Integratieplan NPO-fonds
2023: hetzelfde fonds in een nieuw jasje
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Aanleiding
• Werkzaamheden en opgebouwde expertise integreren in ons totale genrebeleid
(Integraal Programmeren) conform Eindverslag Verkenning NPO-fonds (30-3-2022)
• Verbeteren sturen op doelmatigheid en bevorderen transparantie, zoals
beschreven in het Concessiebeleidsplan (2022-2026)
• Voorbereiden voor verbetering van
de dienstverlening naar sector
• Voorkomen van overlap in processen
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Tijdslijn: Van verkenning via concept-plan naar evaluatie

Eindverslag
verkenning

Conceptplan

Start fonds
nieuwe stijl

• 4-5-2022: Eindverslag
verkenning
gepresenteerd in Beeld
& Geluid
• 31-10-2022: Concept
integratieplan voor
dialoog
• 7-2-2023: Datum 1e
adviesronde nieuwe stijl
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Input voor feedback 2022 en evaluatie* 2023
• Producenten en makers zijn
vertegenwoordigd via
verenigingen DDG, NAPA en NCP

Omroepen
Producenten

Commissie

NPOfonds

• Omroepen zijn
vertegenwoordigd door het
College van Omroepen
• Uit de adviescommissie is een
delegatie gekozen van 6 leden

* De geleverde feedback is input voor de evaluatie medio 2023. In deze evaluatie wordt ook
nieuwe, gedetailleerde input opgehaald, o.a. rondom regelingen en de nieuwe werkwijze
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Concept-plan op hoofdlijnen
• Processen voor intekening door omroepen zijn door Integraal Programmeren begin
2022 langs genres georganiseerd en gelijk getrokken. Het proces van het NPO-fonds gaat
hierin mee
• De bedoeling is dat de unieke waarde van het NPO-fonds voor de sector behouden blijft,
terwijl de operationele activiteiten van het NPO-fonds conform de NPO-werkwijze gaan
verlopen
• Het NPO-fonds wordt hiertoe geïntegreerd binnen de directies Audio en Video, wat
betekent dat de processen, organisatiestructuur en middelen van het NPO-fonds zoveel
als mogelijk worden aangepast aan afspraken, gebruiken en gewoonten van directies
Audio en Video
• Waar mogelijk worden tijdens de integratie direct verbeteringen doorgevoerd; overige
verbeteringen worden doorgeschoven naar de evaluatie medio 2023
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Behoud van de kracht van het NPO-fonds

€ 16 mln.
geoormerkt budget
•

•

NPO borgt de totstandkoming van
kwalitatief hoogwaardig
Nederlands drama, documentaires
en talentontwikkeling
Eventuele onderbesteding blijft
beschikbaar voor NPO-fonds

Strekking van
regelingen blijft gelijk

Onafhankelijke
adviescommissie
•
•
•
•
•

Het totaal aantal commissieleden
blijft gelijk
In 2023 worden nieuwe
commissieleden geworven met
aandacht voor diversiteit
De adviescommissie functioneert
in dezelfde opzet
Het zwaarwegende karakter van
adviezen verandert niet
Secretarissen blijven het
aanspreekpunt voor de advisering
door de commissie

•
•

•

De regelingen worden voortaan
gepubliceerd op de NPO-website
Expertise en kracht van het NPOfonds, waaronder financiële analyse
en regelingen met duidelijke
(inhoudelijke) criteria, blijven
beschikbaar
Regelingen en criteria blijven zoveel
mogelijk gelijk
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Enkele verbeteringen die gelijk worden doorgevoerd
• Aantal adviesrondes van 6 nu naar 7 in 2023 (vanaf 2024 naar 8 rondes per jaar)
• Snellere besluiten door verkorte doorlooptijd beoordeling adviescommissie: per
ronde van 6 naar 5 weken
• Meer ruimte voor talent door samenwerking met NPO Talent
• Intekening via MediaModule met 1 set informatie om dubbelingen te voorkomen
• Vereenvoudiging van administratieve processen door vervallen van
uitvoeringsovereenkomsten
• Audio: Mogelijkheid tot financiering van 100% i.p.v. de huidige 90%
• Maximumbudgetten van gehandhaafde regelingen worden naar boven bijgesteld
(totaal budget blijft gelijk)
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Integratie in het intekenproces op hoofdlijnen
• De website npo-fonds.nl blijft in de lucht en wordt ‘landing page’ met nieuws en
informatie over projecten. Regelingen, aanvragen en financiële verantwoording
worden doorverwijzingen naar specifieke pagina’s op npo.nl
• Omroepen stemmen af met de genre-/zendermanager voor plaatsing. Na deze
afstemming wordt door directies Video en Audio een afgerond oordeel geveld over
plaatsbaarheid van het programmavoorstel
• Het proces voor aanvragen bij NPO-fonds en reguliere intekening worden
gelijkgeschakeld om overlap, dubbele informatie voorziening en het risico op
verkeerde besluitvorming te voorkomen
• Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inteken- en besluitvormingstool
‘MediaModule’
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Overzicht fonds-proces
1.

Omroep pitcht programmavoorstel met of zonder
NPO-fonds aanvraag (indicatie geoormerkt budget)

2.

Omroep tekent in

3.

NPO (genre-/zendermanager) geeft verklaring van
interesse af voor ontwikkeling of afgerond oordeel
voor plaatsing*

4.

Negatief oordeel: Geen intekening bij fonds voor
productie en ontwikkeling

5.

Commissie adviseert

6.

Positief oordeel + positief advies: naar
besluitvormingsfase (groen licht om ontwikkeling of
productie te starten)

7.

Positief oordeel + negatief advies: afwijzing met
mogelijkheid tot 2e adviesaanvraag

8.

Positief oordeel + 2x negatief advies: afwijzingsbesluit

•
•
•
•
•
•

Voorstel
Budgetindicatie
Genrecriteria
Programmatische doelen
Platform / aanbodkanaal
NPO-fonds aanvraag: ja

Oordeel
Advies

•
•
•

Jaar van plaatsing
Platform
Specificaties

•
•
•

Detailbegroting
# Afleveringen
Overige info NPO-fonds

Besluit
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* Aanvragen voor concept, publieksbereik en impact volgen een verkort proces zonder dit oordeel

Besluitvormingsfase op hoofdlijnen
Geen verandering in de besluitvormingsfase:
1. Na het oordeel over plaatsing door genremanager directie Video of
zendermanager Audio na toetsing op basis van programmatische criteria conform
genrebeleidsplan (geen toetsing o.b.v. criteria uit regelingen) EN het inhoudelijk
advies van de onafhankelijke adviescommissie op basis van criteria van de
betreffende regelingen, volgt het besluit door NPO’s Raad van Bestuur voor
financiering en plaatsing van het programma
2. Tegen een besluit kan bezwaar en beroep worden aangetekend
3. Het programma wordt opgenomen in de programmering
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Integratieplanning en –stappen plus evaluatie

Oktober 2022
Laatste adviesronde
conform huidige
systematiek had datum 25
oktober 2022
Aanpassen regelingen en
coördinatiereglement NPO

November 2022

Integratieplan en Q&A definitief
maken en publiceren
Afwikkeling financiële
administratie NPO-fonds in
verband met overgang naar GOSsystematiek (t/m januari ’23)
Besluitvorming RvB en advisering
OR inzake dit integratieplan

December 2022

2023

Aanpassen MediaModule

Alle adviesrondes conform
nieuwe systematiek; 1e
ronde 7 februari

Aanpassen npo-fonds.nl en
npo.nl

Evaluatie NPO-fonds en
grondige update regelingen
(medio 2023)
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Nieuwe organisatie van het NPO-fonds
Integratie in de directies
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Het NPO-fonds opgenomen in de reguliere structuur

Huidig

Nieuw
RvB

RvB
Algemeen
Secretaris
Controller

Staf
medewerker

Bureau
medewerker

Secretaris

Directeur Audio

Directeur Video

Manager Zakelijk

Bureau Producer

Manager Genre
Fictie - Buitenlands

Secretaris Fictie

Manager Genre
Documentaire &
Human Interest

Secretaris
Documentaire

Manager
Organisatie &
Programmastrategie

Management
Assistent

Zakelijk Manager*

Secretaris Audio

Secretaris
Secretaris Talent
* t.z.t. Manager NPO Luister
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Impact Directie Video
• Van de 6 medewerkers van het NPO-fonds, zijn er 5 werkzaam bij Directie Video.
Deze 5 worden werkzaam in 4 verschillende teams
• De werkzaamheden van de 3 Secretarissen die bij Video worden ondergebracht
wijzigen vrijwel niet
• De afstemming in het intekeningsproces is eenvoudiger
• Bij (langdurige) afwezigheid van medewerkers die dedicated werken aan de
processen rondom het NPO-fonds kunnen collega’s makkelijker invallen
• Genremanagers worden aanspreekpunt voor fondsgerelateerde activiteiten,
waaronder het promoten van fondsregelingen onder belanghebbenden (omroepen)
en betrokkenen (producenten en makers)
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Impact Directie Audio
• 1 medewerker van het NPO-fonds wordt werkzaam in 1 team
• De werkzaamheden van de Secretaris die bij Audio wordt ondergebracht wijzigen
vrijwel niet
• De afstemming in het intekeningsproces is eenvoudiger
• Bij (langdurige) afwezigheid van medewerkers die dedicated werken aan de
processen rondom het NPO-fonds kunnen collega’s makkelijker invallen
• Eén of meerdere nader te bepalen zendermanagers worden aanspreekpunt voor
fondsgerelateerde activiteiten, waaronder het promoten van fondsregelingen onder
belanghebbenden (omroepen) en betrokkenen (producenten en makers)
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Impact Directie Financiën
• De MediaModule wordt aangepast voor de intekenflow voor het NPO-fonds,
waarmee dubbeling in het proces voorkomen wordt
• De methode voor financiële transacties (voorfinanciering en uitbetaling) wordt
geharmoniseerd
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Impact Directie Publiek & Marketing
• De websites npo.nl en npo-fonds.nl worden aangepast en beheerd door DPM (ruwe
content wordt aangeleverd door secretarissen)
• Waar nodig adviseert of ondersteunt DPM bij de organisatie van events
• Waar nodig ondersteunt DPM bij de creatie van marketing materiaal
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Juridische impact
•
•
•
•

Algemene Voorwaarden die voor het NPO-fonds werd gebruikt, zijn vervallen
Coördinatiereglement wordt aangepast
Regelingen worden aangepast
Uitvoeringsovereenkomsten vervallen; uitvoering vindt plaats onder reguliere
overeenkomsten met omroepen, conform werkwijze voor overige plaatsingen
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Bijlagen
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Bijlage 1: Datums adviesrondes 2023
1. Adviesronde 7 februari 12:00 – ‘Go’* voor start ontwikkeling/productie 14 maart
2. Adviesronde 14 maart 12:00 – ‘Go’ voor start ontwikkeling/productie 18 april
3. Adviesronde 18 april 12:00 – ‘Go’ voor start ontwikkeling/productie 23 mei
4. Adviesronde 23 mei 12:00 – ‘Go’ voor start ontwikkeling/productie 27 juni
5. Adviesronde 29 augustus 12:00 – ‘Go’ voor start ontwikkeling/productie 3 oktober
6. Adviesronde 3 oktober 12:00 – ‘Go’ voor start ontwikkeling/productie 7 november
7. Adviesronde 7 november 12:00 – ‘Go’ voor start ontwikkeling/productie 12 december

* Een ‘Go’ betekent officieel dat de aanvraag naar de besluitvormingsfase gaat (zie slide 11)
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Bijlage 2: Planning integratie
1. Fase 1: Kick-off en communicatie
• Informeren van NPO-collega’s, belanghebbenden en betrokkenen over de meest
in het oog springende wijzigingen in structuur en proces
• Afbakening van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de directe
collega’s in de nieuwe setting
2. Fase 2: Detailafspraken samenwerking
• Het maken van afdeling overstijgende afspraken met focus op het operationele
proces van het NPO-fonds en afstemming per genre en zender

November
2022

Voorgenomen
besluit RvB

December
2022

•Advies OR
•Definitief
besluit RvB

Januari
2023

Fase 1

Februari Maart
2023

Fase 2

Juni –
September
2023

Evaluatie
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