er?)

Overzicht en
bundeling

Nieuws

Begrijpen
(Hoe zit dat precies?)

Achtergrond,
context en
onderzoek

Actualiteiten

Personaliseren
(Wat betekent dat
voor mij?)

Meningsvorming

Inhoudelijk
perspectief
(Opinie)

Mening delen en
toetsen
(Wat vinden
anderen?)

Discussie en
interview

Gesprek
(Opinie)

Richtinggevende
kenmerken

Primaire focus

Omroepen

Waarheidsvinding

NOS

Waarheidsvinding

Alle omroepen

Specifieke verdieping
en geprofileerde
betekenisgeving

Betekenisgeving

Ledengebonden
omroepen en
NTR

Algemene meningen
en geprofileerde
betekenisdeling

Betekenisgeving

Ledengebonden
omroepen en
NTR

Algemene feiten,
objectieve en onpartijdige
berichtgeving
Algemene feitelijke
toelichting, objectieve en
onpartijdige duiding,
geprofileerde
onderwerpskeuze en stijl
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2. Ambities
In dit hoofdstuk formuleren we aan de hand van punten in ons Concessiebeleidsplan 2022-2026 de ambities
waarmee we richting willen geven aan ons genre Journalistiek. In onderlinge samenhang maken de ambities
en doelen duidelijk welke ideeën en programma-voorstellen in meer of mindere mate kansrijk zijn om in
aanmerking te komen voor realisatie binnen de publieke aanbodmix. In het Jaarplan Audio, respectievelijk
Video gaan we met het oog op de implementatie van deze ambities en doelen concrete acties benoemen.
I) Impact
CBP: We houden het publiek aangesloten op wat er in Nederland en in de rest van de wereld gebeurt,
dragen bij aan een groter begrip, sociale cohesie en stimuleren het debat hierover.
Ambitie: We realiseren met ons aanbod persoonlijke en maatschappelijke betekenis.
Het journalistieke aanbod van de publieke omroep is belangrijk voor Nederland en zijn inwoners. Via onze
programma’s blijven mensen op de hoogte van wat er speelt in de wereld. In het dagelijkse leven, maar ook
bij vieringen, herdenkingen en in tijden van crises. Ons aanbod biedt informatie en levert stof aan voor
maatschappelijke discussie. Onze Actualiteitenprogramma’s controleren in het bijzonder de macht en zien
toe op de gevolgen van besluitvorming voor de burger.
Nieuws: Het aanbod is erop gericht mensen in Nederland die willen weten wat er in de wereld speelt, op de
hoogte te brengen en houden van nieuwswaardige gebeurtenissen.
Actualiteiten: Het aanbod biedt verdiepende achtergrondinformatie, context en duiding, zodat het publiek
zich in meer detail kan informeren over bepaalde gebeurtenissen. Het aanbod agendeert, onderzoekt,
controleert en volgt de politiek en markt kritisch.
Opinie: Het aanbod biedt een subjectieve reflectie door mensen op feitelijke gebeurtenissen en/of biedt
mensen/groepen de mogelijkheid de betekenis ervan te delen.
II) Veelkleurigheid
CBP: We voorzien met een veelkleurige aanbodmix -het geheel van diversiteit, variatie en pluriformiteitin de behoeften van het publiek. (zie definities in bijlage I)
Ambitie: We realiseren een divers Nieuws-, Actualiteiten- en Opinieaanbod.
We streven ernaar in ons aanbod een evenwichtige afspiegeling te laten zien en horen van de Nederlandse
bevolking. Daarbij hebben we altijd in het bijzonder aandacht voor een gebalanceerde representatie in het
beeld en aan het woord van gender, culturele achtergrond en beperking. We streven in deze
concessieperiode naar een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen binnen het genre Journalistiek,
waarbij we erkennen dat niet iedereen zich als man of vrouw identificeert. Daarnaast streven naar een
percentage van minimaal 15% mensen met een biculturele achtergrond en verdubbelen we het aantal
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mensen met een beperking in ons aanbod. Afhankelijk van het programma- en/of zenderprofiel worden ter
realisatie van deze ambities concretere diversiteitsdoelstellingen opgenomen in het jaarplan.9
Nieuws: we streven in het bijzonder naar een evenwichtige representatie van regionaal nieuws en voldoende
aandacht voor de rest van het koninkrijk.
Ambitie: We realiseren een gevarieerd Actualiteiten- en Opinieaanbod.
Het Actualiteiten- en Opinieaanbod van de publieke omroep is omvangrijk. Bijna alle ledengebonden
omroepen willen zich hiermee profileren. Tegelijk dreigt hiermee een zekere verzadiging op te treden bij het
publiek, zeker wanneer de verschillen in vorm en onderwerpkeuze beperkt blijven. Ons streven is dan ook
gericht op een zowel in termen van inhoud (onderwerp en thema), als format (arena, kleur, geluid, montage,
stijl etc.) complementaire mix. Daarbij zoeken we de balans tussen enerzijds voldoende creatieve competitie
en kwaliteit en anderzijds doelmatigheid en specialisatie.
Ambitie: We realiseren een pluriform Opinieaanbod.
Pluriformiteit veronderstelt een weerspiegeling van in Nederland levende opvattingen en standpunten over
zowel actuele als tijdlozere thema’s en onderwerpen. Deze ambitie realiseren we in het bijzonder via ons
opiniërende aanbod. Dat veel omroepen in hun beleidsplannen hebben aangegeven actief te willen zijn in
het genre Opinie vormt geen garantie dat de feitelijke omvang van bepaalde perspectieven in de
samenleving ook als zodanig gerepresenteerd zal worden in onze aanbodmix. Daarom willen we dat duidelijk
is vanuit welk perspectief een redactie zijn opiniërende aanbod verzorgt.
Opinie: Het aanbod ziet in de optelsom op relevante in Nederland levende opvattingen en standpunten over
zowel actuele als tijdlozere thema’s en onderwerpen.
III) Kwaliteit
CBP: Ons aanbod voldoet aan een hoge kwaliteitstandaard.
Ambitie: Ons aanbod is qua inhoud en vorm van hoog niveau.
Ons aanbod voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen en bevat aantrekkelijke verhaalvormen en
vormgeving. De inhoud is relevant en prikkelend. We koesteren de balans tussen vertrouwde en verrassende
programma’s.

9

Resultaten nulmeting 2021:

- Vrouwen komen gemiddeld 38,7% aan het woord op televisie en 32% op radio in het genre Nieuws en Actualiteiten.
- Vrouwen komen gemiddeld 37,5% aan het woord in het genre Opinie
- Mensen met biculturele achtergrond komen gemiddeld 10,5% aan het woord in het genre Nieuws en Actualiteiten.
- Mensen met biculturele achtergrond komen gemiddeld 11,4% aan het woord in het genre Opinie
- O,7% van de mensen aan het woord heeft een zichtbare of hoorbare beperking binnen het genre Nieuws en Actualiteiten.
- 0,8% van de mensen aan het woord heeft een zichtbare of hoorbare beperking binnen het genre Opinie.
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IV) Betrouwbaar, onafhankelijk en respectvol
CBP: We representeren en duiden op betrouwbare, onafhankelijke en respectvolle wijze de opvattingen
en achtergronden van de verschillende groepen in de Nederlandse samenleving.
Ambitie: We realiseren een herkenbaar (hoorbaar/zichtbaar) onderscheid tussen aan de ene kant feitelijke
berichtgeving en aan de andere kant geprofileerde betekenisgeving.
Het onderscheid dat de publieke omroep maakt tussen Nieuws en Actualiteiten (waarheidsvinding) enerzijds
en Opinie (betekenisgeving) anderzijds borgt het neutraliteitsbeginsel van onze nationale nieuwsvoorziening
naast de pluriformiteit van ons omroepbestel. De publieke omroep dient uitermate zorgvuldig met dit
onderscheid om te gaan en te allen tijde moet voorkomen dat hij nieuwsberichten vermengt met meningen
of vice versa meningen verpakt als nieuwsbericht. Een objectieve nieuwsvoorziening én een veelkleurig
publiek debat/informatieaanbod zijn allebei, maar duidelijk als zodanig herkenbaar en dus van elkaar te
onderscheiden, naast elkaar, cruciaal voor een gezond functionerende democratie.
Nieuws: Het aanbod richt zich primair op de algemene nieuwsfeiten.
Actualiteiten: Het aanbod richt zich primair op het uitdiepen, duiden en in een context plaatsen van
algemene (nieuws)feiten.
Opinie: het aanbod richt zich primair en op basis van de algemene (nieuws)feiten op debat, persoonlijke
interpretatie, perceptie en meningsvorming.
Ambitie: We realiseren betrouwbaar aanbod dat onafhankelijk is van commercie en partijpolitiek en
overheid.
Door alle veranderingen in het medialandschap is het belangrijker geworden dat het publieke domein zich
nog scherper onderscheidt van het commerciële. Gedeelde publieke waarden als betrouwbaarheid en
onafhankelijkheid zijn daarbij essentieel en vormen een belangrijk kwaliteitskenmerk. Met name ons
Nieuws- en Actualiteitenaanbod moeten een zeker baken zijn in een tijd van nepnieuws en desinformatie,
onrust en onzekerheid. Het publiek moet ervan uit kunnen gaan dat dit aanbod onafhankelijk van overheid,
NGO’s, commerciële en politieke partijen tot stand is gekomen en volledig betrouwbaar is. Hieruit volgt dat
binnen ons aanbod -ook binnen een individueel programma- niet slechts één of enkele politieke partij(en)
van gelijke kleur eenzijdig en stelselmatig aan bod kunnen komt(en). Bovendien gaan we de
onafhankelijkheid van Nederlandse media en de publieke diensten in het bijzonder ten opzichte van de
politiek bekrachtigen door een nieuwe omgangsvorm te bepleiten die aansluit bij de beoogde
cultuurverandering in Den Haag.
Ambitie: We gaan respectvol om met andersdenkenden.
Sterke belangengroepen gebaseerd op gepassioneerde en intense overtuigingen hebben de groeiende
breuklijnen in de samenleving vergroot. Tegen deze achtergrond heeft het journalistieke aanbod van de
publieke omroep een verantwoordelijkheid deze breuklijnen niet verder te versterken, maar deze waar
mogelijk te dichten. Dat betekent dat alle meningen gehoord zouden mogen worden, maar wel dat dit op
een respectvolle journalistieke wijze gebeurt, met altijd aandacht voor hoor en wederhoor.
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V) Doelgroepen
CBP: We beantwoorden met ons aanbod aan de behoeften en het gedrag van het Nederlandse publiek.
Ambitie: We zorgen voor een integrale aanpak bij de ontwikkeling van aanbod, die rekening houdt met het
kijk- en luistergedrag van de doelgroep.
Om het publiek zo goed mogelijk te kunnen bedienen houden we bij de ontwikkeling van ons aanbod
rekening met de mogelijkheden die onze verschillende kanalen daarvoor bieden. Dat veronderstelt een
integrale aanpak. Het aanbod op de verschillende kanalen moet elkaar daarbij zowel aanvullen, als ook
versterken. Dat laatste realiseren we ook via crossnavigatie door daar waar relevant en waardevol voor ons
publiek nieuwsfeiten, achtergrondinformatie en gesprekken en interviews over hetzelfde (nieuws)feit met
elkaar te verbinden.
Ambitie: Ons aanbod moet toegankelijk zijn voor verschillende opleidingsniveaus.
Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de publieke informatievoorziening. Ons journalistieke
aanbod is daarom aantrekkelijk, begrijpelijk en relevant voor mensen met een verschillend
(opleidings)niveau. Ook voor mensen met een beperking.
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3. Genrecriteria
Onderstaand overzicht bevat de genrecriteria op basis waarvan de genre- of zendermanager voorstellen die
worden gepitcht en ingetekend binnen het genre Journalistiek en de subgenres Nieuws, Actualiteiten en
Opinie daarbinnen beoordeelt. Daarbij maken we een onderscheid tussen algemene en specifieke
genrecriteria. De intekening wordt uiteindelijk niet alleen op basis van dit genrebeleidsplan beoordeeld. Bij
de beoordeling van de intekening spelen ook andere documenten een rol, waaronder het Jaarplan Video of
Audio. Welke documenten bij de beoordeling van de intekening een rol spelen en hoe die zich tot elkaar
verhouden staat beschreven in het Coördinatiereglement aanbodkanalen.

Algemene genrecriteria
Het voorstel past binnen de definitie van de desbetreffende CCC-code,
respectievelijk:
Nieuws: Media-aanbod dat bestaat uit eerstelijns nieuwsfeiten van de dag die
eventueel beperkt worden geduid via context en/of analyse en (live) verslagen
van nieuwswaardige gebeurtenissen.

1

Genre

Actualiteiten: Media-aanbod dat bestaat uit het verder uitdiepen, duiden en in
een context plaatsen van de (nieuws)feiten van dat moment en/of relevant
binnen een bepaalde tijdsgeest en/of onthullend media-aanbod dat het resultaat
is van onderzoeksjournalistiek handelen.
Opinie / gesprek: Media-aanbod in een (vrijwel) dagelijkse frequentie waarin
mensen en gevarieerde onderwerpen uit de actualiteit centraal staan. Er wordt
(door deskundigen en/of leken) gereageerd op en gediscussieerd over nieuws en
actualiteiten.
Opinie / inhoudelijk perspectief: Media-aanbod waarin meningen/ standpunten
over diverse thema’s/ onderwerpen vanuit een specifiek inhoudelijk perspectief
aan de orde komen.

2

Heterogene mix

Het voorstel is in relatie tot het bestaande aanbod en toegekende of binnenkort
toegekende programmavoorstellen complementair.

3

Kanalen

Het voorstel past bij de profielen van de beoogde aanbodkanalen.

4

Doelgroep

Het voorstel geeft aan welke doelgroep wordt beoogd en is aansprekend voor de
beoogde doelgroep(en).

5

Diversiteit

Het voorstel levert, mede in relatie tot andere ideeën, voorstellen en producties,
een bijdrage aan de diversiteit (gender, leeftijd, opleiding, geografische
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spreiding, culturele achtergrond en/of beperking) van het aanbod, zowel wat
betreft cast als crew. Concreet streven we naar de volgende resultaten in ons
totale aanbod:
• Een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen, waarbij we erkennen dat niet
iedereen zich als man of vrouw identificeert.
• Minimaal 15% mensen met biculturele achtergrond.
• Verdubbeling van het aantal mensen met een beperking in ten opzichte van
2021.

Specifieke genrecriteria voor Nieuws
Het voorstel levert een bijdrage aan de streefdoelen voor gender en biculturaliteit.
6

Diversiteit

7

Doelgroep

Het voorstel is aantrekkelijk, begrijpelijk, relevant en toegankelijk voor
verschillende (opleidings)niveaus,

8

Persoonlijke en
maatschappelijke
relevantie

Het voorstel draagt bij aan de realisatie van een gedeelde
nieuwswerkelijkheid in Nederland die de onderlinge verschillen tussen
groepen overstijgt.

9

Kwaliteit

Het voorstel voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen, bevat aantrekkelijke
verhaalvormen en vormgeving.

Het voorstel levert een bijdrage aan de representativiteit qua geografische
spreiding met oog voor de regio en de rest van het koninkrijk inclusief
Aruba, Curaçao en Sint-Maarten.

Specifieke genrecriteria voor Actualiteiten

6

Variatie

Het voorstel past bij mogelijke afspraken met individuele omroepen over
de thema’s waar zij zich de komende jaren primair op willen richten.

7

Diversiteit

Het voorstel levert een bijdrage aan de streefdoelen voor gender en biculturaliteit.
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8

Persoonlijke en
maatschappelijke
relevantie

Het voorstel heeft de potentie maatschappelijke betekenis en impact te
realiseren en heeft een waakhondfunctie naar politiek, overheid en
markt.

9

Kwaliteit

Het voorstel voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen, bevat
aantrekkelijke verhaalvormen en vormgeving.

Specifieke genrecriteria voor Opinie
6

Diversiteit

7

Pluriformiteit

8

Persoonlijke en
maatschappelijke
relevantie

9

Kwaliteit

Het voorstel levert een bijdrage aan de streefdoelen voor gender en biculturaliteit.
Het voorstel draagt bij aan een zo volledig mogelijke weerspiegeling van in
Nederland levende opvattingen en standpunten over zowel actuele als
tijdlozere thema’s en onderwerpen.
Het voorstel heeft de potentie maatschappelijke betekenis en impact te
realiseren. Meer specifiek stimuleert het voorstel het publieke debat over
wat er in Nederland en de wereld gebeurt.

Het voorstel voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen, bevat aantrekkelijke
verhaalvormen en vormgeving.
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Bijlage I - Definitie diversiteit, variatie en pluriformiteit
Een overkoepelende visie en strategie op het gebied van diversiteit, variatie en pluriformiteit vergroot de
kans dat omroepen en producenten voorstellen ontwikkelen die lacunes in het aanbod opvullen. Binnen die
strategie staat veelkleurigheid centraal. Veelkleurigheid is het geheel van diversiteit, variatie en
pluriformiteit. Omdat deze woorden vaak door elkaar en als elkaars synoniem worden gebruikt, hanteren wij
voor een goed begrip de volgende omschrijvingen:
Diversiteit (persoon): een weerspiegeling van de Nederlandse bevolking in gender, leeftijd, opleiding,
geografische spreiding, etniciteit en beperking;
Variatie (onderwerp): variatie in vorm, soort, presentatie en onderwerpkeuze, waarbij we rekening houden
met in relevante doelgroepen levende behoeften en voorkeuren;
Pluriformiteit (mening/visie): een weerspiegeling van relevante politieke en maatschappelijke meningen,
opvattingen en levensbeschouwelijke stromingen.
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Bijlage II – Aanbodmix 2017 t/m 2020
Hieronder volgt een indruk van de inventarisatie over de jaren 2017 t/m 2020 doelgroep 6+. De analyse
heeft zich voor nu beperkt tot de lineaire videokanalen, maar zal door het genreteam zo snel mogelijk
worden aangevuld met een analyse van Audio, VOD en online. Dan kunnen ook integrale conclusies worden
getrokken over single, double en triple hits.

Opinie*
(jaarlijkse gemiddelden
2017 t/m 2020)

Aantal titels

Nieuws

Actualiteiten*

Inhoudelijk
perspectief

Gesprek

65

9

67

32

40 (62%)

4 (44%)

18 (27%)

13 (41%)

Aantal lineaire
uitzendingen

17.500

4.900

815

3.200

Aandeel totale
programmaduur

14,5 %

10,5%

2,8%

9,3%

Aantal vaste titels (in %)

Top-3 titels i.t.v.
programmaduur (in
2020)

1. Journ
aal
2. Jeugd
journ
aal
3. Vrage
nuurtj
e

1. Nieuwsuur
2. Eenvandaag
3. Goedemorgen
Nederland

1. 2Doc
2. Tegenlicht
3. Zembla

1. Op1
2. M
3. Buitenhof

Weekbereik 6+
55,8%

34,5%

15,3%

37,0%

(5 min cont)
* Nota bene: op basis van de oude CCC-definitie.
Wat onder andere opvalt aan bovenstaande gegevens gebaseerd op de huidige CCC-indeling is dat er als
gevolg van de herziene definities in dit genrebeleidsplan significante verschuivingen plaats gaan vinden in de
aanbodmix van met name Actualiteiten en Inhoudelijk perspectief. Zo verhuist de overkoepelende titel 2Doc
naar het genre Documentaires en vallen de programma’s Tegenlicht en Zembla voortaan onder het genre
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Actualiteiten. Hoewel dat de totale balans binnen het genrecluster ten goede zal komen, roept het wel de
vraag op welke titels vanaf 2022 onder Opinie/Inhoudelijk perspectief ingedeeld gaan worden.
Uit eerder onderzoek in het kader van het CBP 2022-2026 is al gebleken dat hoewel het aantal uren zendtijd
van Opinie in de afgelopen jaren is gestegen met 6%, het bereik onder alle leeftijdsgroepen is gedaald: meer
zendtijd leidt dus niet (per se) ook tot meer kijktijd. Met andere woorden: de huidige Opiniemix slaagt er
niet in andere groepen dan de vaste kijkers te bereiken. Het genre lijkt verzadigd; er is behoefte aan minder
van hetzelfde en dus vernieuwing. Voor Nieuws en Actualiteiten geldt dat het aantal uren per week stabiel is
gebleven, maar dat het lineaire bereik onder 13-49 jarigen hard is gedaald. Onder 50+ is het bereik echter
stabiel. Kijken we naar de bereiksefficiëntie (zendtijd gedeeld door kijktijd) van Nieuws, Actualiteiten en
Opinie dan valt op dat het de minst aantrekkelijke genres van alle 12 zijn. Dat betekent dat we er relatief
veel van moeten uitzenden om hetzelfde bereik te realiseren als geldt voor andere genres. Daar staat
tegenover dat de balans op prime time omslaat: dan zorgen Nieuws, Actualiteiten en Opinie juist voor meer
kijktijd dan zendtijd. Met het programmeerteam zal gekeken gaan worden naar de optimale
programmeerstrategie.

Bijlage III - Rol- en taakverdeling tussen NPO en omroepen
Evaluatie in termen van bereik,
impact, doelstellingen

samen
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