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HOO FD S T UK 1

Miss ie
De Publieke Omroep is van en voor iedereen en bindt de Nederlandse samenleving met programma’s
die informeren, inspireren en amuseren.
Aan deze missie dragen omroepverenigingen, omroeporganisaties op religieuze en geestelijke grondslag
en andere omroepinstellingen bij, ieder vanuit eigen missies.
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Inleiding
Wij kijken met voldoening en trots terug op het afgelopen jaar. Voldoening over de bereikte resultaten en trots
op al diegenen binnen de Publieke Omroep die daaraan hebben bijgedragen. Het vakmanschap en de grote
inzet en betrokkenheid van omroepen en programmamakers is elke dag weer zichtbaar en hoorbaar.
Hoewel het nog te vroeg is om een definitieve balans op te maken heeft het er de schijn van dat we met de
nieuwe netprofielen de negatieve spiraal hebben omgebogen die zich de voorgaande jaren had ingezet.
Nederland 1 voldoet aan alle doelstellingen en weet een breed publiek aan zich te binden met een gevarieerd
pakket aan publieke programmering. Belangrijk is ook dat Nederland 3 in staat is gebleken met vaak spraakmakende televisie een jonger publiek aan te spreken en dat Nederland 2 nu ook zijn draai lijkt te gaan vinden.
Ook onze kinderzenders (Z@pp en Z@ppelin) hebben, ondanks toegenomen concurrentie, weer een steviger
positie opgebouwd. En bovenal zijn we blij dat het publiek onze nieuwe profielen herkent en waardeert.
De nieuwe radiozenders Radio 5 en Radio 6 zijn veelbelovend van start gegaan met formats die direct door
de beoogde doelgroep worden opgepakt. Tegelijkertijd heeft Radio 2 zijn positie van grootste zender weten
te behouden en onderscheidt 3FM zich temidden van alle zware concurrentie als publieke jongerenzender.
Hetzelfde kan worden gezegd van FunX dat zich inmiddels stevig heeft gevestigd als zender voor de urban
jeugd.
De Publieke Omroep bevindt zich al jaren in de voorhoede van Europa als het gaat om internet en nieuwe
media en het afgelopen jaar vormde daarop geen uitzondering. Uitzending Gemist is een prachtige service
voor het Nederlandse publiek. Het afgelopen jaar is deze dienst ook op digitale platforms geïntroduceerd en
daardoor nog beter toegankelijk.
Regeerakkoord
De beleidslijn van het nieuwe kabinet, zoals die in het Regeerakkoord is vastgelegd, biedt ons de mogelijkheid
om de succesvolle koers van het afgelopen jaar te continueren en in de nieuwe Concessieperiode uit te gaan
bouwen. De Publieke Omroep kan de komende drie jaar – ongeacht de hoogte van de Ster-afdracht aan het
departement van OCW – rekenen op een structurele verhoging van het budget met € 50 mln, gemeten naar
het niveau van 2007 van het OCW-budget.
De budgetverhoging van € 50 mln in 2008 betekent niet dat het totale budget t.o.v. 2007 in diezelfde mate is
gestegen. Van dit extra budget wordt namelijk € 30 mln ingezet om de structurele tekorten op de begroting
te dekken. Deze konden in 2007 nog uit de reserves worden gefinancierd.
Met een belangrijk deel van de resterende € 20 mln van het door OCW beschikbaar gestelde budget kunnen
we een substantiële kwaliteitsimpuls geven aan kunst en expressie, in het bijzonder Nederlands drama. Voor
2011 is ons door het Kabinet structureel nog eens € 50 mln toegezegd. Wij zijn voornemens om met dit tweede
extra budget de kwaliteitsimpuls op het gebied van kunst en expressie verder te versterken en het daarnaast
in te zetten op programmatische speerpunten als kennis en crossmedialiteit. Ook beogen we een versterking
van de domeinen nieuws en opinie in het bijzonder op het terrein van de onderzoeksjournalistiek. Voor de
concrete invulling zijn we voornemens om enkele grote projecten te initiëren die op nog nader vast te stellen
criteria zullen worden geselecteerd.
Overigens wijzen wij wel op het risico dat door het achterblijven van het jaarlijks accrès, in relatie tot de
werkelijke kostenstijgingen (gemiddeld 2% op jaarbasis), nieuwe tekorten kunnen ontstaan.
Naast een grotere financiële continuïteit biedt het Regeerakkoord ook zicht op de broodnodige bestuurlijke
rust in Hilversum. ‘De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor beleid, voor een evenredige en evenwichtige
programmering en voor coördinatie van niet vrijblijvende samenwerking tussen en met de zelfstandige
omroepen op de verschillende zenders’, aldus het akkoord. Omroepverenigingen blijven daarbij zelfstandige
autonome organisaties die verantwoordelijk zijn voor de eigen programma-inhoud.
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Voor zover dat op dit moment valt in te schatten zijn geen ingrijpende wijzigingen te verwachten in de
wijze waarop het bestel nu is georganiseerd en gereguleerd. Het verdient ons inziens wel aanbeveling
indien er onder de noemer van ‘niet vrijblijvende samenwerking’ een verdere professionaliseringsslag wordt
gerealiseerd. Die ziet wat ons betreft op de bevoegdheden van de Raad van Bestuur om de doelmatigheid
te bevorderen, maar haakt ook aan bij de scheiding tussen bestuur en toezicht, zoals die bij de meeste
omroepen nu wordt doorgevoerd als gevolg van de richtlijnen in de Code Goed Bestuur. Bij veel omroepen
leidt deze operatie er namelijk toe dat de omroepdirecties tevens verantwoordelijk worden voor beleids
vraagstukken. Wij verwachten dat hierdoor de ‘bestuurlijke drukte’ kan afnemen, omdat de operationele en
beleidsmatige overleggen steeds vaker door dezelfde personen kunnen worden gevoerd. Vooruitlopend
hierop beraadt de Raad van Bestuur zich op de mogelijkheden om binnen de huidige beleidscyclus te
voorzien in een adequatere betrokkenheid van omroepen bij de beleidsontwikkeling. Onderdeel daarvan is
een jaarlijkse uitwisseling tussen individuele omroepen en Raad van Bestuur over de vraag óf en in welke mate
omroepen voldoende ruimte wordt geboden voor de uitvoering van hun missie en vice versa. Tevens zal de
gezamenlijke beleidsontwikkeling, die nu als onderdeel van de hieronder beschreven strategische agenda is
opgestart, een meer geïnstitutionaliseerde vorm krijgen.
Strategische agenda
Geen enkel mediabedrijf kan zich nog onttrekken aan de enorme veranderingen waarmee de bedrijfstak
wordt geconfronteerd. Er moeten antwoorden worden gevonden op de inhoudelijke en organisatorische
vraagstukken veroorzaakt door publieksfragmentatie, toenemende concurrentie, grotere complexiteit door
het toenemende aantal platforms en de almaar toenemende verwachtingen van het publiek. In de strate
gische agenda die wij het afgelopen jaar hebben opgesteld zijn projecten gedefinieerd die op deze vraag
stukken betrekking hebben, maar ook op nog openstaande vragen uit het Tussentijdse Concessiebeleidsplan.
Een aantal van deze projecten is inmiddels samengevoegd onder de noemer ‘Kompas’. Hiermee gaan we
invulling geven aan de uitnodiging die o.a. de Raad voor Cultuur het afgelopen jaar aan ons richtte om een
duidelijker visie te formuleren op verschillende beleidsterreinen.
In Kompas worden de bouwstenen verzameld voor de nieuwe Concessieperiode 2010-2015 en het bij
behorende beleidsplan. Het nieuwe Concessiebeleidsplan moet duidelijker definiëren wat de samenleving
kan verwachten van de Publieke Omroep in de nieuwe digitale wereld. We moeten explicieter maken wat
onze rol is in de samenleving, hoe en waarmee we ons inhoudelijk willen positioneren en hoe we dat vertalen
in heldere ambities, doelen en prioriteiten. Daarbij geldt dat we – om hetzelfde bereiksniveau te behouden –
op steeds meer platforms actief moeten zijn. Dit plaatst ons in de toekomst voor concrete dilemma’s en
mogelijk ook moeilijke inhoudelijke en financiële keuzes. Het betekent een herdefinitie van onze prioriteiten
en creatief nadenken over ons aanbod en onze organisatie.
Samen met alle omroepen worden de komende jaren relevante vraagstukken geïnventariseerd en bediscussieerd. Het gaat daarbij o.a. om het gezamenlijk formuleren van een visie op publieke aanboddomeinen (kunst
en expressie, opinie en debat, kennis, nieuws, cultuur en levensbeschouwing e.d.), kwaliteit en diversiteit, een
gemeenschappelijk merkenbeleid uitgaande van publieksgroepen, een gemeenschappelijk platformbeleid
uitgaande van publieksgroepen en een gemeenschappelijk (crossmediaal) themabeleid. Als referentiepunt
voor al deze activiteiten is tevens een omvangrijk publieksonderzoek voorzien waarmee voor de hele Nederlandse bevolking de behoeften worden geïnventariseerd in relatie tot tijdbesteding, mediagebruik en afname
van content. Vooruitlopend op het nieuwe Concessiebeleidsplan worden tussentijdse uitkomsten waar
mogelijk geïmplementeerd in het lopende beleid.
Op korte termijn wordt al het onderwerp pluriformiteit opgepakt. Bij herhaling is de afgelopen tijd kritiek
geoefend op het onvoldoende pluriforme karakter van onze programma’s. Hierbij is niet alleen sprake van
verkeerde beeldvorming die correctie behoeft. We willen aansluiten bij het door een aantal omroepen
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Inleiding
voorgenomen kritische zelfonderzoek naar een eventueel gebrek aan pluriformiteit in het aanbod van de
Publieke Omroep. Daarbij gaat het niet alleen om de links-rechtsdimensie, maar ook om de mate van pluri
formiteit op andere assen zoals elitair-volks, Randstad-provincie, libertijns-behoudend etc. Het is de intentie
dat ook de buitenwereld bij dit zelfonderzoek wordt betrokken.
Beleidsprioriteiten 2008-2010
De komende jaren tot aan de nieuwe Concessie in 2010 zijn overgangsjaren naar een volledig digitale
produktie, distributie en consumptie. We zullen – het publiek volgend en in goed overleg met de omroepen –
vanuit ‘going concern’ onze koers stapsgewijs aanpassen wanneer het lange termijnperspectief dat vereist.
In dat licht ontwikkelen we multimediaal en crossmediaal aanbod, introduceren we nieuwe diensten (voor
alsnog op experimentele basis), zoeken we naar een nieuwe balans tussen ons lineaire en ons on demandaanbod en doen we gericht en gedoseerd ervaring op met een meer thematische werkwijze over de
platforms heen. We onderzoeken daarbij ook hoe we invulling kunnen geven aan een groeiende behoefte van
steeds meer maatschappelijke sectoren tot overleg en samenwerking met de Publieke Omroep. Daarbij blijft
voorop staan dat de Publieke Omroep zijn onafhankelijke rol goed en geloofwaardig kan blijven uitoefenen.
Onze doelstelling is en blijft om het publieksbereik zoveel mogelijk vast te houden, met behoud van onze
inhoudelijke doelstellingen. Relevante bereikscijfers op de hoofdplatforms zijn ook een randvoorwaarde met
het oog op de etalagefunctie naar andere platforms. Dit noopt er wel toe in de komende jaren andere bereiksindicatoren te ontwikkelen, waardoor we ook in de digitale toekomst in staat zijn om vast te stellen óf en waar
we ons publiek bereiken. Ook zullen we – om zicht te houden op een digitale toekomst – moeten blijven
investeren in innovatie en nieuwe media.
Vooralsnog blijft, gelet op bovenstaande, het accent budgettair echter voor het overgrote deel liggen bij de
continuering van onze programmering op de hoofdplatforms Radio, Televisie en Internet, waarin inbegrepen
programmatische vernieuwing en crossmedialiteit. Dit vertaalt zich in een budget voor 2008 van ruim € 738
mln (2007: € 639 mln). Naast een overheveling van het budget van de beheertaken en het CoBO-fonds van
OCW naar NPO, is de stijging met name toe te schrijven aan de jaarlijkse indexering en het extra OCW-budget
(€ 50 mln).
Van de € 50 mln extra budget, hebben we, zoals gezegd, € 30 mln nodig om de in 2006 en 2007 met
reserves gefinancierde programmering te kunnen continueren. Het overblijvende budget van € 20 mln
wordt ingezet om een aanzet te geven voor de verbetering van de publieke kwaliteit van de programmering.
We zetten die als volgt in:
Kwaliteitsbudget
Televisie *

x mln

Versterking zomer

3,4

Kunst & Expressie

10,9

Kwaliteitsbudget
Radio

x mln

x mln

Kunst & Expressie

1,7

Kunst & Expressie

0,70

Diversiteit

0,1

Wetenschap & Techniek

0,30

Programmavernieuwing

0,75

Totaal

1,75

Kennis &
Wetenschap

1,1

Programmavernieuwing

0,6

Versterking
documentaires

1,6

Herstel

0,6

17,0

Totaal

3,0

Totaal

Kwaliteitsbudget
Internet

* Omroepverenigingen en NPS
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De inzet voor televisie bedraagt € 17 mln, waarvan € 15,1 mln afkomstig is uit het extra kwaliteitsbudget en
€ 1,9 mln uit een omlegging van het bestaande televisiebudget naar de speerpunten. Hiermee kunnen o.a.
de eerder aangekondigde omvangrijke herhalingen en verlenging van de zomerprogrammering op televisie
worden beperkt. Tevens wordt het kwaliteitsbudget ingezet voor een forse injectie op het gebied van kunst
en expressie, in het bijzonder Nederlands drama. En daarnaast zijn we in staat om door het omleggen van
middelen een kwaliteitsimpuls op terreinen als jeugd, wetenschap en documentaires te realiseren.
Ook op radio en internet wordt een substantieel deel van het kwaliteitsbudget ingezet op het gebied van
kunst en expressie. In het beleidshoofdstuk van deze Meerjarenbegroting is bij de verschillende platforms
een uitgebreider overzicht opgenomen van de aanwending van het kwaliteitsbudget.
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Programmatische speerpunten
Wij gaan het komend jaar op al onze platforms extra aandacht besteden aan kunst en expressie, diversiteit
en crossmedialiteit. Hieronder worden deze speerpunen nader belicht. We proberen in deze toelichting ook
tegemoet te komen aan de oproep van diverse instanties (Raad voor Cultuur, Commissariaat vd Media) om
een breder inzicht te krijgen in onze visie en strategie op de genoemde beleidsonderdelen.

Kunst en expressie
Media hebben een belangrijke rol als cultuurverspreiders: via radio en televisie komt een veel grotere en
bredere groep mensen in aanraking met kunst dan door bijvoorbeeld het bezoek aan theaters en musea.
“De Publieke Omroep is misschien wel de grootste culturele instelling in ons land, die verschillende functies
in zich verenigt”, zo stelt de minister van OCW in zijn nota ‘Kunst van leven’. Niet alleen door het registreren
van kunst en expressie, maar ook door het zelf in een brede variëteit en via diverse platforms te ontwikkelen
en produceren, geven wij daar inhoud aan. Hiervoor wordt met veel verschillende organisaties binnen de
kunst- en cultuursector samengewerkt.
Visie- en strategieontwikkeling
De komende jaren gaan we verder vorm geven aan onze positie en rol in het culturele landschap. We willen
een meer complete visie en strategie op het terrein van kunst en expressie ontwikkelen, waarbij we klassieke
dilemma’s en tegenstellingen niet uit de weg zullen gaan. Belangrijk is in dit verband ook dat we de contacten
met vertegenwoordigers van de sector, de komende jaren verder gaan aanhalen. We staan open voor
verbetering en proeven een groeiende bereidheid bij de sector en bij de omroepen om te onderzoeken
hoe we over en weer meer voor elkaar kunnen betekenen.
Verschillende vraagstukken en maatschappelijke ontwikkelingen zullen de revue passeren. Zo is er het afnemende onderscheid tussen hoge en lage kunst. Het is inmiddels niet meer mogelijk om over dé canon van
de kunst te praten. Voorheen namen klassieke muziek en de roman- en schilderkunst hierbinnen een vanzelfsprekende plaats in, terwijl uitingen als popmuziek, thrillers en fotografie als niet relevant werden beschouwd.
In de afgelopen decennia zijn de vroegere, scherpe statusverschillen tussen cultuuruitingen verder vervaagd.
In toenemende mate combineren kunstuitingen eigenschappen van kunst én massacultuur.
Er bestaat in het culturele veld, mede door de sterke toename van het aantal onderscheiden genres, steeds
minder consensus over de kwaliteit van kunstuitingen. Maar ook aan de publiekskant is een verschuiving te
zien. De publieksgroep die traditioneel gezien het meeste gebruik maakte van het aanbod aan hoge cultuur –
de hoger opgeleiden – is in de loop van de tijd een steeds bredere culturele smaak gaan vertonen. Jongere
hoogopgeleiden richten zich bovendien steeds meer op uitingen van populaire cultuur. Daarnaast heeft ook
de multiculturele samenleving invloed op onze kunstopvatting. Dit alles roept tal van vragen op. Richten wij
ons met ons aanbod aan kunst en expressie op een brede of een smalle doelgroep? Hoe kan er aangesloten
worden bij de verschuiving van het onderscheid tussen hoge en lage cultuur? Op welke manier kunnen
uitingen van andere culturen een plek krijgen in het aanbod aan kunst en expressie op de Publieke Omroep?
Een andere ontwikkeling betreft de opkomst van nieuwe media en nieuwe distributiemogelijkheden. De
omroep is niet langer alleen aanbieder, maar ook ontvanger en podium voor materiaal van het publiek. De
kunst- en cultuurbeleving van jongere generaties vindt steeds vaker plaats binnen het domein van de nieuwe
media, waar interactiviteit, games en user generated content vanzelfsprekende fenomenen zijn. Concepten
kunnen crossmediaal uitgedragen worden en dat biedt kansen om het bereik te vergroten. Te beantwoorden
vragen daarbij: hoe maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden die internet en nieuwe media bieden
om het aanbod af te stemmen op de interesses van specifieke doelgroepen? Hoe kunnen wij onze activiteiten
zodanig vormgeven dat hierbinnen een rol is weggelegd voor interactiviteit en user generated content?
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Welke rol is weggelegd voor communities op het gebied van kunst en expressie? Hoe kunnen we komen tot
geslaagde crossmediale concepten? Hoe financieren we alle nieuwe distributiemogelijkheden en kunnen
we bijvoorbeeld komen tot een rechtensysteem gebaseerd op gezamenlijke risicodeling met de sector?
De onbegrensde mogelijkheden noodzaken ons tot het maken van keuzes. De vraag Hoeveel? zal in de
toekomst steeds vaker vervangen worden door de vragen Wat? Waar? Hoe goed? Hoe effectief? Het gaat
er om op het juiste moment, via het juiste middel, de juiste content aan de juiste gebruiker aan te bieden.
Acties 2008
De Publieke omroep heeft de afgelopen jaren, bij de bezuinigingen als gevolg van tegenvallende Sterinkomsten, de kunst- en expressieprogrammering zoveel mogelijk ontzien. Dat laat onverlet dat we niet
konden voorkomen dat ook in deze – relatief dure – sector moest worden gesneden. Door de inzet van
reserves hebben wij in 2007 een deel hiervan kunnen herstellen. Door de toezegging van extra financiële
middelen in het regeerakkoord kan dit herstel worden gecontinueerd en is bovendien een aantal nieuwe
activiteiten geïnitieerd. Het zwaartepunt ligt de komende jaren in de belangrijke impuls die wordt gegeven aan
de dramasector. In 2008 wordt er € 7 mln extra geïnvesteerd en het is onze nadrukkelijke bedoeling in drama
te blijven investeren, zodat het bedrag in 2011 substantieel zal zijn verhoogd. In de Prestatieovereenkomst
die de Publieke Omroep dit jaar sluit met de Minister van OCW worden hierover afspraken gemaakt.
Televisie
Televisie verhoogt in 2008 het budget voor kunst en expressie met € 10,9 mln waarvan een extra investering
van ruim € 7 mln voor Nederlands drama. Dit betekent een aanzienlijke versterking van het aanbod: naast
bestaande titels als bijvoorbeeld Vrije Geluiden (VPRO), AVRO’s Kunstuur, NPS Arena en het Uur van de Wolf
(NPS) worden voor 2008 nieuwe programma’s ontwikkeld. Voorbeelden zijn ‘Cultuurshake’ (AVRO), een nieuw
(agenderend) cultuurprogramma en ‘De Leescoupé’ (KRO). Ook wordt ruimte gecreëerd voor het buitenlandse
kunstaanbod in de vorm van vier programma’s vanaf en over internationale kunstfestivals en -evenementen.
Evenals voorgaande jaren besteedt Nederland 2 op primetime veel aandacht aan een breed scala culturele/
muziekevenementen, zoals het Edison Gala, Festival Klassiek, KCO-concerten, Koninginnedagconcert,
Nieuwjaarsconcert NBE, Robeco-concert, (Kinder)Prinsengrachtconcert, Uitmarkt. In het voorjaar wordt op
zaterdagavond primetime op Nederland 2 een zesdelige reeks van het Metropole Orkest (AVRO) geprogrammeerd. Nederland 3 heeft eveneens een vast slot gecreëerd voor kunstinformatie.
Radio
Bij radio is meer dan de helft van het totale kwaliteitsbudget van € 3 mln ingezet op het gebied van kunst en
expressie. Deze extra middelen komen onder andere ten goede aan radiodrama en radiodocumentaires op
Radio 6 en aan een ophoging van de slotbedragen op deze kunst- en expressiezender bij uitstek. Verder
kunnen met het kwaliteitsbudget live-concerten op 3FM en Radio 4 worden versterkt. Tevens wordt een
nieuwe klassieke muziekportal voor Radio 4 ontwikkeld, alsmede een gezamenlijke portal met onder andere
het MCO en Cultura.
De Publieke Omroep doet wederom uitgebreid verslag van grote muzikale evenementen als North Sea Jazz
op Radio 6, Lowlands en Pinkpop op 3FM. Nieuw is de registratie van Vrienden van Amstel Live op Radio 2.
De belangrijke journalistieke rol van de Publieke Omroep op het gebied van kunst en expressie wordt voortgezet o.a. in de horizontale cultuurbalk op Radio 1, de dagelijkse talkshow Desmet Live op Radio 5 en het
gezaghebbende cultureel-informatieve programma De Avonden (VPRO).
Internet
Ook voor internet geldt dat een aanzienlijk deel van het kwaliteitsbudget gereserveerd is voor het speerpunt
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Programmatische speerpunten
kunst en expressie. In eerste instantie zal aansluiting worden gezocht bij initiatieven die door andere platforms
worden geïnitieerd. Hiermee kan het crossmediale element van dergelijke initiatieven op het gebied van kunst
en expressie worden versterkt. Daarnaast zal een deel van het budget worden aangewend om nieuwe webonly projecten voor kunst en expressie te realiseren die met name een wat jongere doelgroep kunnen aanspreken. Voorbeelden hiervan zijn de crossmediale website Radio 6 Online, de website van de Cultuurshake
(AVRO) en de website van het project Masterclass (NPS). Laatstgenoemde is een website waar masterclasses
van allerhande kunst- en cultuuruitingen online te bekijken zijn, maar waar ook online competities worden
gehouden en en waar kunst- en cultuurinstellingen opnames van eigen masterclasses naar kunnen uploaden.
Toegang
Hoe komt het dat ons prachtige en ruime aanbod op het gebied van kunst – of het nu op primetime of later in
de avond wordt uitgezonden – vaak zo weinig wordt bekeken en beluisterd, zelfs niet door het kunstminnende
publiek? We weten veel over kijk- en luistercijfers, maar verhoudingsgewijs weinig over het hoe en waarom
van het mediagebruik van ons publiek. Het komend jaar wordt een grootschalig publieksonderzoek door ons
geïnitieerd waarmee we ook op dit terrein meer inzicht hopen op te doen.
Vooruitlopend op de uitkomsten hiervan gaan we extra aandacht besteden aan de vindbaarheid en toegankelijkheid van ons kunst- en expressieaanbod. De informatie erover kan laagdrempeliger en completer
beschikbaar worden gemaakt. We zijn op weg naar een crossmediale aanpak waarbij we ons kunst- en
cultuuraanbod, archief en nieuw geproduceerd, breed en smal, hoog en laag, in de etalage zetten, thematisch
bundelen en beter op elkaar afgestemd programmeren. Niet alleen op radio en televisie, maar vooral met
nieuwe diensten als Cultuur Gemist, digitale themakanalen, internetportals en interactieve servicemenu’s.
Kortom op alle mediaplatforms waarbij kijkers en luisteraars in toenemende mate zelf het menu bepalen en
ook zelf actief zijn.
Vorig jaar is het themakanaal Cultura al gelanceerd, waarin voor een selectief publiek meerdere vertoningen
van kunst- en expressieprogramma’s worden geboden die het publiek in de gelegenheid stellen het programma op verschillende momenten te bekijken. Dit jaar introduceren we ‘Cultuur Gemist’, een culturele versie van
het succesvolle Uitzending Gemist. Cultuurliefhebbers kunnen hier spraakmakende en favoriete uitzendingen
gemakkelijk terugvinden. Het onder de aandacht brengen van ons aanbod wordt in 2008 nog verder
uitgewerkt. In dat kader onderzoeken wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om een pilot met een digitale portal
te initiëren waarbij via de ‘rode knop’ op de afstandbediening van digitale televisietoestellen genavigeerd kan
worden naar cultureel webaanbod.
Samenwerking
Tenslotte is ook de relatie met de kunst- en cultuursector een zaak die komend jaar onze nadrukkelijke
aandacht heeft. We staan beide voor de opgave om voor ons aanbod te komen tot verbreding en vergroting
van het publiek, waaronder bijvoorbeeld de nieuwe Nederlanders. Bij veel culturele instellingen nemen wij
een behoefte waar om meer samen te werken. In 2007 zijn de contacten met de sector aangehaald. Er zijn
inspirerende gesprekken gevoerd met o.a. de Cultuurformatie die een groot deel van de sector vertegen
woordigt. Ook in 2008 blijft deze dialoog prominent op onze agenda staan. De contacten die in 2007
gestart zijn, zullen komend jaar verder uitgebouwd worden. Juist nu is daarom het moment om de banden
met de kunst- en cultuursector sterker aan te halen. Door samenwerking kan het publiek een prachtig
aanbod worden gedaan binnen realistische financiële kaders.

Diversiteit
Nederlanders kijken gemiddeld ruim 3 uur per dag televisie en luisteren ongeveer eenzelfde aantal uren naar
de radio. Door het luisteren en kijken naar programma’s ontstaan beelden over de samenleving en over de
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mensen die daar deel van uitmaken. Ze vormen het referentiekader voor hoe wij ons verhouden tot elkaar en
voor hoe we ons gedragen.
In het Tussentijds Concessiebeleidsplan stelden we vast dat er grotere maatschappelijke ongelijkheden en
tegenstellingen zijn ontstaan. Mede met het oog op het verbeteren van de sociale cohesie en saamhorigheid
willen aanbod ontwikkelen waarmee wij het publiek in zijn volle breedte aan ons kunnen binden. Dat betekent
zichtbare inspanningen voor het verbeteren van het bereik van specifieke doelgroepen, zodanig dat wij een
betere spiegel zijn van de pluriforme samenleving.
Afbakening
Onder diversiteit verstaan wij de mate waarin in het aanbod een adequate afspiegeling wordt gegeven van
de maatschappelijke diversiteit in termen van etniciteit, leeftijd, sekse en handicap.
Vanaf de jaren tachtig staat dit als thema op de agenda van de Publieke Omroep. Tot aan de eeuwwisseling
met de nadruk vooral op het genderaspect; de afgelopen jaren is de beleidsprioriteit op de bevordering van
multiculturele diversiteit komen te liggen. Daarmee wil zeker niet gezegd zijn dat er op de andere terreinen
geen inspanningen meer (behoeven te) worden gepleegd. Wel kiezen wij ervoor, gelet ook op maatschappelijke ontwikkelingen, om een aantal jaren gericht een extra inspanning te leveren op het terrein van multi
culturele diversiteit. Los van de maatschappelijke noodzaak zien wij hier enorme creatieve kansen liggen
voor de Publieke Omroep door een verbreding van het aanbodsperspectief naar andere culturen in de
Nederlandse samenleving.
Binnen de groep van nieuwe Nederlanders richten we ons nu, in navolging van keuzes die door het CBS en
SCP worden gemaakt, primair op de vier grootste groepen niet-westerse allochtonen: Turken, Marokkanen,
Surinamers en Antillianen. Gelet op de leeftijdsopbouw van nieuwe Nederlanders ligt het accent vooral op
jongeren. In de drie grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag) is al meer dan de helft van de jongeren
van niet-westerse afkomst. Het percentage over heel Nederland gezien ligt rond de 16%.
Ambitie
In ons aanbod moeten nieuwe Nederlanders een vanzelfsprekende factor vormen en moet een representatief
beeld worden getoond van de verscheidenheid van de Nederlandse samenleving. Tevens moet de Publieke
Omroep in de belevingswereld van nieuwe Nederlanders een rol van betekenis (gaan) spelen.
Deze tweeledige ambitie vergt een omslag in onze manier van werken. We moeten ons er voortdurend
rekenschap van geven dat we zowel in de keuze van gasten, presentatoren en onderwerpen als ook in de
belichting daarvan, recht doen aan het gegeven dat Nederland al lang niet meer uitsluitend wordt bevolkt
door autochtonen. Wij zullen ons daarbij werkelijk open moeten stellen voor de nieuwe doelgroepen en
hun behoeften en mediagedrag om deze ambitie waar te kunnen maken.
Randvoorwaarden
Uiteindelijk staat alles wat wij doen in het teken van ons aanbod. Zo zullen bovengenoemde ambities een
vertaling moeten krijgen in wat wij produceren. Om dat goed op te kunnen pakken is het nodig dat aan
een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.
Onderzoek
Er is een jarenlange expertise opgebouwd op het gebied van kijk- en luisteronderzoek onder het autochtone
publiek. Deze bestaande onderzoekspraktijk blijkt echter niet zonder meer toepasbaar op alle groepen nieuwe
Nederlanders. De komende jaren hebben wij substantiële middelen uitgetrokken voor de ontwikkeling en
uitvoering van onderzoek. In eerste instantie zijn wij er vooral op gericht om het continue gebruikersonderzoek
in SKO-verband uit te breiden naar de genoemde doelgroepen. Voor zover dit niet kan worden gerealiseerd,
worden voor de desbetreffende groepen geschikte alternatieven gezocht.
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Bewustwording
De samenleving is voortdurend in beweging en datzelfde geldt voor de samenstelling en behoeften van het
publiek. Het gaat er dan ook vooral om dat voor deze voortdurende verandering een meer vanzelfsprekend
besef ontstaat bij bestuur, directies en makers. Ervaringen bij omroepen die al langer intensief met diversiteit
bezig zijn, leren dat dit een langdurig proces is met veel vallen en opstaan. Het afgelopen jaar is, samen met
omroepen, invulling gegeven aan een aantal inspirerende strategiedagen van Raad van Bestuur en omroep
directies rondom het thema diversiteit. Naast presentaties door deskundigen zijn ervaringen en best practices
uitgewisseld. Wij gaan deze bijeenkomsten het komende jaar continueren.
Verschillende omroepen zijn activiteiten gestart met het oog op interne deskundigheidsbevordering en
bewustwording van personeel en publiek.
• In 2007 heeft de KRO verschillende workshops voor programmamakers onder leiding van (ervarings)deskundigen georganiseerd, gericht op bewustmaking en methodiek. Dit wordt in 2008 voorgezet
• De KRO onderzoekt met welke delen van de (niet-westerse) allochtonen de KRO-vereniging een relatie
kan aangaan
• In samenwerking met de Media Academie en de Rijksuniversiteit Groningen heeft een proefpanel van de
NOS een test gedaan die een score geeft van multicultureel bewustzijn. De NOS overweegt deze test op
(relevante delen van) de werkvloer in te voeren.
•D
 e NPS presenteert eind 2007 samen met de EBU en deelnemende omroepen in de Eurovision Intercultural
and Diversity group een diversity toolkit voor programmamakers van informatieve programma´s. Daarna zullen
er in Nederland workshops worden georganiseerd.
•D
 e NPS organiseert samen met de Prix Europa in Berlijn het Prix Iris Festival. Een internationale jury kiest het
kwalitatief beste multiculturele televisieprogramma van Europa. Na het internationale festival in Berlijn is het de
bedoeling om eind 2008, samen met Art.1, de nieuwe landelijke vereniging ter voorkoming en bestrijding van
discriminatie op alle gronden, Iriscope te organiseren. Dit is een nationale variant van het Prix Europa/Iris Festival
waarbij makers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties nationale en internationale multi
culturele programma´s bespreken en evalueren.

In Europees verband behoort de Publieke Omroep, samen met o.a. de BBC, tot de voorhoede als het gaat
om de agendering en uitwerking van het thema diversiteit.
Wij zullen in 2008 een grote internationale conferentie organiseren over diversiteit en etnische publieks
groepen bij de publieke omroepen in Europa.
Personeel
Er wordt door diverse omroepen geïnvesteerd in de selectie en opleiding van allochtone programmamakers
en journalisten. Hieraan ligt het besef ten grondslag dat alleen in samenwerking met vertegenwoordigers
uit de publieksgroepen zelf, programma-inhouden en formats ontwikkeld kunnen worden die daadwerkelijk
weerklank vinden bij die groepen. In de praktijk blijkt het overigens niet eenvoudig vacatures in te vullen.
Omroepen ondernemen daartoe verschillende acties.
• Opleidingsprogramma voor allochtone stagiairs bij Goedemorgen Nederland en verbetering formule
programma (KRO)
•W
 erving allochtone presentatoren en bredere inzet huidige gekleurde presentoren (KRO, VARA)
• Per programmateam verplicht stellen van 1 tot 2 redacteuren, afhankelijk van de omvang van de redactie,
van allochtone afkomst (VARA)
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• Masteropleiding journalistiek voor allochtonen. De bedoeling is dat twaalf deelnemers worden geselecteerd en
ieder door een omroep worden geadopteerd. Na hun opleidingsjaar krijgen ze bij hun omroep een jaarcontract.
• De VARA participeert in de Summerschool. De belangrijkste insteek is het zoeken naar nieuwe, allochtone talenten
en deze een kans te geven om, in een periode van 3 weken, d.m.v. workshops hun kennis van het televisievak te
vergroten.
• Faciliteren van circa vijf tijdelijke werkervaringsplaatsen gecombineerd met een opleidingstraject om jonge
allochtonen enthousiast te maken voor en een kans te bieden op een baan bij de VARA.
• De NPS organiseert van oktober 2007-oktober 2008 een werkervaringsproject voor zes jonge allochtonen
die een tien maanden contract bij de omroep krijgen.
• NPS organiseert in de zomer van 2008 weer een summerschool voor medewerkers in het bedrijf van radio,
televisie en internet t.b.v. het ontwikkelen van multiculturele programma´s, met als doel het opzetten van een
pilot voor Nederland 1, 2 of 3.
• Voor 2008 en verder is de NPS partner in de Boundless Media Award een gezamenlijk project met de WDR,
France Televisions, EBU, Unesco, Copeam, Euromed en de Anna Lindh Foundation. Het is de bedoeling om de
professionele uitwisseling en het creatieve vakmanschap van jonge journalisten in het Middellandse Zeegebied
en de rest van Europa te stimuleren. Er wordt een academie voor interculturele journalistiek opgezet waar
workshops en seminars worden uitgevoerd.
• BNN gebruikt elk nieuw project om verkleuring in de organisatie aan te brengen. Slaagt er een intekening
met een nadrukkelijk verkleurde opdracht (b.v. ‘URBNN’), dan wordt daar een nadrukkelijk gekleurde ploeg
op tijdelijke basis voor aangenomen (via het principe: ‘ken jij nog iemand uit jouw scene die goed is in... enz.’).
De aanwezigheid van zo’n ploeg op de werkvloer werkt als een positieve olievlek(je) door op de vloer.

Programmatische acties
Televisie
Op de drie platforms Radio, Televisie en Internet is diversiteit het komend jaar als speerpunt aangeduid. Eind
2006 is in de notitie ‘Kleuren TV – diversiteit op televisie’ een eerste stap gezet om beleid op dit terrein te
ontwikkelen. Daarin zijn doelstellingen en acties geformuleerd en in het licht van het diversiteitsbeleid zijn
voor de positionering van de netten per net vanuit de bestaande profielen kernbegrippen vastgesteld. Deze
hebben tevens een vertaling gekregen in de styling en promo’s van de netten. Bij het intekenproces 2008
heeft de bijdrage van de ingetekende programma’s aan het diversiteitsbeleid een belangrijke rol gespeeld.
De afspraken die hierover worden gemaakt, zullen in individuele overeenkomsten met omroepen worden
vastgelegd.
Het komend jaar worden o.a. onderstaande initiatieven ontwikkeld:
• BNN produceert URBNN dat geheel is toegesneden op de urban lifestyle.
• De NPS ontwikkelt een personalityshow met Ali B met gasten uit alle lagen van de multiculturele samenleving.
Het programma moet in de loop van 2008 beginnen.
• Samen met de NMO en MTNL/RVU ontwikkelt de NPS een wekelijks live magazine dat vanaf de Bazaar in
Beverwijk moet komen. Het is de bedoeling om een lifestyle programma te maken, waarin diversiteit als een
prettige vanzelfsprekendheid wordt opgevoerd. De serie zou in het voorjaar van 2008 op de buis moeten komen.
• De NPS ontwikkelt een magazine met studio- en reportage-elementen met de Meiden van Halal. Het programma
moet in het voorjaar van 2008 uitgezonden worden.
• De NPS ontwikkelt een documentaireserie over Eurolines: het internationale low budget vervoersmiddel voor
de multiculturele samenleving van Helsinki tot Malaga en van Boekarest tot Glasgow.
• Met Pierre Wind en Quintis ontwikkelt NPS een quiz over eten en culturen met de werktitel ´In de Hersenpan´.
Beoogde uitzending zomer 2008.
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• De NPS wil jaarlijks een nieuwe jongerenserie ontwikkelen die zich afspeelt in een multiculturele context.
Begin 2008 wordt MOES geprogrammeerd.
• De NPS werkt mee aan een grote internationale serie over de islam in Europa waar acht landen aan meedoen.
De serie wordt in 2008 uitgezonden en geeft een beeld van hedendaagse moslims in Europa.

Radio
Alle publieke zenders willen in hun programmering rekening houden met de allochtone publieksgroepen,
danwel in hun onderwerps- en gastkeuze de multiculturele samenleving reflecteren. Twee zenders, Radio 5
en FunX, hebben een programma-aanbod dat zich (in het geval van Radio 5 deels) specifiek op genoemde
groepen richt.
De op Radio 5 uitgezonden doelgroepprogramma’s worden voornamelijk door oudere allochtonen beluisterd.
Toch vervullen deze programma’s een belangrijke rol bij de informatie-uitwisseling binnen de allochtone
publieksgroepen; alle reden dus om deze uitzendingen voort te zetten. Daarnaast zal Radio 5 zich nadrukke
lijker op het ontwikkelen van informatieve radioformats voor de ‘tussengeneratie’ gaan richten.
Het bedienen van de jongere allochtonen blijft nadrukkelijk de taak van FunX, de urban muziek- en informatiezender die zijn succes de afgelopen jaren al meermalen heeft bewezen. In de vier grote steden heeft FunX
binnen de leeftijdsgroep 15-35 jaar een weekbereik van 26%. Onder allochtone jongeren heeft de zender een
weekbereik van 49% en daarmee is het veruit de best beluisterde zender binnen deze groep.
Internet
Het afgelopen jaar is op internet via het speerpuntenbudget een versterking aangebracht in de content
ontwikkeling voor niet-westerse allochtonen. Het komend jaar gaan wij actief samenwerkingsverbanden
aan met allochtone jongerensites. Op deze wijze kan via een voor die groep betrouwbare omgeving kennis
worden gemaakt met content van de Publieke Omroep.
Het afgelopen jaar heeft internet al via het eigen speerpuntenbudget invulling gegeven aan meer diversiteit
in het aanbod en is een versterking aangebracht in de contentontwikkeling voor niet-westerse allochtonen.
Voor 2008 zal hieraan een vervolg worden gegeven door een reservering van € 0,7 mln. Doelstelling is ervoor
te zorgen dat de Publieke Omroep een rol van betekenis gaat spelen bij de Nieuwe Nederlanders en deze
groep op internet dus significant beter gaat bereiken. Meer specifiek gaat het daarbij om het realiseren van
internetplannen die het bereik van de Publieke Omroep onder de vier grootste groepen allochtonen vergroot:
Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers. Sites zoals FunX, Krossover van de KRO en het internetproject
MOES van de NPS zijn hiervan aansprekende voorbeelden.

Crossmediaal werken
We willen ons publiek met ons aanbod daar volgen waar het zich bevindt. Hoewel het zwaartepunt de
komende jaren nog bij de generieke kanalen ligt, bezien wij voortdurend de mogelijkheden van zich nieuw
aandienende platforms voor de verspreiding van ons aanbod. Inmiddels opereren wij niet alleen op de
traditionele generieke radio- en televisiekanalen, maar zijn er de digitale themakanalen (onder de vlag van
Nederland 4), is er een scala aan internetsites en -portals, bestaat de on demand portal Uitzending Gemist
en wordt er geëxperimenteerd met andere vormen van nieuwe media (mobiel, narrowcasting, interactieve
televisie, etc.). Ook wordt, waar mogelijk en juridisch toegestaan, samenwerking gezocht met andere media
organisaties zoals in de printsector.
Terwijl we het publiek de laatste jaren verder zien versnipperen in kleinere doelgroepen, verdeeld over steeds
meer media en kanalen, is ons budget naar verhouding niet of nauwelijks gegroeid. Ook groeit het aantal
creatieve concepten niet in dezelfde mate waarin het publiek zich verspreidt over het aanbod. De technische
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mogelijkheden om goedkoper en meer flexibel content te produceren worden wel groter. Om in te spelen op
die ontwikkelingen onderzoekt de Publieke Omroep steeds meer de mogelijkheden van crossmediaal werken.
Een groot aantal programma’s wordt inmiddels al multimediaal uitgezonden (op meerdere platforms), het
crossmediale voegt daar een dimensie aan toe.
Onder crossmediaal werken verstaan we ‘een optimale inzet van een combinatie van media en distributie
mogelijkheden (tv, radio, themakanalen, internet, mobiel, on demand, etc.), waardoor een kruisbestuiving
ontstaat die versterkend werkt voor het inhoudsconcept en voor het bereiken van specifieke publieks
groepen’. Crossmediaal aanbod kenmerkt zich door één concept, dat via verschillende media, op gecoör
dineerde wijze, met gebruik van één merk wordt aangeboden.

vroeger

nu/toekomst

programma op:

format op:

100,NL 1

100,Nederland 1
Themakanaal
Omroep.nl
Uitzending Gemist
mobiel
YouTube, Google

...........

Om de fragmentatie van het publiek op te vangen en het totale bereik van de Publieke Omroep op een
gelijkblijvend niveau te houden, moeten we ervoor zorgen dat creatieve ideeën niet meer alleen worden
vertaald in traditionele programma’s, maar ook in bredere formats of concepten. Door het verder uitbouwen
van bestaande programma’s en het ontwikkelen van nieuwe crossmediale formats, in combinatie met een
krachtige crossmediale marketing, wordt de binding met het publiek versterkt en is het uiteindelijke resultaat
meer dan de optelsom der delen. Alleen door content en formats op meerdere platforms aan te bieden wordt
het totale bereik ervan namelijk geoptimaliseerd (weliswaar gefragmenteerd en in verschillende uitingen).
Verdergaande technologische mogelijkheden, die de productie faciliteren en die nodig zijn om de dalende
budgetten op te vangen, helpen ons daarbij. Daarmee is de ontwikkeling in gang gezet van programma
naar format: meer waarde voor hetzelfde budget. Het moge overigens duidelijk zijn dat dit streven een grote
spanning zet op dat budget, omdat dit hoe dan ook extra kosten met zich meebrengt (ondanks besparingen
door digitalisering).
De mogelijkheden zijn legio, evenals de bij programmamakers aanwezige creativiteit om de crossmediale
potentie van hun programma’s vorm te geven. Het afgelopen jaar is een grote stap gezet met deze werkwijze.
De Top 2000 was natuurlijk het aansprekende voorbeeld, maar inmiddels is er navolging. Zo start in oktober
het grootschalige project ‘Wij zijn de baas’. Gedurende een week staat de programmering niet alleen op alle
televisienetten, maar ook op andere platforms in het teken van de democratie. Voor de Olympische Spelen
2008 is er een internationaal project ontwikkeld waarbij door middel van programma’s, interactieve landen-
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en sportsites en een plak-scrapboek kinderen de Olympische gedachte wordt bijgebracht en ze zich kunnen
identificeren met hun rolmodellen. Ten slotte spelen de diverse themakanalen van de Publieke Omroep een
steeds nadrukkelijker rol in de crossmediale aanpak.
De komende twee jaren wordt deze aanpak verder gestimuleerd, onder meer door binnen de bestaande
organisatie en systematiek budget aan te wijzen voor pilots/projecten op dit gebied. Overigens is crossmedialiteit een vervolgstap op multimediaal werken, een ontwikkeling die binnen de Publieke Omroep al jaren
geleden in gang is gezet. Het overgrote deel van onze titels op radio en televisie heeft ook een internetvariant,
waarmee de content al optimaler wordt benut. In deze Meerjarenbegroting is een hoofdstuk over crossmedialiteit opgenomen, waarin meer crossmediale projecten worden vermeld waar de Publieke Omroep momenteel
aan werkt.

20

MEERJARENBEGROTING

2008-2012

21

Hoo f d s t u k 4

Beleid
Radio
Koers
Oude media worden niet door nieuwe media verdrongen. Wel veranderen met de komst van nieuwe media
vaak de functies van al langer bestaande media. Radio heeft toekomst, op voorwaarde dat de tekenen van
de nieuwe tijd worden begrepen. Wij moeten nog scherper de eigen functionaliteit en betekenis van radio
opzoeken en neerzetten voor het publiek. Aan ons als aanbieders de uitdaging om via een slimme merk
strategie het publiek te verleiden, te gidsen en op maat te bedienen. Om de impact van de boodschap te
versterken, dient radio de mogelijkheden van beeld en tekst in aanvulling op de radioprogrammering te
verkennen. Voor de marketingcommunicatie van radio is het crossmediaal inzetten van televisie en internet
onmisbaar.
Eind 2006 zijn de volgende doelstellingen voor de luistertijdaandelen geformuleerd:
Doelstelling 2007

Doelstelling 2008

Radio 1

8,5%

8,0%

Radio 2

11,5%

12,0%

3FM

7,5%

8,0%

Radio 4

2,0%

2,5%

Radio 5

1,5%

2,5%

31,0%

33,0%

Radio 6
FunX
Totaal publieke zenders

Omdat Radio 6 pas halverwege 2007 in het CLO zal worden opgenomen heeft het geen zin nu al een LTAdoelstelling voor deze zender te formuleren. Voor FunX kunnen, vanwege het specifieke karakter van deze
zender alleen doelstellingen binnen specifieke publieksgroepen geformuleerd worden. Het is niet mogelijk
deze naar een landelijk luistertijdaandeel te vertalen.

Speerpunten
Kunst en expressie
De publieke radio vervult in het domein van kunst en expressie onmisbare rollen. In onze journalistieke rol
signaleren, agenderen en duiden wij culturele trends, ontwikkelingen en gebeurtenissen. Radio 1 kent een
horizontale cultuurbalk, waarin uitvoerig wordt gesproken met gasten uit het culturele veld. Ook in de overige
Radio 1-programmering wordt, als de actualiteit daar aanleiding toe geeft, veel aandacht besteed aan belangwekkende ontwikkelingen in dit veld. Auteurs worden niet zelden in de gelegenheid gesteld om hun nieuwe
boek in verschillende Radio 1-programma´s toe te lichten. Radio 6 biedt sinds september 2006 onderdak aan
De Avonden, het gezaghebbende cultureel-informatief radioprogramma van de VPRO, dat op werkdagen te
horen is van 19.00 tot 22.00 uur. De Avonden bestrijkt een breed cultureel terrein met een accent op muziek,
film, poëzie, beeldende kunst en theater. Ook in de dagelijkse talkshow Desmet Live gaat het gesprek zeer
frequent over onderwerpen in de sfeer van kunst en cultuur. Desmet Live staat geprogrammeerd in de vroege
avonduren op Radio 5.
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In onze rol van programmeur brengen wij culturele producties (van derden) onder de aandacht van een
breed publiek. We maken daarbij geen onderscheid naar genre. Popmuziek is net zo goed cultuur als jazz en
klassieke muziek. De opdracht van de Publieke Omroep om een onderscheidend programma te verzorgen is
in het muziekbeleid van alle zenders richtinggevend. Wij vervullen hiermee een belangrijke rol op het gebied
van cultuurspreiding. Concreet komt dit neer op relatief veel aandacht voor muziek die door commerciële
stations (nog) niet wordt gedraaid, op live-muziek en festivals. 3FM doet niet alleen verslag van Pinkpop en
Lowlands, maar ook van een hele reeks andere festivals, variërend van Noorderslag, Awakenings, Extrema
Outdoor, de Zwarte Cross, het Flevofestival tot Innercity. Radio 6 covert het North Sea Jazz Festival en Radio 2
doet verslag van het Songfestival en het Gouden/Zilveren Harpen Gala.
Binnen de radioprogrammering wordt ruimte en veel budget vrijgemaakt voor radiodrama – het oude hoorspel, maar dan in een modern jasje gestoken – en radiodocumentaires. Radiodrama krijgt op dit moment
vooral gestalte door Bommel, een hoorspelserie in 440 delen naar de boeken van Marten Toonder die op drie
zenders wordt uitgezonden (Radio 1, Radio 4 en Radio 6). Radio 2 besteedt van oudsher veel aandacht aan
cabaret en kleinkunst, met name in het weekend.
In onze rol van (co)producent brengen wij ook zelf culturele producties tot stand. Belangrijkste voorbeeld
hiervan zijn de concertseries in de sfeer van de klassieke muziek: de Vrijdag van Vredenburg, het Zondag
ochtendconcert en de Zaterdagmatinee, een serie die tot ver buiten onze landsgrenzen een enorm aanzien
geniet. De concertseries worden voor een belangrijk deel ingevuld door het eigen muziekapparaat van de
Publieke Omroep: het Muziekcentrum van de Omroep met drie orkesten en het grootste professionele koor
van ons land. De series worden live uitgezonden op Radio 4, de klassieke muziekzender van de Publieke
Omroep. Radio 4 zendt daarnaast op werkdagen nog twee andere concerten uit en brengt in juli en augustus
de bekende Zomeravondconcerten, met registraties van de belangrijkste muzikale evenementen in binnenen buitenland.
De komende jaren zullen wij onze succesvolle titels continueren en ons aanbod met aansprekende nieuwe
concepten uitbreiden. Voorbeelden zijn Vrienden van Amstel Live, een nieuwe portal voor Radio 4 en een
gezamenlijke portal in samenwerking met onder andere het MCO en Cultura. Voor deze laatste portal zal een
online archief met materiaal over klassieke muziek (film, audio, portretten, reportages etc.) ontwikkeld worden.
Diversiteit
Uit onderzoek blijkt dat etnische minderheden een sterke voorkeur hebben voor commerciële zenders en
zenders uit het land van herkomst. Wat hoeveelheid luisteren betreft, laat het mediagebruik van deze groepen
zich vergelijken met dat van autochtone Nederlanders met een relatief lage opleiding: een sterke voorkeur
voor muziekzenders (vooral bij jongeren).
Radio 5 en FunX hebben een programma-aanbod dat zich (in het geval van Radio 5 deels), specifiek op
etnische minderheden richt. De op Radio 5 uitgezonden doelgroepprogramma’s worden eigenlijk alleen door
oudere allochtonen beluisterd. Toch vervullen deze programma’s een belangrijke rol bij de informatie-uitwisse
ling binnen de etnische publieksgroepen; alle reden dus om deze uitzendingen voort te zetten. Daarnaast zal
Radio 5 zich nadrukkelijker gaan richten op het ontwikkelen van informatieve radioformats voor de ‘tussen
generatie’. Het bedienen van de jongere stedelijke allochtonen blijft nadrukkelijk de taak van FunX, de urban
muziek- en informatiezender die zijn succes de afgelopen jaren al meermalen heeft bewezen. In de vier grote
steden heeft FunX binnen de leeftijdsgroep 15-35 jaar een weekbereik van 26%. Onder allochtone jongeren
heeft de zender een weekbereik van 49% en daarmee is het veruit de best beluisterde zender binnen deze
groep.
Maar ook van de andere zenders wordt nadrukkelijk aandacht voor het thema diversiteit gevraagd.
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Radio 1 heeft als opdracht meegekregen de afspiegeling van de samenleving te verbeteren. Dit moet onder
andere gebeuren door het entameren van een discussie over journalistieke afwegingen (selectiecriteria);
ook bij de keuze van gasten gaat consequent op hun achtergrond gelet worden. Dit gaat voor alle op Radio 1
uitgezonden programma’s gelden, maar het programma Kunststof krijgt een speciale opdracht mee, dit ook
in het licht van het programmavoorschrift dat voor de NPS geldt. In de ’s avonds uitgezonden ‘jongerenbalk’
zal ruimte gereserveerd worden voor programmering in de sfeer van het integratiedebat. Daarnaast zal er
een ‘Diversiteitforum’ met deelnemers uit de belangrijkste etnische publieksgroepen ontwikkeld worden.
Ook Radio 2 moet de afspiegeling van de samenleving verbeteren en ook hier zal dat moeten gebeuren door
een discussie over journalistieke afwegingen en het uitnodigingsbeleid omtrent gasten.
3FM moet binnen een sterk competitieve markt opereren; alle reden dus om zeer voorzichtig met veranderin
gen in de programmering om te gaan. Enkele jaren geleden is gestopt met het ‘verkleuren’ van het muziek
aanbod van 3FM omdat er niet echt nieuwe luisteraars instroomden, maar bestaande luisteraars wel afhaakten.
Inmiddels zijn er door ontwikkelingen in de muziekmarkt toch ook weer meer mogelijkheden gekomen
om de programmering ook voor jongeren uit de etnische publieksgroepen aantrekkelijk te maken.
Op Radio 4 is sinds de invoering van de nieuwe radiostrategie geen wereldmuziek meer te beluisteren.
Die heeft nu een eigen plek op Radio 6 gekregen. Hierdoor zijn de mogelijkheden om de programmering
van Radio 4 voor allochtonen aantrekkelijker te maken, enigszins beperkt. Wel is afgesproken bij het program
meren van concerten ook nadrukkelijk naar geografische en etnische spreiding te kijken.
Op Radio 6 wordt sinds september 2006 veel wereldmuziek uitgezonden. Hoewel deze programmering
zich niet specifiek op etnische groepen richt, zal deze voor een deel toch ook de wat oudere allochtone
Nederlanders aanspreken. Komend jaar zal er onderzoek naar muziekvoorkeuren onder deze publieks
groepen worden uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek zullen specifieke doelgroep
programma’s ontwikkeld worden.

Zenders
Radio 1
Radio 1 is een maatschappelijk betrokken zender en wil door goede onderlinge samenwerking tussen de
diverse redacties van de omroepen een hoge journalistieke kwaliteit bieden die goed aansluit bij de infor
matiebehoefte van de luisteraar.
Wat beluistering betreft waren 2003 en 2004 voor Radio 1 topjaren. In het voorjaar van 2005 trad echter een
scherpe daling in, waarvan de zender zich tot dusver niet heeft weten te herstellen. Momenteel heeft Radio 1
een luistertijdaandeel van 7,5%, een vol procent minder dan de in het vorige Meerjarenbegroting geformu
leerde doelstelling van 8,5%. Een duidelijk inhoudelijke verklaring voor deze plotselinge terugval ontbreekt.
Wel valt op dat Radio 1 de enige publieke radiozender is waarbij de daling in het bereik van de zender niet
gecompenseerd wordt door een toename in de luistertijd. De korte luistertijd duidt erop dat Radio 1 selectief
wordt beluisterd: luisteraars zetten de zender bewust aan voor specifieke programma’s, en zetten deze daarna
vaak ook weer uit. Een dergelijke afhankelijkheid van één of meer piekprogramma’s maakt een zender kwetsbaar. Als de beluistering van deze piekprogramma’s terugloopt, heeft dat zijn weerslag op de hele zender.
Iets dergelijks lijkt zich de afgelopen jaren bij het Radio 1 Journaal te hebben voorgedaan.
In de afgelopen jaren is dit programma – hoewel nog steeds het best beluisterde programma op de zender –
veel luisteraars kwijtgeraakt. Veel luisteraars haken bovendien af bij de overgang tussen het Radio 1 Journaal
en het daarop aansluitende programma ‘De Ochtenden.’ In het algemeen is het tijdvak 9.00 tot 12.00 uur op
doordeweekse dagen het tijdvak waarin het meest naar de radio wordt geluisterd en daarmee is het zeer
bepalend voor het luistertijdaandeel van een zender. De overgang tussen het Radio1 Journaal en De Ochtenden
is dan ook de beste plaats om aan doorbeluistering te werken.
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Om de doelstelling van Radio 1 te bereiken zijn binnen het huidige profielschema verbeterpunten afgesproken,
met de aantekening dat daarmee op korte termijn meetbare resultaten moeten worden geboekt. Daarnaast
zal de Radio 1-problematiek in een multimediale context geplaatst worden, met als doel deze zender meer dan
tot op heden als een premium multimediaal nieuwsmerk te positioneren.
De doelstelling met betrekking tot het door Radio 1 te realiseren luistertijdaandeel is voor de komende jaren
enigszins aangepast: voor 2008 geldt een doelstelling van 8,0%, voor 2009 en volgende jaren blijft de
doelstelling 8,5%. In december 2007 komt er een tussentijdse evaluatie; als blijkt dat er geen positieve effecten
van de genomen maatregelen zijn waar te nemen, of onvoldoende positieve effecten om aannemelijk te maken
dat de doelstellingen in 2008 worden gehaald, zal een andere opbouw van het programmaschema worden
voorgesteld.

Acties per kwaliteitsdimensie
Programmakwaliteit
• Versterking Radio 1 Journaal
• Betere aansluiting op de belevingswereld van de luisteraar, om identificatie te vergemakkelijken
• Verbetering doorbeluistering in de ochtendprogrammering, specifiek tussen 8.00-10.00 uur
• Verbetering avondprogrammering en programmering op zaterdagochtend en -middag
• Verdere concretisering horizontale presentatie
• Ontwikkeling duidelijke thematiek middagprogramma’s
Vernieuwing en ontwikkeling
• Verbeterplannen, waarbij ook de marketing wordt betrokken, om de verjonging in de avonduren
te bewerkstelligen
• Verbeterplannen voor meeste programma’s
• Uitbouwen succesvolle formules
Verbetering kostenefficiëntie
• Verdere verbetering kostenefficiënte aanpak, om de te verwachten slechts ten dele
gecompenseerde stijging van de loonkosten op te vangen
Interactie en invloed
• Versterken nieuws en opiniefunctie
• Plan voor nieuwe initiatieven om interactie met publiek verder uit te breiden
Aandeel en bereik
• Doelstelling luistertijdaandeel 2008: 8,0%
• Doelstelling luistertijdaandeel 2009: 8,5%
• Doelstelling bereik: 20%
Radio 2
Nauw en interactief contact met de luisteraar is een van de pijlers in het programmabeleid van Radio 2.
Wij willen de bindende functie behouden die Radio 2 in de samenleving vervult en zo mogelijk nog verder
uitbouwen. Daarvoor programmeert Radio 2 vooral muziek uit de jaren ’60, ’70 en ’80. Een ander speerpunt
in het muziekbeleid is het consequent programmeren van live optredens en het uitzenden van gehele live
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concerten. Ten slotte willen we onze luisteraars bijpraten over de belangrijkste en meest opvallende nieuws
feiten, ‘vertaald’ naar een directe relevantie voor de luisteraars.
Radio 2 wil de onbetwiste nummer 1 zijn in de doelgroep 35-54 jaar en gaat zich daartoe in programmering
en marketing/promotie nog meer toeleggen op deze leeftijdscategorie. Deze verscherping van het profiel is
mogelijk omdat bepaalde onderdelen van de programmering, die gericht waren op een oudere doelgroep,
verplaatst konden worden naar Radio 5. Daarnaast wil Radio 2 het marktleiderschap in 10+ consolideren en
zo mogelijk uitbouwen. In de sfeer van het luistertijdaandeel gelden voor 2007-2008 targets van resp. 12% in
10+ en 15% in de doelgroep van 35-54 jaar.
Door zijn grote publieksbereik leent deze zender zich goed als startpunt van crossmediale initiatieven. Meer
dan ooit zullen de grote events van Radio 2 multi- en crossmediaal worden gekoppeld. Om de vooraanstaan
de positie van Radio 2 te behouden en verder uit te bouwen zullen er niet alleen meer van deze multi- en
crossmediale events worden georganiseerd; ze zullen door deze aanpak ook onvermijdelijk groter worden.

Acties per kwaliteitsdimensie
Programmakwaliteit
• Optimaliseren aansluiting programmering op wensen/behoeften doelgroepen en leefstijlgroepen
• Herinrichting weekendprogrammering
• Continueren kwantiteit en journalistieke kwaliteit berichtgeving
Vernieuwing en ontwikkeling
• Multimediale projecten en evenementen (Top 2000, themaweken en live concerten) ontwikkelen
en verder uitbouwen
Interactie en invloed
• In stand houden en intensiveren band met het publiek, o.a. door het professionaliseren en
toegankelijker maken van de publieksservice
Aandeel en bereik
• Doelstelling luistertijdaandeel:
• 12% in 10+
• 15% in doelgroep 35-54 jaar

3FM
In 2005 heeft 3FM de campagne ‘Real Music, Real People’ geïntroduceerd. Met deze campagne werd de
positionering van 3FM Serious Radio als echte, authentieke en maatschappelijk betrokken muziekzender voor
jongeren onderstreept. Imago-onderzoek toont aan dat deze waarden door de doelgroep zeer goed herkend
worden en dat concurrerende radiostations zonder uitzondering lager of in het geheel niet scoren op die
waarden. De campagne is ingezet op televisie, in printuitingen en online. De doelstellingen van deze campag
ne zijn gehaald. Uit bedoeld imago-onderzoek is tevens gebleken dat 3FM op de kernwaarden ‘jong’ en ‘stoer’
in de afgelopen jaren winst heeft geboekt. De ambities van 3FM liggen echter hoger. In het laatste kwartaal
van 2007 zal 3FM dan ook een nieuwe campagne introduceren die specifiek gericht zal zijn op versterking
van deze waarden, zonder dat het de waarden waar nu goed op wordt gescoord (liefde voor muziek,
maatschappelijk betrokken, authentiek) uit het oog verliest.
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De inhoudelijke kwaliteit van de 3FM-site wordt verbeterd. Extra aandacht voor de genoemde prioriteiten
moet in 2008 leiden tot een portal/site die de autoriteit van het merk 3FM op het gebied van popmuziek
onderstreept en versterkt. De aanwezige programma-informatie en de belangrijke rubriek ‘Muzieknieuws’
zijn inhoudelijk nu te mager. De site gaat meer muziek bieden en meer gebruik maken van de muzikale
schatkamer van 3FM met daarin veel eigen live producties. Ook wordt de website Serious Talent door
ontwikkeld en uitgebouwd.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de huidige hoeveelheid presentatie op de zender de belangrijkste tune-out
factor is voor de 3FM-luisteraar. Afgesproken is om het aandeel gesproken woord zenderbreed terug te
brengen. Ook voor 2008 is continuïteit van de huidige primetime programmering een voorwaarde voor groei
van de beluistering. De programmering is nog relatief jong en vertoont nog voldoende groeipotentieel. Voor
de genreprogrammering in de avond is een minimaal te halen luistertijdaandeel afgesproken. Dat moet leiden
tot een langere gemiddelde luistertijd en dus een stijging van het luistertijdaandeel. Van alle programma’s
wordt verwacht dat de norm voor het aandeel gesproken woord niet wordt overschreden.

Acties per kwaliteitsdimensie
Programmakwaliteit
• Consequent muziekbeleid voor jongeren van 15-34 jaar
• Terugbrengen van aandeel gesproken woord
• Ontwikkeling en productie visuele content t.b.v. nieuwe media
Vernieuwing en ontwikkeling
• Verdere ontwikkeling van campagne om positionering van 3FM Serious Radio te versterken
• Uitzenden van toonaangevende popfestivals en live concerten
• Ontwikkelen en uitbouwen crossmediale concepten als 3FM Awards, 3FM Serious Talent,
3FM Serious Request, 3FM Serious TV en 3FM Presents
• Versterking programma’s en promotionele ondersteuning genreprogrammering
• Verbeteren en uitbouwen van 3FM-site en website Serious Talent
• Continu monitoren van ontwikkelingen in de jongerencultuur
• Ontwikkeling digitale themakanalen
Interactie en invloed
• Aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen in programma’s en programmering
Aandeel en bereik
• Doelstelling luistertijdaandeel 10+: 8,0%
• Doelstelling luistertijdaandeel 15-34 jarigen: 17,5%

Radio 4
Radio 4 is de klassieke muziekzender van de Publieke Omroep en wil een actuele muziekzender zijn voor een
groot publiek, met een onderscheidend aanbod aan levende muziek, muziekactualiteiten en achtergrond
informatie. Radio 4 speelt een vooraanstaande rol in het kader van de cultuuroverdracht van bekend en
onbekend repertoire en heeft een belangrijke initiërende functie ten aanzien van Nederlandse composities.
Live-registraties van concerten maken een belangrijk deel uit van het Radio 4-aanbod. Jaarlijks worden
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ongeveer 340 opnames uit eigen land, aangevuld met EBU-registraties en concertopnames uit het archief
in radioprogramma’s gebruikt.
Veel van deze concerten komen tot stand in samenwerking met het Muziekcentrum van de Omroep
en worden geprogrammeerd in omroepseries de Zaterdagmatinee, het Zondagochtendconcert en
de Vrijdag van Vredenburg.
Met ingang van 4 september 2006 heeft Radio 4 een geheel klassiek profiel gekregen. Jazz, wereldmuziek,
cross-over en improvisatie worden sinds die datum op Radio 6 uitgezonden.
Het volledig klassieke profiel heeft bijgedragen aan betere doorbeluistering van de late avond. Daarnaast moet
Radio 4 ook nieuwe luisteraars aan zich zien te binden. Een aanzet is gemaakt met een nieuw format voor het
ochtendprogramma ‘De Klassieken’, waarbij toegankelijke muziek wordt gecombineerd met een laagdrempe
lige presentatie en tone of voice. Afhankelijk van de resultaten zal de komende tijd bekeken worden of en waar
vergelijkbare veranderingen nog meer kunnen worden doorgevoerd.
Naar aanleiding van de programmamonitor wordt de programmering op enkele onderdelen gewijzigd. Verder
zijn afspraken gemaakt over de verbetering van het format van enkele programma’s (Top 50 op 4, Ongehoord)
en de presentatie (aard en hoeveelheid gesproken woord) van een groter aantal programma´s. Uit de programmamonitor blijkt dat de kritiek zich met name op de presentatie toespitst. Verbeteringen in die sfeer
hebben naar verwachting een positief effect op de waardering en beluistering van de zender.
Het jaarlijkse kwalitatieve presentatorenonderzoek geeft overigens over de hele linie gezien een hogere waardering te zien, hoewel er een verschil in beoordeling is tussen de frequente luisteraars van Radio 4 en de
potentiële Radio 4-luisteraars. Een wat lichtere toon en samenstelling wordt door de frequente luisteraars
minder gewaardeerd. Dit betekent dat Radio 4 in de programmering met beide groepen luisteraars rekening
zal moeten houden.
Halverwege 2007 is een eerste CD verschenen op het label dat in samenwerking met RNW, omroepen en
MCO ontwikkeld is. Komende jaren zal deze reeks verder uitgebreid worden. Radio 4 op internet zal verder
uitgebreid worden; ook hierbij zal nauw met het MCO worden samengewerkt.

Acties per kwaliteitsdimensie
Programmakwaliteit
• Verder aanscherpen onderscheidend publiek klassiek profiel
• Meer aandacht voor bijzondere en historische opnames
• Verbetering presentatie (herkenbaar en toegankelijk) d.m.v. opleidingsplan
Vernieuwing en ontwikkeling
• Ontwikkeling crossmediale concepten
• Versterking marketing- en communicatieactiviteiten
• Ontwikkeling CD-label, i.s.m. RNW, omroepen en MCO
Interactie en invloed
• Initiërende rol in muziekleven
• Verbeteren service aan luisteraars
• Toename gebruik van internet
Aandeel en bereik
• Target luistertijdaandeel voor 2008: 2,5%
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Radio 5
Radio 747 is in de nieuwe Radiostrategie omgedoopt tot Radio 5 en heeft als gevolg van deze operatie een
geheel nieuw profiel gekregen. De zender is zich overdag op werkdagen met een combinatie van muziek,
informatie en service gaan richten op een ouder publiek (55+) met een laag tot gemiddeld opleidingsniveau.
In de avond en in het weekend blijft er ruimte voor educatie, opinie en levensbeschouwing.

Werkdagen overdag
Radio 5 wil overdag op werkdagen een brede en toegankelijke zender zijn met muziek en informatie voor
mensen van 55 jaar en ouder. Uitgangspunten hierbij zijn:
• De zender richt zich met een combinatie van informatie, service en lichte muziek op een laagen middelbaar opgeleid publiek van 55 jaar en ouder.
• De onderwerpen sluiten aan op de belevingswereld van een ouder publiek, ze staan dicht bij de luisteraar.
• Muzikaal ligt de nadruk op muziek uit het midden van de jaren ‘50 en begin jaren ‘60; het aanbod
bestaat voor een derde deel uit Nederlandstalige muziek.
• De programma´s worden gepresenteerd door bekende presentatoren.
• Belangrijkste doelgroepen zijn hierbij Gemakzoekende Burgers, Bezorgde Burgers en
Standvastige Gelovigen.
De nieuwe dagprogrammering van Radio 5 op werkdagen blijkt zodanig aan te slaan bij de doelgroep dat
deze ook in 2008 wordt gecontinueerd. Dat betekent dat er vanuit dezelfde programmatische uitgangspunten
en doelstellingen gewerkt zal blijven worden. Om de ambities in de sfeer van het luistertijdaandeel waar te
maken worden regelmatig opvallende evenementen geprogrammeerd (tenminste drie themaweken per jaar
en een aantal concerten van in het profiel passende artiesten, al dan niet met begeleiding van het Metropole
Orkest).
Een gedegen en intensieve promotie/marketing is noodzakelijk evenals multimediaal samenwerken met
televisie. In september 2007 zal de eerste grote promotiecampagne voor Radio 5 starten, waarmee zowel
naamsbekendheid als frequentie van de zender gecommuniceerd gaan worden. Het laten ‘overstappen’ van
de oudere luisteraars van hun ‘eigen’ zender naar Radio 5 is hier de uiteindelijke doelstelling.
Radio 2 wordt mede als een promotiemiddel voor Radio 5 ingezet. Met de komst van Radio 5 is het mogelijk
de oudere luisteraars van Radio 2 een alternatief te bieden, waardoor Radio 2 de mogelijkheid krijgt zich op
de doelgroep 35-54 jaar te richten.

Avond en weekend
In de nieuwe Radiostrategie staan op Radio 5 in de avonduren op werkdagen educatie en opinievorming
centraal. De zaterdag op Radio 5 wordt ingekleurd met overwegend levensbeschouwelijke programma’s
en programma’s voor de eerste generatie migranten (uit de ‘gastarbeiderslanden’, China en de voormalige
koloniën). De zondag op Radio 5 staat in het teken van specifieke levensbeschouwelijke programma’s,
afgestemd op de christelijke rustdag. Op zondagmiddag is er ruimte voor bezinning, verhalen, poëzie en
levensbeschouwelijk debat. Radio 5 Avond & Weekend wil een beschouwende zender zijn die de maatschap
pelijke verscheidenheid van de Nederlandse samenleving reflecteert en daarmee afstand neemt van de waan
van de dag.
Dit betekent niet dat Radio 5 geen actuele zender is: Radio 5 wil op een andere manier voeling houden met
de maatschappij en is in zijn thematiek van deze tijd. Dit moet blijken uit onderwerpkeus en aanpak. Radio 5
richt zich op doordeweekse avonden vooral op Tolerante Wereldburgers en Participerende Burgers en in het
weekend op Standvastige Gelovigen.
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Het voormalige 747AM is er nooit in geslaagd een substantieel luistertijdaandeel te behalen. Op doordeweek
se dagen lag het luistertijdaandeel rond de 0,7%; op zaterdag rond de 1,5% en op zondag rond de 2,5%. Sinds
de in september 2006 ingevoerde nieuwe programmering is de beluistering in het weekend niet wezenlijk
veranderd; op doordeweekse dagen overdag is deze echter spectaculair toegenomen. In de avonduren op
doordeweekse dagen blijft de beluistering achter bij de doelstellingen.
Omdat de nieuwe programmering van Radio 5 nog maar kort bestaat is er nog geen monitoronderzoek voor
deze zender uitgevoerd. Voor 2008 staat zo’n onderzoek wel gepland, waardoor het mogelijk wordt deze
zender niet alleen op bereiksdoelstellingen, maar ook op de kernwaarden te beoordelen.

Acties per kwaliteitsdimensie
Programmakwaliteit
• Mogelijkheid tot doorbeluistering tussen middag en avond op doordeweekse dagen vergroten
• Format ontwikkelen voor vernieuwing educatieve functie in relatie tot dagprogrammering
Vernieuwing en ontwikkeling
• Onderzoek naar vernieuwing in de programmering in het vroege avondblok
Aandeel en bereik
• ‘Winnen’ van nieuwe groepen luisteraars in het vroege avondblok
• Doelstelling luistertijdaandeel in 2008: 2,5%
Themakanalen
Radiothemakanalen zijn alle radiokanalen van de Publieke Omroep die niet tot de hoofdtaken behoren en
niet uitsluitend via internet worden aangeboden. Er kan daarbij een onderscheid worden gemaakt tussen
geprioriteerde kanalen op initiatief van de NPO (Radio 6, FunX) en kanalen op initiatief van omroepen.
Radio 6
Centraal in het profiel van Radio 6 staan jazz, wereldmuziek en andere cultuurspecifieke muzieksoorten.
De zender heeft een horizontale programmering, met op weekdagen overdag toegankelijke muziek met liveelementen en gasten, in de avond meer verdiepende cultuur en literaire programma’s en concertregistraties.
Radio 6 is ook de zender waar live verslag wordt gedaan van evenementen en festivals zoals het North Sea
Jazzfestival.
Radio 6 is innovatief, nieuwsgierig, cultureel geëngageerd en eigentijds. De zender richt zich op een hoger
opgeleid publiek met een brede culturele belangstelling (Tolerante Wereldburgers en Participerende Burgers).
Vanaf half april 2007 heeft de Concertzender de naam Radio 6 gekregen. Tegelijkertijd werden een nieuwe
audiovormgeving en huisstijl geïntroduceerd. NPS, VPRO, KRO, Omroep Max en de Stichting Concertzender
zijn bespelers van Radio 6.
Radio 6 kent een crossmediaal (programma)concept. Er is één gezamenlijke portal, waar alle informatie te
vinden is, waar met programmamakers/presentatoren gemaild kan worden, waar geblogd wordt, waar User
Generated Content te vinden is, materiaal gedownload kan worden, etc.
De zender kent, in tegenstelling tot de andere radiozenders, een functionele eindredactie. De drie leden van
de eindredactie vertegenwoordigen niet de omroep waarbij zij in dienst zijn, maar namens alle bespelers van
de zender een bepaalde functie: muziek, cultuur & informatie en crossmedia.
Medio 2007 wordt Radio 6 opgenomen in het CLO en zal de ontwikkeling van het luistertijdaandeel gevolgd
kunnen worden.
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In de komende jaren zal de samenwerking met andere spelers in het culturele landschap versterkt worden.
Nu al is er samenwerking met de Wereldomroep, het Vlaams culturele centrum De Buren en Klara wat
betreft de zogeheten radioboeken. Voor wat betreft muziek is er een samenwerking met diverse festivals.
De Stichting Concertzender is een vrijwilligersorganisatie die sinds 1982 garant staat voor opmerkelijke en
eigenwijze programma’s. Veel jazz; een keuze uit de platenkast van de verwoede verzamelaar; historische
opnamen; concertopnamen van (nog) onbekende musici en wereldmuziek. Bedoeling is om de Concertzender
een belangrijke en helder omschreven rol te geven in het digitale domein.

Acties per kwaliteitsdimensie
Programmakwaliteit
• Bekendheid met de zender/portal vergroten
• Muziekprofiel versterken en doorbeluistering, met name in de ochtend verbeteren
• Budgetten per tijdslot op realistischer niveau brengen
Vernieuwing en ontwikkeling
• Luisterpubliek en internetgebruikers binden
• Ontwikkeling grote crossmediale projecten/activiteiten
• Bijzondere projecten/evenementen ontwikkelen
• Opzet en ontwikkeling on demand en streaming aanbod
• Samenwerking met maatschappelijke sectoren en communities
Interactie en invloed
• Ontwikkelen muziekdatabase
Aandeel en bereik
• LTA-doelstelling wordt bepaald vanaf moment dat er gegevens bekend zijn over luistercijfers
Radio 6 uit het CLO
FunX
De productiemaatschappij FunX BV verzorgt sinds het najaar van 2005 programmering voor de de landelijke
editie van de Randstedelijke zender FunX, voorheen bekend als Colorful Radio. FunX is dé publieke zender
voor jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 15 tot 35 jaar met een multiculturele achtergrond en/of
‘urban’ muzikale belangstelling, zogenaamde ‘stadsjongeren’. De zender biedt een onderscheidend aanbod
van multiculturele ‘urban’ muziek, informatie en cultuur gericht op de doelgroep. De zender wordt gemaakt
voor en door jongeren en heeft een authentieke tone of voice, die dicht bij de luisteraar staat. Via de organisa
tie van en deelname aan muziekevenementen zet FunX zich in om de urban muziekcultuur in Nederland een
volwaardige plek te geven.
FunX wil zich multimediaal verder ontwikkelen. Alleen op deze wijze kan zij effectief blijven inspelen op de snel
veranderende mediabehoefte van haar jonge doelgroep.
Om de ontwikkeling van jongerenmerk FunX niet te frustreren, is verbetering van de distributie noodzakelijk.
De etherdistributie van de stadszenders wacht al vijf jaar op optimalisering – zo is de editie Amsterdam in
Amsterdam Zuidoost niet te ontvangen.
Het format van de landelijke FunX-editie volgt die van de lokale edities op hoofdlijnen. Net als bij 3FM geldt
voor FunX dat veel presentatie een ‘tune-out’ factor is. Het verbeteren van de kwaliteit en de inhoud van de
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presentatie vormt daarom een speerpunt van programmabeleid. Over het al dan niet inpassen van program
matische bijdragen van andere omroepen – met name de NPS – en de daarbij behorende voorwaarden en
condities worden nog nadere afspraken gemaakt.
Het muziekformat van de kabeleditie zal in 2008 gemonitord worden zodat FunX kan blijven inspelen op
nieuwe behoeften aan urbanmuziek.

Doelstellingen
Programmakwaliteit
•C
 onsolidatie toppositie als trendsettende urban muziek- en informatiezender voor
15-35-jarigen (en 10+) in de Randstad
• Ontwikkeling positionering onder doelgroep buiten de Randstad
• Kwalitatieve ontwikkeling van de live programmering
• Uitbreiding en versterking van de programmering
Vernieuwing en ontwikkeling
• Doorontwikkeling FunX FM tot grootstedelijk editiestelsel
• Crossmediale samenwerking en ontwikkeling
• Innovatie van de website Funx.nl tot multimediale jongerenportal Myfunx.nl
Interactie en invloed
• Uitbouw en inzet van de maatschappelijke relevantie voor de doelgroep, onder meer door
activiteiten buiten de radio-uitzendingen om
Aandeel en bereik
• Behoud leidende postie leeftijdsgroep 15-24 jaar in de vier grote steden
• Versterking positie in de top-3 onder 15-34-jarigen

Digitale themakanalen
Wij willen een pakket aan digitale radiothemakanalen samenstellen, evenwichtig naar bereik en inhoud en
direct aansluitend op (de hoofdbestanddelen van) de profielen van de hoofdzenders. Coördinatie, merkvoering
en verdere marketing vinden plaats vanuit de hoofdzenders en bij de omroepen is commitment aan deze
themakanalen gecreëerd. Bij de samenstelling van het pakket is mede rekening gehouden met programma
tische speerpunten als kunst en expressie, diversiteit, kennis en wetenschap. Met alle kanalen wordt gestreefd
naar het verdiepen van het programma-aanbod, het versterken van het imago van de hoofdzenders, het
verbeteren van de service aan specifieke publieksgroepen en het doelmatig inzetten van middelen. Dit laatste
door reeds eerder uitgezonden programmamateriaal in een voor specifieke publieksgroepen interessante
context (opnieuw) te ontsluiten.
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Voor distributie via o.a. de digitale kabel wil de Publieke Omroep onderstaand pakket van 25 gaan voorbereiden:
01 Radio 1 DAB
02 Radio 2 DAB
03 3FM DAB
04 Radio 4 DAB
05 Radio 5 DAB
06 Radio 6 DAB
07 FunX DAB
08 Radio 1 Nieuws 24, uit te breiden met evenementen, kamerdebatten en weer en verkeer
09 Radio 2 Top 2000
10 Radio 1 Documentaire en interview – met boeken en literatuur (Holland Doc)
11 Radio 2 Cabaret / kleinkunst / luisterlied
12 3FM Serious Talent
13 3FM Serious Live
14 3FM Mega Top 50
15 3FM Serious Alternative
16 Radio 4 Radio 4 Live – ontsluiten archief klassieke concerten
17 Radio 4 Eigentijdse muziek – passend bij het muziekprofiel van Radio 4
18 Radio 4 Musica Religiosa
19 Radio 4 Muziekkanaal voor amateurs en semi-professionals
20 Radio 5 dag Toppers van Toen – lichte muziek, jaren ’40 en ‘50
21 Radio 5 dag Hollands Glorie – Nederlandstalig, volks-/levenslied
22 Radio 5 (+R2) Nostalgie / archieven – o.a. conferences, hoorspelen, amusement
23 Radio 5 A+W Christelijk kanaal (gesproken woord en muziek)
24 Radio 5 A+W Wetenschap & Educatie
25 FunX Flavours / hiphop-kanaal
De keuze voor deze kanalen is tot stand gekomen op basis van de volgende overwegingen:

1. Uitgangspunten Tussentijds Concessiebeleidsplan 2006-2010
Net als bij de televisiethemakanalen is gebruik gemaakt van de uitgangspunten zoals vermeld in het Tussen
tijds Concessiebeleidsplan 2006-2010. Doelstellingen die betrekking hebben op vernieuwing en talentont
wikkeling spelen hierbij een rol. Vanuit de gedachte dat wij met ons aanbod en onze platforms het publiek
willen volgen, is de basis gelegd voor de ontwikkeling van een aantal themakanalen: de content van de
Publieke Omroep moet aangeboden worden op die platforms waar het publiek zich bevindt of naar toe
beweegt. Daarbij hebben de themakanalen tevens ten doel te kunnen experimenteren met nieuwe technie
ken. Met deze strategische uitgangspunten is de ontwikkeling van themakanalen binnen de Publieke Omroep
geplaatst in een innovatief en experimenteel karakter. Hierbij zij opgemerkt dat het overgrote deel van de op
deze kanalen uit te zenden programma-onderdelen al eerder zijn uitgezonden in het kader van de hoofdtaak.
Met andere woorden, naast specifieke programmering betreft het vooral een herhaling van programmaonderdelen, via een specifiek platform.
Aansluitend bij de uitgangspunten van het Tussentijds Concessiebeleidsplan 2006-2010 zijn themakanalen
een uitstekend instrument om het bereik onder specifieke groepen te bevorderen. Keuzes voor de themaka
nalen liggen dan ook deels in doelgroepen, zoals jongeren en jong-volwassenen, die de Publieke Omroep nu
nog minder goed bereikt.
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2. (Omgevings)analyse
Om een goede inhoudelijke afweging te kunnen maken ten aanzien van de thema´s die de basis vormen
voor de ontwikkeling van de themakanalen is een analyse gemaakt van het huidige radioaanbod binnen
de Publieke Omroep en het radioaanbod in de markt.
Enerzijds kan hieruit worden geconcludeerd dat brede thema´s voor grotere doelgroepen van belang zijn,
anderzijds dat een evenwichtig totaalaanbod van belang is. Verder is een goede mix van doelgroepen en
genres belangrijk. Deze analyse heeft geleid tot een uitbreiding van het aanbod met voor de radiomarkt
unieke content, in het directe verlengde van de onderscheiden profielen van de hoofdzenders. Bovendien is
in het kader van pluriformiteit en representativiteit van het aanbod van de Publieke Omroep ingespeeld op
de mogelijkheid om meer kanalen te ontwikkelen.
Voor deze nieuwe radiothemakanalen vraagt de Publieke Omroep voor 2008 geen separaat budget aan.
De kanalen zullen met minimale middelen worden gerealiseerd, waarbij de (uiterst beperkte) budgetten
door synergie gevonden zullen worden binnen de bestaande begrotingen van programma´s en zenders.
De feitelijke ontwikkeling van bovenstaande kanalen hangt in enkele gevallen af van de mogelijkheden om
daarvoor tegen aanvaardbare condities de rechten te regelen. Niet uit te sluiten valt dat dit in een enkel geval
niet gaat lukken. Vooruitlopend op die mogelijkheid zal de komende maanden worden onderzocht of er
analoog aan het onder 23 genoemde kanaal tegen redelijke kosten een format is te ontwikkelen voor een
themazender dat in teken staat van andere tradities en culturen, met name de Islam. Mocht dat het geval zijn,
dan komen we daar in de volgende Meerjarenbegroting op terug.

Kwaliteitsbudget
Van het toegekende kwaliteitsbudget (€ 3 mln) zet Radio meer dan de helft in op het speerpunt kunst en
expressie.
Kwaliteitsbudget RADIO
Toelichting
Kunst & Expressie
Radio 6

1.150.000

Radio 4

200.000

Versterking levende muziek/registraties in
relatie tot gestegen kosten.

3FM

130.000

Versterking liveconcerten, waaronder concerten
in samenwerking met het Metropole Orkest.

Kwaliteitsimpuls, registraties binnenlandse festivals +
extra investering in radiodrama en radio
documentaires

1.680.000

Diversiteit
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Programmavernieuwing
Radio 1

500.000

Bij (onverhoopt) verder dalende luistercijfers in
najaar 2007 ontwikkeling van nieuw programma
schema Radio 1.

3FM

100.000

Uitbreiding en vernieuwing programmaformats
(3FM Award, Serious Request)

600.000

Herstel
Radio 5

200.000

Verhoging budget i.v.m. continuering
dagprogrammering

Themaweken Radio 5

200.000

Structurele financiering twee themaweken

Vervanging
“Desmet Live”

170.000

Vervanging i.v.m. minder zendtijd Human

570.000

TOTAAL

3.000.000

Televisie
Koers
Met de invoering van het programmeermodel in september 2006 heeft de Publieke Omroep het fundament
gelegd voor een verdere versterking en aanscherping van de programmering. De profielen van de netten
kunnen nog verder worden aangescherpt, maar het overall beeld ziet er goed uit. De perceptie van het
kijkerspubliek over ons is weer positief en het aantal mensen dat één of meer van onze netten in de voor
keurset heeft, is substantieel gestegen.
Onder de noemer Programmakwaliteit krijgen kunst en expressie en daarbinnen in het bijzonder drama,
documentaires, kinderen en kennis en wetenschap dit jaar onze speciale aandacht. Datzelfde geldt voor
Diversiteit, dat op alle platforms een speerpunt is. De invulling van deze speerpunten wordt hieronder nader
toegelicht bij de desbetreffende indicatoren van de Kwaliteitskaart.

Kwaliteitskaart
1. Programmakwaliteit
1.1 Algemeen
Met de invoering van het Programmeermodel zijn kijker en inhoud centraal gesteld. Nu is het zaak om een
evenwichtige realisatie te ontwikkelen van de dimensies van de Kwaliteitskaart. Een belangrijke opdracht
daarin is het bewaken van de balans tussen kwaliteit en kijkcijfers en bereik. Daarvoor wordt er meer
geïnvesteerd in portfolioanalyses en onderzoek om individuele programma’s te kunnen toetsen.
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Programmakwaliteit
Kijker en inhoud centraal stellen/evenwichtige realisatie dimensies kwaliteitskaart
Toetsing individuele programma’s aan vooraf bepaalde dimensies kwaliteitskaart
Acties 2008
•V
 ergroting herkenbaarheid van de netprofielen, zowel door onderscheidende programmering
als door marketingcommunicatie en branding
• Binnen het Kompas voor de hoofdgenres en -thema’s definiëren waarin de programmatische
onderscheidendheid tot uitdrukking moet komen en welke criteria daarvoor gehanteerd
kunnen worden
• Meer investeren in portfolioanalyses, pilots, pretesting, onderzoek nadrukkelijker inzetten als
instrument
• Meer op titelniveau sturen aan de hand van de Kwaliteitskaartmeting
• Verder ontwikkelen van crossmediale formats
• Uitbouw van de kinderzender tot crossmediaal platform

1.2 Domeinen en genres

Kunst en expressie
Kunst en expressie is een belangrijk speerpunt. Het programmapakket van de publieke televisie bevat
kunstinformerende programma’s, documentaires, drama- en filmproducties en registraties van concerten,
opera’s, ballet- en cabaretvoorstellingen. Daarnaast wordt een groot aantal culturele evenementen, zoals
Pinkpop, North Sea Jazz, de Uitmarkt, het Holland Festival, Lowlands, het Prinsengrachtconcert, Edison Gala,
etc geregistreerd. Ook van het Nederlands Filmfestival Utrecht, het IDFA en het Filmfestival Rotterdam wordt
verslag gedaan. De Publieke Omroep is daarbij zowel registrator en soms initiator en opdrachtgever.
Op dit moment is ruim 1.300 uur kunst & expressie geprogrammeerd (waarvan 436 uur Nederlands drama).
Deze berekening is inclusief de kunstdocumentaires van Close Up en het Uur van de Wolf. Naast de gekende
titels als Vrije Geluiden (VPRO), AVRO’s Kunstuur, Boeken (VPRO), NPS Arena, Uur van de Wolf (NPS), Close Up
(AVRO), KunstQuest (AVRO), etc. worden in 2008 ook nieuwe titels ontwikkeld. Zo maakt de AVRO op Nederland 2 een nieuw (agenderend) cultuurprogramma, getiteld ‘Cultuurshake’ en biedt de KRO ‘De Leescoupé’.
Op Nederland 2 is ruimte gecreëerd voor Kunstfestivals en Internationele Kunstevenementen (VPRO) en is
op primetime veel ruimte voor culturele en muziekevenementen. In het voorjaar wordt op zaterdagavond
primetime op Nederland 2 een zesdelige reeks van het Metropole Orkest (AVRO) geprogrammeerd. Neder
land 3 heeft eveneens een vast slot gecreëerd voor kunstinformatie. In dat slot is het filmprogramma van de
VPRO geplaatst. Op Nederland 1 is plaats voor volkscultuur en is extra geïnvesteerd in nieuw Nederlands
drama. In de programmering blijft ruimte voor de bovengenoemde festivals.
Drama (Nederlands en buitenlands)
Wij blijven de komende jaren een breed en gevarieerd aanbod Nederlandse fictie brengen op vier netten.
Dat betekent continuering van de fictiemix op Nederland 1, 2 en 3. Voor Z@pp houdt deze wens een extra
investering in Nederlandse speelfilm en drama in. Op de netten blijft een gevarieerd aanbod Nederlands
drama te vinden, van auteursdrama tot comedy. Om de continuïteit in de productie te waarborgen zullen per
net en genre voor meerdere jaren de budgetten zoveel mogelijk worden vastgelegd. In 2008 is er in het kader
van het kwaliteitsbudget substantieel meer budget gereserveerd voor Nederlands drama (€ 7 mln extra).
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Voor 2009 is een verdere stijging van het dramabudget voorzien. De netten kennen vaste slots voor de
verschillende genres. Meer aandacht zal worden besteed aan slimme herhaling van nieuwe series.
Filmbeleid
Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft de Publieke Omroep in 2006 geparticipeerd in een 18-tal
Nederlandse speelfilms. Daarmee is de omroep zijn toezegging nagekomen om jaarlijks een vast quota
speelfilms te coproduceren. Wij gaan dit beleid de komende jaren continueren. Wel wordt nagegaan hoe
het speelfilmbeleid van de omroepen zich verhoudt tot het nieuwe stimuleringsbeleid voor de Nederlandse
speelfilm. De Publieke Omroep heeft 6 van de 18 speelfilms geoormerkt als artistieke film en stimuleert daarmee
ook het meer kwetsbare deel van de filmproductie.
Naar aanleiding van een advies van de Raad voor Cultuur over de artistieke kinderspeelfilm participeren wij de
komende jaren in het project Cinema Junior, dat jaarlijks een artistieke speelfilm voor kinderen moet opleveren.
De speelfilms worden uitgezonden waar ze het best aansluiten bij het profiel en de doelgroepen van het net.
Nieuw is Z@ppBios op Z@pp, een slot op zondagmiddag voor Nederlandse en bijzondere buitenlandse (vooral
Europese) film.
Op verzoek van het ministerie is eind 2006 het Telefilmproject geëvalueerd. In overleg met betrokkenen zal
worden nagegaan hoe dit succesvolle project ook na 2007 kan worden versterkt en gecontinueerd.
Buitenlandse Aankoop
Aangekochte programma’s vormen een belangrijk gegeven in het aanbod van onze netten. Met buitenlands
drama neemt niet alleen de financierbaarheid van het schema toe. Ook beïnvloedt het de programmamix in
gunstige zin. Vooral buitenlandse fictie sluit aan bij de behoefte van kijkers onder de vijftig jaar.
Kinderprogrammering
Kinderprogrammering is voor de Publieke Omroep van vitaal belang. Om met hoogwaardige kinderprogram
ma’s de jeugdige kijkers ook te bereiken is het essentieel een positie in hun kijkersmenu te hebben. Dat vereist
een programmatische context waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat kinderen vooral televisie
kijken om vermaakt te worden of zich te ontspannen.
Z@pp(elin) heeft de invoering van het programmeermodel per 4 september 2006 aangegrepen om ook grote
wijzigingen in het schema door te voeren, met het doel de al jaren dalende trend in aandeel te keren. De cijfers
van het najaar van 2006 waren zeer hoopgevend. De stijging voltrekt zich echter vooral bij de allerkleinsten
(3-5 jaar). Het bereik van de groep 6-12 is nog niet op het gewenste niveau.
Inmiddels heeft een werkgroep alternatieve scenario’s voor de doorontwikkeling van Z@pp(elin) onderzocht
en daarover een rapport uitgebracht. Het voorkeursscenario om het bereik te verbeteren wordt in het najaar
verder uitgewerkt door een vervolgwerkgroep met omroepdirecteuren. Bij deze uitwerking is de verdere
uitbouw van de kinderzender als crossmediaal platform één van de uitgangspunten. Vooruitlopend hierop zijn
al enkele verbeteringen ingevoerd. Zo is Z@pp op zaterdagavond een uur verlengd voor familiale programme
ring waarin jaarlijks ook brede familiefilms worden geprogrammeerd. Er is fors geïnvesteerd in jeugddrama;
voor 2008 staat voor ruim € 4 mln aan Nederlandstalig drama geprogrammeerd, waaronder een nieuwe
dagelijkse serie die onderdeel is van een groot crossmediaal project.
Afgelopen jaar hebben de Raad van Bestuur en de NPS budgettaire afspraken gemaakt over Sesamstraat
en Klokhuis. Het structurele tekort van deze twee prestigieuze kinderprogramma’s kon in 2007 nog worden
gefinancierd uit de programmareserves. Dankzij het kwaliteitsbudget is de continuering van Sesamstraat en
Klokhuis budgettair gegarandeerd.
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Acties 2008
Kunst en expressie
• E en gevarieerd scala kunst en expressie op alle netten, waarin zowel ruimte is voor de smallere ‘niche’
kunstprogrammering, als voor brede, toegankelijke vormen van kunst en expressie. Daarvoor worden
naast de bestaande en gekende rubrieken nieuwe programma’s ontwikkeld
• Door het jaar heen wordt (primetime) verslag gedaan van een groot aantal culturele evenementen
van (inter)nationale allure
• Meer coördinatie en afstemming tussen de diverse kunstrubrieken en met het digitale themakanaal
Cultura
• Verbetering van de crosspromotie rondom kunst en expressie
• Beleidsbrief rondom kunst & expressie in het najaar van 2007
• Nadrukkelijker investeren in en vormgeven van mediapartnerschap met relevante maatschappelijke
en culturele sectoren en belangenorganisatiest
Drama
• Optimale fictiemix op Nederland 1, 2 en 3 passend bij profielen en doelgroepen
• Nederland 1 voor toegankelijk episodedrama, jaarlijkse actieserie, brede comedy en Britse detectives
• Op Nederland 2 komen de advocatenserie ‘Keyzer en de Boer’ en korte speelfilms en single plays van
startende en veelbelovende regisseurs. Verder zijn er regionaal drama en de minder gevestigde
Britse detectives
• Nederland 3 voor de soap ONM, series voor een jongere doelgroep, black comedy en
Amerikaanse fictie
• Z@pp voor kinderseries
• Investeren in gevarieerd jeugddrama
• Investeren in ontwikkeling nieuwe dramaproducties en vanaf 2008 toename Nederlands
drama zowel in zendtijd als budget
• Ontwikkeling van en participatie in het project Cinema Junior (artistieke speelfilm voor kinderen)
• In overleg met betrokkenen verdere versterking Telefilmproject
• Realisatie speelfilmbeleid: 6 Telefilms en coproductie in 18 Nederlandse speelfilms,
waarvan 12 publieks(familie)films en 6 arthousefilms
Kinderen
•P
 rogrammatische uitwerking toekomstscenario met als doelstelling het bereik onder
de groep 6-12-jarigen te verbeteren.
• Uitbouw van de kinderzender als crossmediaal platform
• Extra uur op zaterdagavond van 19.00-20.00 uur sterk programmeren als familie-uur, met brede
en gevarieerde programmering, met het accent op drama, evenementen en amusement

Cultuur en Levensbeschouwing
Cultuur refereert aan een stelsel van waarden, normen en gedragingen waarmee verschillende groepen zich
van elkaar onderscheiden of zich verbonden weten. Elementen waarin dit tot uitdrukking komt zijn o.a. levensstijl, interesse en smaak. Levensbeschouwing, zingeving en spiritualiteit zijn in onze samenleving een factor
van betekenis. Cultuur en levensbeschouwing zijn van belang bij het genereren van een gemeenschappelijk
interpretatiekader van de werkelijkheid dat menselijke communicatie mogelijk maakt.
Hoewel levensbeschouwelijke invalshoeken ook in programma’s op andere zenders tot uiting komen, is het
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merendeel van de culturele en levensbeschouwelijke programma’s vanwege het profiel van Nederland 2 als
verdiepende zender op dit net te vinden. Het levensbeschouwelijke en zingevende aanbod kent een grote
verscheidenheid. Niet alleen naar (kerkelijke) gezindte, maar ook qua programmatische uitwerking. Het gaat
daarbij niet alleen om verkondiging, vieringen of gewijde muziek, maar er is ook aandacht voor de kerkelijke
actualiteit, human interest, zingeving en spiritualiteit. Behalve het aanbod van vooral EO, KRO en NCRV,
hebben de 39f-zendgemachtigden (RKK, ZVK/IKON, NMO, Human, NIO, OHM, JO, BOS) hun vaste plek in de
programmering van Nederland 2.
Naast de specifieke levensbeschouwelijke slots is op Nederland 2 ook ruimte voor programma’s over zingeving
en spiritualiteit die een grote groep mensen, ongeacht haar overtuiging, kan boeien. De bevolking van Nederland bestaat voor meer dan 10% uit Nederlanders van allochtone afkomst. Daarvan heeft ruim 1 miljoen een
islamitische levensovertuiging. De vraag is of deze groep in de levensbeschouwelijke programmering van de
Publieke Omroep voldoende aan bod komt. Dit vraagstuk zal – ook in het kader van het diversiteitsbeleid –
de komende tijd op onze agenda staan.
Documentaire
De documentaire is bij uitstek een genre waarin de diversiteit aan levensstijlen kan worden getoond en
dat een beeld geeft van verschillende waardestelsels in de samenleving. De Publieke Omroep kent op dit
moment een aantal herkenbare documentairerubrieken:
• Onderzoeksjournalistieke reportages/actuele documentaires
• Maatschappelijke/human interest documentaires
• Levensbeschouwelijke documentaires
• Biografische documentaires
• Auteursdocumentaires
• Kunst- en cultuurdocumentaires
• Documentaires over en uit het buitenland
Holland Doc (VPRO/NPS/IKON/HUMAN) is de plek voor de auteursdocumentaire. Uur van de Wolf (NPS)
en Close Up (AVRO) vertonen en coproduceren documentaires over kunst en cultuur. De maatschappelijke
documentaire komt aan bod in Dokument (NCRV) en de biografische documentaire vindt een plek in Hoge
Bomen (AVRO) en Profiel (KRO). Hiernaast kent de Publieke Omroep ook rubrieken als Tegenlicht (VPRO),
Reporter (KRO) en Zembla (NPS/VARA) die journalistieker van invalshoek zijn en een verzameling bieden
van actuele achtergrondreportages en documentaires.
De herkenbaarheid en vindbaarheid van de documentaire is vergroot door de documentaires op een vaste
plek te programmeren en de slotprofielen scherper te beschrijven. Ook is er een aankoopslot gecreëerd voor
politieke en maatschappelijke documentaires uit het buitenland. De documentaire is vooral te vinden op
Nederland 2, herkenbaar geprogrammeerd na NOVA op werkdagen. Zowel door de week als op zaterdag zijn
aan het eind van de middag herhaalplekken voor documentaires. Het is dit seizoen gelukt om met Holland Doc
een nieuw venster te scheppen voor de auteursdocumentaire, gekoppeld aan het gelijknamige digitale
themakanaal.
Om meer variatie aan te brengen in het documentaireaanbod – zowel inhoudelijk als in bereik – is op Nederland 3 ruimte gecreëerd voor 20 nieuwe documentaires. Vanzelfsprekend moeten de documentaires die
hiervoor worden gemaakt, passen bij het profiel van dit net.
In 2008 zijn meer dan 280 nieuwe producties te zien die grotendeels zelf worden gemaakt, in opdracht, of in
coproductie. Zo’n 100 documentaires worden gemaakt door onafhankelijke programmamakers. Als aankopen
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Beleid
Acties 2008
Cultuur en levensbeschouwing
•N
 ederland 2 wil een relevante rol spelen als platform voor levensbeschouwelijke en spirituele
vraagstukken en beleving. Zeker nu religie weer terug is in het publieke domein, normen en waarden
nadrukkelijk op de agenda staan en mensen meer dan voorheen op zoek lijken naar zingeving en
inspiratie. Nederland 2 heeft de ambitie om met levensbeschouwelijke programma´s een baken voor
kijkers te zijn voor zingevingvragen. Waar zingeving op alle netten een rol speelt, komt specifieke
aandacht voor religie vooral voor op Nederland 2. Naast de conventionele religieuze stromingen
hebben op Nederland 2 ook de niet-westerse religies een plek.
• Een grotere rol voor het levensbeschouwelijke debat op Nederland 2 zal een bijdrage leveren aan
versterking van cohesie en gedeelde referentiekaders voor onze waarden. Het is de ambitie van
Nederland 2 om ook normatieve onderwerpen te agenderen en centraal te stellen in verschillende
programmaformats van de diverse omroepen.
• Ontwikkeling nieuwe formats voor levensbeschouwelijke programma’s
Documentaire
•D
 e programmering van de documentaire wordt in 2008 op basis van de ervaringen van het afgelopen
jaar aangepast: betere inhoudelijke afstemming, versterking documentaires, meer flexibiliteit in
programmering. De documentairerubrieken worden beter op elkaar afgestemd. Onder andere door
onderlinge uitwisseling worden de rubrieken scherper onderscheiden. Ook wordt gekeken of
uitzendingen rondom een bepaald thema kunnen worden gegroepeerd. Nieuwe documentaireseries
worden actief gepromoot.
• De Werkgroep Documentaire start een voor alle omroepen toegankelijke database waarin zowel
de voorraad als de projecten in productie te raadplegen zijn. Dit leidt tot meer flexibiliteit in de
programmering door onderlinge uitwisseling van documentaires en een betere thematische
inhoudelijke afstemming.
• Ontwikkeling en productie bij profiel en doelgroepen aansluitende documentaires voor Nederland 3
• Beleidsbrief over documentaires

en herhalingen worden meegeteld zendt de Publieke Omroep op de drie open netten op primetime meer dan
400 documentaires uit.
Tegelijkertijd met deze Meerjarenbegroting presenteert de Publieke Omroep de contouren van het documen
tairebeleid voor de komende jaren. In dat beleid wordt ook aandacht besteed aan het productievolume in
aantallen en budgetten, ruimte voor startende documentairemakers, de mogelijke opzet van een Telefilm voor
documentaires, de jaarlijkse productie en vertoning van een 6- tot 8-tal filmische documentaires, en alterna
tieve vormen van het programmeren van documentaires.

Kennis en wetenschap
Televisie leent zich bij uitstek om te leren en te informeren. Het helpt kijkers de wereld en hun interesses te
ontdekken en er meer over te leren. Dit beperkt zich niet tot de programma’s van Teleac/NOT en RVU.
Educatie, in de vorm van een leven lang leren, is een cruciale functie van de Publieke Omroep als geheel.
Onze netten, recentelijk aangevuld met het digitale kenniskanaal Nederland-e, bieden een grote variëteit aan
educatieve, ofwel ‘kennis’-programma’s in een breed scala aan thema’s, zoals geschiedenis, politiek, gezond
heid, kunst en cultuur, taal, levensbeschouwing, werk en economie, natuur en milieu. Het voornemen bestaat
om meer te investeren in een cross-, multimediale en interactieve aanpak.
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Kennis en wetenschap maken in 2008 een prominenter onderdeel uit van de programmering.
Op Nederland 1 is in de zomer op primetime weer een reeks van de populair-wetenschappelijke quiz Hoe?zo!
van Teleac/NOT geprogrammeerd. In de servicebalk in de avond op Nederland 2 zijn enkele nieuwe program
ma’s van Teleac/NOT geplaatst alsmede in de zomer op zaterdagavond primetime. Verder zijn 13 plekken
gereserveerd voor aankoopdocumentaires met wetenschappelijke thema’s. In het najaar start op vrijdagavond
een nieuw wetenschappelijk magazine van de VPRO: Kan dat beter? Daarna volgt een reeks van acht
afleveringen van de Wetenschapsquiz, die tijdens de feestdagen uitmondt in de Nationale Wetenschapsquiz
(VPRO).
Op Nederland 3 is primetime een vast slot gereserveerd voor wetenschapsprogrammering. Daarnaast zal in
de vaste educatieve middagbalk op doordeweekse dagen op Nederland 2 ook aandacht zijn voor kennis en
wetenschap. Overigens worden voor Z@pp ook twee nieuwe educatieve quizzen ontwikkeld, die tevens een
sterke crossmediale aanpak krijgen.
Doelstelling van het kabinetsbeleid rond mediawijsheid is dat burgers en instellingen meer mediawijs worden,
waardoor ze veiliger, bewuster, kritischer en actiever gebruik kunnen maken van de content en diensten in
een gemedialiseerde samenleving. Ook is een mediawijze burger in staat zelf actief te participeren in de
samenleving met gebruik van de nieuwe media.
Kinderen gedragen zich steeds meer als consumenten dan als kijkers en zijn als multitasking generatie het
meest intensief met de diverse media bezig. De Publieke Omroep wil zich het komend jaar primair richten op
deze doelgroep, omdat zij het meest kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn. Daarnaast bieden we ondersteuning
voor ouders en opvoeders.
De Publieke Omroep stelt zich als taak:
• Een bewuste omgang met de media door kinderen te stimuleren. Informatieve en opiniërende programma’s
voor kinderen helpen hen bij het ontwikkelen van hun smaak en het maken van bewuste en onderbouwde
keuzes
• Een goed crossmediaal aanbod voor kinderen te bevorderen door middel van diverse projecten voor
Z@ppelin en Z@pp
• Professionele en niet-professionele opvoeders te ondersteunen bij de mediaopvoeding. Ouders en op
voeders ervaren dat de rol van de media in de dagelijkse opvoeding steeds sterker wordt en dat zij niet
altijd een passend antwoord hebben. Voorlichting is onder andere te vinden op de Z@pp oudersite en
zal via de kinderopvang en scholen plaatsvinden
• Samenwerking te zoeken met andere organisaties die zich richten op mediawijsheid, door participatie
in de Kerngroep Mediawijsheid die door OCW is opgericht

Acties 2008
Kennis en wetenschap
• Kennis en wetenschap maakt zowel op Nederland 2 als Nederland 3 in 2008 een prominenter
onderdeel uit van de programmering
• Met meer continuïteit aandacht besteden aan technologische, wetenschappelijke en innovatieve
ontwikkelingen, waarbij het begrijpelijk en toegankelijk maken voor een breed publiek voorop staat
• Meer investeren in een cross-, multimediale en interactieve aanpak; onderzoeken of samenwerking
binnen een digitaal wetenschappelijk platform mogelijk is
• Coördinatie en stimulering van activiteiten op het gebied van mediawijsheid
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Beleid
Amusement
Veel mensen gebruiken televisie vooral om zich te ontspannen. Een aantrekkelijk en kwalitatief pakket
amusement is dan ook van groot belang voor een sterke Publieke Omroep. Het genre leent zich zeer goed
voor het versterken van de sociale cohesie en creëert daardoor tevens de juiste context en een voedings
bodem voor ander, meer verdiepend, aanbod.
Wij streven naar een breed en gevarieerd programmapakket van hoge kwaliteit, dat alle groepen in de
samenleving aanspreekt.

Acties 2008
Amusement
•V
 erbreden van de amusementstitels om zodoende verschillende lagen van de bevolking aan te
spreken en daarmee de sociale cohesie te bevorderen.
• Uitbreiding van het aantal amusementstitels met een evenementachtig karakter, vooral in de
vorm van (semi-)live shows om zodoende het ‘samen kijken’ en het delen van gemeenschappelijke
ervaringen te bevorderen.
• Op Nederland 3 meer ruimte en budget voor (ontwikkeling van) jong komisch talent en
nieuwe authentieke formats: Nederland 3 als bakermat van nieuw talent.

2. Betrouwbaarheid

Nieuws en sport
De Publieke Omroep staat garant voor een continue, onafhankelijke, betrouwbare en pluriforme nieuws
voorziening. Vanaf januari 2007 is de NOS op Nederland 3 gestart met een Journaal dat inhoudelijk is
toegesneden op het jonge en innovatieve profiel van het net.
De programmering van Nederland 1 blijft opgebouwd rondom het belangrijkste nieuwsbulletin, het achtuur
journaal. Op werkdagen zijn ook de start en het sluitstuk van de avond gebaseerd op het nieuws van de dag.
In het geval van breaking news met belang voor alle Nederlanders, wordt ingebroken op Nederland 1.
Ons sportaanbod wordt door een groot deel van het publiek buitengewoon gewaardeerd. Zo is het vertrek
van het Eredivisievoetbal naar Talpa/Tien door velen betreurd. Het kijken naar sportevenementen levert
gedeelde ervaringen op, die mensen verbinden. Bovendien mag sport zich verheugen in relatief veel aandacht
van jongeren en allochtone landgenoten. Het behoud van de uitzendrechten van grote sportevenementen is
dan ook van groot belang.
Gelukkig zijn voor 2008 de rechten verworven van het EK Voetbal en de Olympische Spelen. Deze super
evenementen zullen worden uitgezonden op het net dat sociale cohesie wil bevorderen, Nederland 1. De NOS
bezit de uitzendrechten van de Champions League tot en met het seizoen 2008-2009. Het recht op samen
vattingen van eredivisievoetbal wordt met ingang van het seizoen 2008-2009 opnieuw verhandeld. Het
competitievoetbal hoort bij de Publieke Omroep. Vooralsnog zijn hiervoor helaas de benodigde financiële
middelen niet beschikbaar.
Het dagelijkse late Sportjournaal is sinds januari 2007 verplaatst naar Nederland 3. Er wordt gezocht naar
manieren om dit programma inhoudelijk en qua toon en sfeer meer te laten aansluiten aan het profiel van
het net, zonder het belang van dagelijkse sportverslaggeving aan te tasten.
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Betrouwbaarheid
Verzorgen van een continu aanbod van betrouwbare nieuwsvoorziening
Acties 2008
Nieuws
• Ontwikkeling nieuwsuur Nederland 3, passend bij profiel en doelgroepen: 60 seconds nieuwsbulletins,
sportjournaal en van maandag t/m vrijdag een actueel, satirisch programma
Sport
• Waar mogelijk actief meebieden op rechtenpakketten brede sportwedstrijden en evenementen
• De superevenementen in 2008 (EK Voetbal en Olympische Spelen) op journalistieke en aansprekende
wijze verslaan voor een zo breed mogelijk publiek vanuit verschillende invalshoeken
• Aandacht voor de Paralympics
• Zoveel mogelijk de gehele zomer op Nederland 1 een aan sport gerelateerde dagelijkse
late night talkshow
• Sportjournaal op Nederland 3 inhoudelijk en qua toon en sfeer meer laten aansluiten aan
het profiel van het net
Internationaal project rond de Olympische Spelen waarbij door middel van programma’s en
interactieve landen- en sportsites kinderen actief worden betrokken bij de Olympische Spelen
3. Vernieuwing en ontwikkeling
De Publieke Omroep gaat de komende jaren meer investeren in nieuw talent, nieuwe programmaconcepten
en nieuwe mediatechnologie. Daarmee nemen wij een voortrekkersrol op ons als het gaat om echte inhoude
lijke vernieuwing. De nieuwe schema’s van Nederland 1, 2 en 3 en Z@pp/Z@ppelin bieden daarvoor dan ook
uiteenlopende mogelijkheden.
Het ontwikkelproces zal verder worden geprofessionaliseerd met gerichte briefing (net- en slotdoelstellingen),
produceren van pilots en het zoveel mogelijk betrekken van kwalitatief onderzoek in de vorm van pretesting.
Internationale samenwerking
Ook de komende jaren meer aandacht voor internationale samenwerking als het gaat om programmaver
nieuwing en innovatie. Naast eigen actieve scouting op het gebied van formats, trends en ontwikkelingen
heeft de Publieke Omroep in samenspraak met de EBU met een aantal vooral Noord-Europese landen het
initiatief ontplooid om meer samen te werken als het gaat om formatuitwisseling en -ontwikkeling. Naast
Nederland nemen o.a. België, Duitsland, Schotland, Zweden en Denemarken deel. Inmiddels heeft ook een
eerste grootschalige uitwisseling in Berlijn plaatsgevonden, voorafgaand aan de televisiebeurs in Cannes.
Het streven is jaarlijks minimaal één bijeenkomst tussen publieke omroepen in Europa te organiseren. In het
verlengde hiervan zullen nieuwe initiatieven in de toekomst genomen worden.

Vernieuwing en ontwikkeling
Aantoonbaar bijdragen aan innovatief aanbod
Ontwikkeling crossmediale concepten
Volgen van technologische ontwikkelingen
vervolg op de volgende pagina
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Beleid
Acties 2008
•V
 erbetering bereik van kijkers onder de 50 op Nederland 1 door nieuwe titels op kansrijke plekken
te introduceren en enkele avonden anders te kleuren. Ontwikkeling nieuwe comedy, uitbreiding
‘scripted reality’, ruimte voor programmareeksen die het karakter hebben van een evenement
(met crossmediale potentie) en investering in nieuw Nederlands drama met arena’s die een jonger
publiek aanspreken
• Nieuwe programma’s op Nederland 2 ontwikkelen in de servicebalk om 19.30 uur en op
zaterdagavond
• Het profiel van Nederland 3 moet duidelijker worden en overtuigender in het bereik van
beoogde doelgroepen
• Kinderzender Z@pp uitbouwen naar crossmediaal platform
• Op alle netten en in het bijzonder Z@pp en Nederland 3 verdere ontwikkeling crossmediale formats
• Structurele platformoverstijgende uitwisseling van programmering met het oog op crossmediale
ontwikkelingen
• Internationale samenwerking op het gebied van formatuitwisseling en -ontwikkeling
• Meer investeren in nieuw talent, nieuwe programmaconcepten en nieuwe mediatechnologie
4. Pluriformiteit
Het gaat er niet alleen om wat het publiek graag wil horen, maar ook om wat er vanuit de missie van de
Publieke Omroep en vanuit de missies van de afzonderlijke bespelers gezegd en verbeeld moet worden.
Dat vraagt om inhoudelijke pluriformiteit van het programma-aanbod en om een gevarieerde programmamix.
Beide zijn wezenlijk voor de cohesie van de samenleving en de kwaliteit van het publieke debat.
Bij pluriformiteit gaat het om de mate waarin waarden, gezichtspunten en invalshoeken over onder meer
levensbeschouwelijke, morele, politieke en maatschappelijke vraagstukken in het programmatische aanbod
van de Publieke Omroep tot uiting komen en een weerspiegeling vormen van de maatschappelijke verschei
denheid op dat vlak. Bij herhaling is de afgelopen tijd kritiek uitgeoefend op het onvoldoende pluriforme
karakter van onze programma’s. Bij de NOS en NPS betreft dat het intern pluriforme karakter ervan, bij de
overige zendgemachtigden betreft de kritiek het ontbreken van voldoende verscheidenheid die uit het extern
pluri-forme karakter van het bestel zou moeten voortvloeien. Het verwijt betreft de actualiteitenrubrieken waar
sprake zou zijn van een journalistieke monocultuur, maar ook andere informatieve programma’s liggen onder
vuur. Soms wordt de kritiek in algemene zin aan de Publieke Omroep als geheel gericht.
Hierbij is niet alleen sprake van verkeerde beeldvorming die correctie behoeft; we willen een kritisch zelf
onderzoek naar een eventueel gebrek aan pluriformiteit in het aanbod van de Publieke Omroep. Daarbij gaat
het niet alleen om de links-rechtsdimensie, maar ook om de mate van pluriformiteit op andere assen zoals
elitair-volks, Randstad-provincie, libertijns-behoudend etc. Wij gaan komend jaar met de omroepen hierover
in discussie en zullen ook de buitenwereld bij dit zelfonderzoek betrekken.

Opinie en achtergrond
Ons televisieaanbod bevat een omvangrijk pakket informatieve programma’s van serieus tot licht. Informatie
wordt gebracht in verschillende programmagenres: actualiteiten, opinie- en debatprogramma’s, talkshows,
documentaires, human interest, etc. die het mogelijk maken, door verschil in waardenoriëntatie, gezichtspun
ten en invalshoeken, de maatschappelijke verscheidenheid van de Nederlandse samenleving te weerspiege
len. Door de drie verschillende profielen wordt informatie gerichter bij het publiek gebracht. Zo is de informatie

44

MEERJARENBEGROTING

op Nederland 1 toegankelijk voor een breed publiek, overigens zonder daarbij concessies te doen aan de
kwaliteit van het aanbod. Nederland 2 biedt verdieping in de vorm van veel actualiteiten en achtergronden
bij het nieuws en opiniërende programma’s. Nederland 2 wil ook onderwerpen agenderen en debatten
organiseren. De documentaire neemt eveneens een belangrijke plek in op Nederland 2.
Steeds meer informatieve programma’s ontwikkelen zich tot een andere vorm van nieuwsinformatie. Program
ma’s als Pauw & Witteman (VARA/NPS), Knevel & van de Brink (EO) en De Wereld Draait Door (VARA) bieden
kijkers de mogelijkheid om snel en toegankelijk bijgepraat te worden over het nieuws van de dag en dit
nieuws op een toegankelijke manier vanuit verschillende invalshoeken te duiden. Voor in het bijzonder jongere
kijkers zijn deze programma’s een alternatief voor het traditionele nieuws- en actualiteitenaanbod. Voor Nederland 3 is deze ontwikkeling in het kijkgedrag van de jongere kijkers van belang bij het verder aanscherpen en
vormgeven van het profiel. In het najaar van 2007 start aansluitend aan het Journaal op 3 en het Sportjour
naal een nieuw programma, waarin het nieuws op een satirische/humoristische wijze wordt gebracht (BNN/
NPS). Nederland 3 probeert met dit nieuwe actuele satirische programmaformat op deze ontwikkeling in het
kijkgedrag van de jongere kijkers in te spelen. Vanzelfsprekend speelt crossmedialiteit en interactiviteit een
belangrijke rol in dit format.

Programmamix
Alle netten kennen een volwaardige programmamix met een nieuws- en actualiteitenvoorziening en met
aanbod van Nederlands drama en kunst- en cultuurprogramma’s. Aard en omvang zijn afgestemd op de
profielen en de leefstijlgroepen van de netten.
In onderstaand overzicht worden voor de verschillende netten per genre de percentages zendtijd in de
avond aangegeven.

GENREMIX 2008
N1
18.00-24.00 u

N2
18.00-24.00 u

N3
19.00-24.00 u

TOTAAL

Nieuws & actualiteiten

21%

21%

3%

16%

Non-fictie serieus

11%

22%

4%

13%

Non-fictie human
interest

28%

30%

35%

31%

Sport

14%

0%

13%

9%

Fictie Nederlands

6%

7%

9%

7%

Fictie buitenlands

7%

10%

15%

10%

13%

8%

18%

13%

1%

2%

2%

2%

100%

100%

100%

100%

Amusement
Muziek & dans
Totaal
* inclusief een raming EK/OS/UEFA/CL
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Beleid
Pluriformiteit
Evenwichtig programma-aanbod dat informeert, stimuleert en amuseert
Herkenbare pluriformiteit en veelkleurigheid
Streven naar inclusiviteit
Acties 2008
•D
 iscussie over de mate van pluriformiteit binnen de Publieke Omroep en over mogelijkheden
om de pluriformiteit te verbeteren
• Onderzoek naar instrumenten om de pluriformiteit van het programma-aanbod te meten
Opinie en achtergronden
• Ontwikkeling nieuwsuur Nederland 3, passend bij profiel en doelgroepen: 60 seconds nieuwsbulletins,
sportjournaal en van maandag t/m vrijdag een actueel, satirisch programma
• Goede onderlinge afstemming tussen de actualiteitenrubrieken, maar ook coördinatie en afstemming
tussen de verschillende informatieve rubrieken. Nederland 2 wil inspelen op de actualiteit en de grote
maatschappelijke en politieke gebeurtenissen verslaan. Het net is daarbij niet alleen volgend, maar zal
ook evenementen initiëren en onderwerpen agenderen. Nederland 2 zal vaker het debat organiseren
en gaat op zoek naar relevante thema´s waaraan de omroepen ieder vanuit eigen invalshoek een
bijdrage kunnen leveren.
5. Maatschappelijke interactie en invloed
Wij willen met ons aanbod een stimulerende bijdrage leveren aan het democratische, sociale en culturele
klimaat. Onze programma’s hebben – hoe impliciet ook – een boodschap die wordt ingegeven door onze
maatschappelijke functie in combinatie met de missie van de Publieke Omroep als geheel en met die van de
omroepen afzonderlijk.
Indirect komt maatschappelijke interactie ook tot uitdrukking in de contacten die wij hebben met maatschap
pelijke sectoren. De Publieke Omroep wordt meer en meer mediapartner van relevante maatschappelijke
instellingen en culturele sectoren.

Maatschappelijke interactie en invloed
Acties 2008
• Gedurende meer weken een dagelijkse actuele late night talkshow op Nederland 1 programmeren
• Meer crossmediaal programmeren om zodoende het tweerichtingsverkeer te bevorderen en de
kijkers intensiever bij de programmering te betrekken
• Het overleg met relevante maatschappelijke en culturele (belangen)organisaties intensiveren
• Het publieke debat bevorderen door het agenderen van actuele maatschappelijke thema’s,
zoals bv. in een grootschalige themaweek over Democratie
• Webforums bij programma’s intensiveren om de betrokkenheid van kijkers bij de programmering
te bevorderen (creëren communities) en een platform te bieden voor ontmoeting van – en discussie
tussen – verschillende maatschappelijke groeperingen
• Minimaal 50 actuele documentaires gebaseerd op onderzoeksjournalistiek waarin een min of meer
actueel thema wordt uitgediept en daarmee het maatschappelijke debat wordt bevorderd
• Minimaal 20 (semi-)live (inter)nationale evenementen die het samen kijken bevorderen en
interactiviteit stimuleren
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6. Aandeel en bereik
Voor het bestaansrecht en de legitimatie van de Publieke Omroep is impact essentieel. Voor het realiseren van
impact is bereik een belangrijke voorwaarde. Dit betekent dat het publiek bij ons centraal staat, maar niet dat
een breed bereik bij alles de ultieme en enige voorwaarde is.
De Publieke Omroep hanteert als doelstelling een kijktijdaandeel van 33% (6+), dat als volgt over de netten is
verdeeld: Nederland 1 17%, Nederland 2, 8% en Nederland 3 8%. In hoeverre deze doelstelling op de langere
termijn in stand kan blijven, valt nu nog niet te overzien. Het is niet uit te sluiten dat de ontwikkeling van het
moderne mediagebruik, waardoor het kijkgedrag steeds meer fragmenteert, hierop van invloed gaat worden.
In een wereld waarin het publiek de keuze heeft uit een almaar toenemend aanbod (nieuwe zenders, digitale
(thema)kanalen, uitgebreide kabelpakketten, internetproviders) is een effectief herhalingsbeleid mede ook uit
dat oogpunt van groot belang. Wat, wanneer en hoelang, wil de kijker steeds meer zelf bepalen.
Door programma’s aan te bieden daar waar het publiek zich (op een bepaald moment) bevindt, wordt onze
programmering beter in de etalage gezet en onder de aandacht van het publiek gebracht. Op de generieke
netten is er herhalingsbeleid in de vorm van de nachtcarrousel, dag-tv en herhalingen op een ander net om
zodoende een nieuwe bij het netprofiel passende doelgroep te bereiken (de zogenoemde second-chance
programmering). Daarnaast beschikt de Publieke Omroep inmiddels over 17 digitale themakanalen waarop
veel van ons aanbod (in carrousel) opnieuw wordt ontsloten. Ook het zeer succesvolle Uitzending Gemist
biedt het publiek de gelegenheid om op elk gewenst moment een (gemist) programma te bekijken. In het
najaar van 2007 wordt onze nieuwe videoportal Cultuur Gemist gelanceerd. Met een optimale inzet van alle
ons ter beschikking staande lineaire en nonlineaire platforms wordt de effectiviteit van de programmering en
daarmee ons bereik verhoogd.
Diversiteit
Een belangrijk speerpunt op al onze platforms is het verbeteren van het bereik van Nieuwe Nederlanders.
Onze televisienetten missen de aansluiting met een steeds belangrijker deel van onze samenleving. Eind 2006
is daarom in de notitie ‘Kleuren TV – diversiteit op televisie’ een eerste stap gezet om beleid op dit terrein te
ontwikkelen. Daarin zijn doelstellingen en acties geformuleerd (zie matrix) en voor de positionering van de
netten zijn per net vanuit de bestaande profielen kernbegrippen vastgesteld:
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Beleid
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Nederland 1

Nederland 2

Nederland 3

Wat is……

Representatief

Divers

Vanzelfsprekend

Waarvoor is er...

Groot bereik

Specifiek bereik

Jong bereik

Wat willen de kijkers…

Aansluiting bij hun
interesses

Keuze hebben

Eigen wereld

Wat is de missie
van de makers…

Cohesie

Pluriform

Interactie

Nederland 1 is het net
waar een breed publiek
van Nederlanders van
verschillende etnische
achtergronden zich thuis
voelt en zich herkent.

Nederland 2 is het net
waar specifieke groepen
Nederlanders van
verschillende etnische
afkomst zich kunnen
informeren, inspireren en
herkennen en waar
autochtone Nederlan
ders over deze specifieke
groepen worden
geïnformeerd en door
worden geïnspireerd.

Nederland 3 is het net
waar jonge Nederlan
ders met verschillende
culturele/etnische
achtergronden door
worden aangesproken.

Nederland 1 biedt programma’s die: veel
aandacht besteden
aan wat autochtone en
allochtone bevolkings
groepen bindt;
gedeelde ervaringen
bieden; het onderscheid
tussen verschillende
etnische groepen
positief en respectvol
benaderen.

Nederland 2 biedt
programma’s: waarin
regelmatig personen
met een andere culturele/etnische achtergrond centraal staan;
waarin regelmatig
onderwerpen en verhalen aan de orde
komen die gerelateerd
zijn aan het multicultu
rele karakter van de
samenleving; die zich
regelmatig expliciet
richten op een culturele/
etnische minderheid
waarin eigen cultuur een
rol speelt.

Nederland 3 biedt
programma’s die veel
aandacht besteden
aan wat autochtone en
allochtone jongeren
bindt, maar ook aan wat
hen scheidt. Hierbij
wordt de confrontatie
niet uit de weg gegaan;
zich regelmatig expliciet
richten op een etnische
jongerengroep, waar
eigen cultuur een rol
speelt.
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Nederland 1

Nederland 2

Nederland 3

Op Nederland 1 zie je de
veelkleurigheid van ons
land als vanzelfsprekend
weerspiegeld. De
programma’s bieden
gedeelde ervaringen,
waardoor er meer
contact tussen en
begrip voor de
verschillende culturen
die ons land kenmerken,
ontstaat

Nederland 2 weerspie
gelt de samenleving in
al zijn variaties. Hier zie
je wat er in de maat
schappij speelt. Door de
veelkleurigheid en de
verschillende invalshoe
ken ontstaat een beter
beeld. Op Nederland 2
wordt etniciteit
respectvol belicht.

Nederland 3 is hét net
voor jongeren van
zowel westerse als nietwesterse achtergrond.
Nederland 3 sluit aan bij
hun belevingswereld en
interesses. Nederland 3
biedt voor hen een
eigen wereld, waarin de
diversiteit van de
Nederlandse cultuur al
een vanzelfsprekend
heid is, een vaststaand
gegeven in hun
dagelijkse leven.

Z@ppelin
Representatief

Wat is……
Specifiek
Waarvoor is er...

Z@pp
Vanzelfsprekend

Eigen Wereld

Gekleurde wereld

Wat willen de kijkers…

Verkennen en thuisvoelen

Meedoen en ontdekken

Wat is de missie
van de makers…

Ontplooiing

Integratie

Bij het intekenproces 2008 heeft de bijdrage van de ingetekende programma’s aan het diversiteitsbeleid
een belangrijke rol gespeeld. Zo wordt Raymann Is Laat met meer afleveringen gecontinueerd en krijgt
Goedemorgen Nederland een extra financiële impuls om jonge journalisten van allochtone afkomst werk
ervaring te laten opdoen. Op Nederland 2 wordt voor de zaterdagmiddag een nieuw lifestyle-programma
ontwikkeld, waarin meer zendgemachtigden (AVRO, NPS, OHM, NMO, RVU) en de MTNL samenwerken. Op
zaterdag- en zondagmiddag zijn er daarnaast de vaste slots van de NPS voor multiculturele programmering.
Ook is op Nederland 2 ruimte voor toegankelijke programma’s waarin culturen in ons land op een vanzelf
sprekende wijze aan bod komen. Op Nederland 3 wordt voor het nieuwe actueel, satirische programma dat
van maandag t/m donderdag staat geprogrammeerd, nadrukkelijk gezocht naar kleur in het presentatieteam.
Daarnaast zijn er wat diversiteit betreft de meer uitgesproken programma’s, zoals een nieuwe reeks van de
jongerendramaserie Shouf Shouf en de continuering van het BNN-programma URBNN.
Op Z@pp zal in het dagelijkse programma SpangaS (NCRV) zowel in de cast als in de thematiek ruim invulling
worden gegeven aan diversiteit, maar ook in andere programma’s op Z@pp zal zowel in deelnemers, locaties,
thematiek en onderwerpkeuze diversiteit aandacht krijgen.
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Beleid
Bereik en aandeel
Verbeteren bereik jongeren (13-24 jaar), jong volwassenen (25-34 jaar), Nieuwe Nederlanders en kinderen
Acties 2008
•V
 ernieuwing op Nederland 1 richten op 20-49-jarigen; doelstelling 2008 Nederland 1 ten aanzien
van het kijktijdaandeel onder 20-49 jarigen gesteld op 14%
• Meer programma’s op Nederland 1 met een evenementachtig karakter, in het bijzonder programma
reeksen die tijdelijk grote belangstelling opwekken en toewerken naar een duidelijke climax (zoals
Boer zoekt vrouw en Wie is de mol?)
• Uitbreiding van het aanbod familiale programma’s, waar ouders en kinderen graag samen naar kijken
(Nederland 1 en in het extra uur Z@pp op zaterdagavond tussen 19.00-20.00 uur)
• Meer crossmediaal inrichten van Z@pp (platform, meer crossmediale projecten)
• Ontwikkeling community-achtige concepten voor Z@pp, waarbij crossmedialiteit en interactie met
kinderen een hoofdrol vervult
• In het animatieprofiel – een genre dat kinderen zeer aanspreekt – voor Z@pp aansluiting zoeken
bij de dagelijkse realiteit en belevingswereld van kinderen in de vorm van series met herkenbare
karakters, in een herkenbare omgeving en associatieve verhalen
• Programmering Nederland 3 herkenbaarder maken door de avonden anders te kleuren
• Imago en profiel van Nederland 3 versterken bij de beoogde doelgroepen door gerichte marketing en
nieuwe de doelgroep aansprekende programma’s (avontuurlijke en spannende kanten van het leven
belichten in de vorm van scripted reality (geformatteerd met bijvoorbeeld competitie-elementen),
documentaires die aansluiten bij de belangstellingssfeer van de doelgroepen van Nederland 3, humor
en satire, fictie)
• Merkvoorkeur Nederland 1, 2 en 3 vergroten met 5-10%: 62 à 65% van de Nederlanders van 13+ heeft
minimaal één publiek net in de voorkeurset (evoked set), en circa 21% twee netten (in 2006 was dit
59 resp. 19%). Voor de jeugdzenders en digitale themakanalen wordt de voorkeurset niet gemeten.
Het is voor alle merken van belang om Top Of Mind te zijn bij de relevante doelgroepen.
• Awareness: Voor de drie hoofdnetten en voor Z@ppelin, Z@pp, Nederland 4 en Uitzending Gemist
wordt een onderzoeksopzet met awarenessdoelstellingen ontwikkeld.
• Regelmatige meting (minimaal 2x per jaar) bij de relevante doelgroepen van de realisatie van de
doelen op het gebied van merkvoorkeur, awareness en likeability, waarmee op langere termijn
sturing kan worden bevorderd
• Gerichte marketingcampagnes, waarbij zowel in uitingen als mediaplanning per merk de relevante
groep moet worden bereikt en geraakt. Leefstijlgroepen, leeftijdscategorieën en etnische diversiteit
zijn daarbij de belangrijkste invalshoeken
Voor de werving van nieuwe kijkers ligt de nadruk voor Nederland 1 op Zorgzame Opvoeders en 2049-jarigen. Voor Nederland 2 moet de winst komen door de binding met Standvastige Gelovigen en
Participerende Burgers te versterken. Op Nederland 3 is de grootste uitdaging om een hechte relatie
met Ambitieuze Pleziermakers en Zorgeloze Spanningszoekers op te bouwen, zonder daarbij de
Tolerante Wereldburgers af te stoten. Op Nederland 3 ligt de nadruk wat meer op mannen.
Z@ppelin scoort heel goed onder 2-5-jarigen en hun ouders. Z@pp heeft een sterke band met een
nog te kleine groep 6-12-jarigen. Met de nieuw uit te werken programmastrategie en gerichte
marketing moeten nieuwe kijkers worden verleid naar Z@pp te kijken
• Uitbouwen effectief herhalingsbeleid
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Diversiteit
• Allochtone Nederlanders vormen een vanzelfsprekende factor in de programmering. Niet alleen in
programma’s over onderwerpen en thema’s die hen rechtstreeks raken (geloof, discriminatie,
integratie, etc.), maar ook in programma’s die het dagelijkse leven van Nederlanders en van onze
samenleving weerspiegelen (human interest programma’s over lifestyle, gezondheid, wonen, relaties,
kinderen, etc. consumentenprogramma’s, culturele programma’s, talkshows, etc.). Ook in opiniërende
programma’s debatteren Nieuwe Nederlanders in panels of vanuit specifieke deskundigheid mee over
onderwerpen en thema’s anders dan etniciteit.
• Alle netten zijn in look & feel representatief (programma’s, idents, promo’s, campagnes)
• De programmering is in totaliteit representatief gekleurd (gasten, acteurs, presentatie, publiek,
kandidaten, deelnemers, deskundigen, verslaggevers)
• De programmering sluit aan op kijkpatronen, verwachtingen en behoeften van alle Nederlanders,
dus inclusief etnische/culturele minderheden (meetinstrumentarium ontwikkelen en onderzoek
doen naar kijkgedrag en behoeften)
• Vanuit de doelstelling voor inclusiviteit maakt etniciteit een integraal onderdeel uit van het
programmaconcept in alle genres:
-A
 rena’s, thematiek, onderwerpkeuze, diversiteit in programmaredacties, productie en
research bepalen het verschil waar het gaat om het vinden en tot deelname bewegen
van Nieuwe Nederlanders;
- Programmawebsites en online communicatie is van belang in het bereiken van
Nieuwe Nederlanders en hen betrekken bij de programma’s
- Samenwerking met (lokale) evenementen (cultureel, sport, streetdancing, etc.)
- Netwerken bouwen met etnische/culturele belangenorganisaties
• Bijdrage aan diversiteitsbeleid speelt nadrukkelijk een rol in het intekenproces
• Inhoudsanalyse en bereiksonderzoek als instrument voor evaluatie en sturing
• Afspraken diversiteit vastleggen in Individuele Prestatie Afspraken

Themakanalen
Themakanalen zijn onderdeel van ons totale televisiebeleid. Ze moeten, in samenhang met het aanbod op de
overige platforms, een samenhangend pakket van thema’s en doelgroepen (be)dienen. Vertrekpunt is dat wij
voor onze inhoudelijke doelen de daartoe ter beschikking staande platforms zo zinvol mogelijk in willen zetten.
De inzet van een platform is voor een belangrijk deel afhankelijk van de vraag in hoeverre de beoogde doelgroep er effectief mee kan worden bereikt. Dit laatste betekent niet persé dat met het aanbod op de thema
kanalen een breed bereik moet worden gerealiseerd; wel dat er specifieke doelgroepen mee worden bereikt.
Onze themakanalen bevinden zich vooralsnog in een experimenteel en innovatief stadium.
Op dit moment bieden wij in totaal 17 digitale themakanalen aan. Dit najaar maken wij de balans op en ontwikkelen wij een brede strategie voor thematisch werken, waarin o.a. ook thematische portals en andere on
demand aanbodsvormen worden geïntegreerd.
Bereik
In 2007 wordt een begin gemaakt met het verbeteren van de vindbaarheid en aantrekkelijkheid van de
themakanalen. Zo is deze zomer op Nederland 2 in de namiddag een venster gecreëerd voor de themakana
len met het doel de bekendheid met en kennis over de themakanalen bij het publiek te vergroten. De
internetsite Nederland4.nl wordt hiervoor ook ingezet. Crosspromotie van de kanalen onderling, maar ook op
de open netten is eveneens van wezenlijk belang.
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Beleid
In september 2007 wordt een onderzoek door KLO gehouden met het oog op de evaluatie van de thema
kanalen. Dit onderzoek zal twee keer per jaar regulier plaatsvinden.
Het ligt ook in de bedoeling samen met KLO te onderzoeken of het mogelijk is voor de themakanalen
meetbare doelstellingen vast te stellen en hiervoor instrumentarium te ontwikkelen.
Samenwerking
Op de themakanalen wordt in wisselende samenstelling en met wisselend succes samengewerkt.
Ten behoeve van meer onderlinge kennisuitwisseling wordt een programmeringsoverleg opgezet, in
eerste instantie tussen de kanalen Holland Doc, Cultura en /Geschiedenis. Het is de bedoeling dat dit
overleg hierna verder wordt uitgebreid naar andere kanalen. In het verlengde hiervan worden tussen
de omroepen onderling heldere afspraken gemaakt over de uitwisseling van programmamateriaal.
In 2007 zijn de eerste stappen gezet om de play-out meer gezamenlijk te laten verlopen.
Er wordt onderzocht in hoeverre het wenselijk en/of kostenbesparend is om een gezamenlijk play-outcontract af te sluiten.
Thematekst
Net als televisie, dienen ook themakanalen zoveel mogelijk ondertiteld te worden voor de groeiende groep
doven en slechthorenden. Hiertoe zal een soort teletekst onder de werktitel Thematekst aan de themakanalen
worden toegevoegd. Deze thematekst kan ook gebruikt worden voor het verstrekken van extra informatie,
bijvoorbeeld welke wetstekst er in het Tweede Kamerdebat op Politiek 24 wordt behandeld. In 2007 wordt
hiertoe een kleinschalig experiment opgezet.

Themakanalen
Implementatie en verdere professionalisering themakanalen
Acties 2008
• In het najaar van 2007 formuleren en verder uitwerken van de in te zetten strategie voor thema
kanalen en het ontwikkelen van daarbij behorende kaders
• Begin 2008 herijking en -formulering doelstellingen van de verschillende kanalen
• Aan de hand van evaluatie, onderzoek en analyse de verhouding tussen kwaliteit, kwantiteit,
bereik en budget inzichtelijk maken
• Tweemaal per jaar regulier onderzoek naar prestaties themakanalen
• Mogelijkheid onderzoeken om voor de themakanalen meetbare doelstellingen vast te stellen en
hiervoor instrumentarium te ontwikkelen
• Vergroten van de vindbaarheid en aantrekkelijkheid van de themakanalen
• Ontwikkeling kwaliteitskaart voor themakanalen
• Inrichting programmeringsoverleg met het oog op coördinatie, afstemming en kennisuitwisseling
• Heldere afspraken over de uitwisseling van programmamateriaal
• Ontwikkeling thematekst t.b.v. doven en slechthorenden
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Kwaliteitsbudget
Televisie zal voor ruim € 17 mln aan kwaliteitsimpulsen realiseren. Hiervan is € 15 mln afkomstig uit het extra
kwaliteitsbudget en is € 2 mln beschikbaar door binnen het bestaande televisiebudget middelen te verleggen
naar de speerpunten. Het merendeel hiervan komt ten goede aan kunst en expressie.
KWALITEITS BUDGET TELEVISIE
Toelichting
Versterking zomer
3.400.000

Indeling voorjaar, zomer en najaar is hersteld op het
oorspronkelijke niveau: de zomerprogrammering is
hierdoor verkort van 17 naar 13 weken. Dit betekent
dat reguliere programma’s in het voorjaar later
eindigen en in het najaar eerder van start gaan.
Onder andere extra afleveringen “De Wereld draait
door” op Nederland 3 en late night talkshow op
Nederland 1.
Verder is in de zomer budget gereserveerd voor
versterking van slots: o.a. alternatief praatprogram
ma Nederland 3 in zomer.

Versterking Kunst
programmering

3.600.000

O.a. ontwikkeling nieuwe culturele programma’s,
culturele en muziekevenementen en vast slot
Kunstinformatie op Nederland 3.

Versterking Nederlandse
Fictie

7.300.000

Meer investeringen in Nederlands drama, zowel op
Nederland 1, Nederland 2 en Nederland 3 als op de
kinderzender Z@pp (nieuwe jeugddramaseries).

Kunst & Expressie

10.900.000

Kennis & Wetenschap
1.100.000

Nieuw wetenschapsprogramma op Nederland 2
“Kan dat beter?” (VPRO) en op Nederland 3
primetime een vast slot voor wetenschap.

1.600.000

O.a. twee prestigieuze en omvangrijke documentaire
projecten: een verfilming van het boek “In Europa” van
Geert Mak en een multimediale documentaireserie
over de canon van de Nederlandse geschiedenis.

Versterking documentaires

TOTAAL

2008-2012

17.000.000
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Beleid
Internet
Koers
De keuzevrijheid van het publiek neemt toe. Steeds vaker is er sprake van participerende burgers die willen
reageren, debatteren en zelf produceren. Internet biedt de mogelijkheden om dit mediagedrag te faciliteren
en te stimuleren, ook in combinatie met andere platforms. Internet speelt ook steeds nadrukkelijker een rol in
onze vindbaarheid en herkenbaarheid. Via bundeling van het aanbod op diverse portals, inzet van cross
promotie op internet en herkenbare merkvoering wordt het gehele aanbod versterkt.
Het herbenutten van eerder aangeboden content, de zogenaamde long tail, wint aan importantie.

BROADCAST & ON DEMAND

bereik

THE LONG TAIL

tijd

De populariteit van Uitzending Gemist, de toename van peer-to-peer applicaties waarbij video wordt
uitgewisseld, toename van user generated content (YouTube), webtv-stations, etc. geven aan dat er rekening
moet worden gehouden met een aanzienlijke stijging van het videoverkeer. We zullen hier niet alleen
inhoudelijk en qua dienstenaanbod op in moeten spelen; ook de infrastructuur moet hierop worden voor
bereid. De toenemende vraag naar video over het internet zorgt er het komende jaar voor dat de streaming
kosten een groot deel van het beschikbare internetbudget zullen innemen.

Kwaliteitskaart
Programmakwaliteit
Voor de speerpunten kunst en expressie, diversiteit en crossmedialiteit wordt voor 2008 € 3,6 mln
gereserveerd. Hiervan is € 1,0 mln afkomstig uit het kwaliteitsbudget. Naast dit speerpuntenbudget
wordt € 0,7 mln uit het kwaliteitsbudget voor internet gereserveerd voor Vernieuwing en ontwikkeling.
Kunst en expressie
De Raad van Bestuur heeft voor 2008 op alle platforms kunst en expressie als speerpunt bepaald.
Er wordt aansluiting gezocht bij initiatieven die op radio en televisie worden geïnitieerd, waardoor het
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crossmediale element op het gebied van kunst en expressie wordt versterkt. Daarnaast wordt een deel van
het budget aangewend om nieuwe web-only-projecten te realiseren die met name een wat jongere doel
groep kunnen aanspreken. Hieronder een overzicht van enkele toonaangevende internetinitiatieven die in
ontwikkeling zijn of inmiddels al zijn gerealiseerd.

Ten behoeve van de vindbaarheid en toegankelijkheid wordt een speciale video on demand website gelan
ceerd. Deze website, genaamd Cultuur Gemist, zal al het kunst & expressie televisie-aanbod van de Publieke
Omroep on demand beschikbaar maken.
Radio 6 is een belangrijk platform voor de ontsluiting van culturele audiocontent. Door de VPRO is, in nauwe
samenwerking met de directie Internetcoördinatie en de directie Radioprogrammering, een unieke cross
mediale Radio 6-website gerealiseerd. Bediening op maat gebeurt door audio on demand, podcasts,
vodcasts, RSS-feeds en het inzetten van mobiele diensten. De luisteraar wil en krijgt de tools om in te zoomen
op de eigen voorkeuren. In 2008 wordt deze site verder uitgebouwd met onder meer blogsites die kunnen
bestaan uit flexibele en multimediale ‘webdocs’: verwijzingen, bespiegelingen, prachtige fragmenten of
doorwrochte essays, registraties van concerten of nummers van verloren gewaande LP’s of tracks van
nieuwe CD’s of studiosessies met internationale muzikanten.
In combinatie met een wekelijks televisieprogramma lanceert de AVRO de website Cultuurshake. Het is een
multimediaal project dat leading is in cultuurpromotie en -informatie en dat in staat is om ieder moment het
juiste product, via het juiste distributiekanaal naar de juiste consument te brengen.
Door middel van camjo’s zullen alle komende voorstellingen worden gecoverd, interviews worden gemaakt,
reacties van gasten worden vastgelegd, recensies worden gescand, etc.
De NPS heeft in 2007 het project Masterclass gelanceerd. In 2008 wordt daarop een vervolg gegeven met
een website waar masterclasses van allerhande kunst- en cultuuruitingen online te bekijken zijn, maar waar
ook online competities worden gehouden en waar kunst- en cultuurinstellingen opnames van eigen master
classes naar kunnen uploaden. De Masterclass-website is een plek waar vooral jongeren (autochtoon en
allochtoon) terecht kunnen wanneer zij een masterclass online willen volgen van een inspirerende professional
op het gebied van o.a. veejayen, deejayen, djembe, dans, clips maken, gitaar, piano, etc. Maar ze maken ook
kans om onderdeel te worden van een masterclass door online competitie en via themakanaal Cultura. Voor
het project wordt samengewerkt met Roots en Routes en WMDC (World Music Dance Centre) te Rotterdam.
Acties

Programmakwaliteit
• Verbeteren aanbod kunst en expressie
• Verbeteren toegankelijkheid websites
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Beleid
Vernieuwing en ontwikkeling
Toegankelijkheid
De komende jaren moet meer worden geïnvesteerd in mediadiensten op internet die inspelen op de nieuwe
vormen van mediaconsumptie en -participatie van het publiek. Daarbij moet aangesloten worden bij de
behoeften van de doelgroep. Sinds 2006 is er, behalve een groei onder jeugd, een sterke toename van
internetgebruik onder oudere doelgroepen. Feitelijk komt het erop neer dat internetcontent op verschillende
gebruiksniveaus en -contexten moet worden aangeboden. Naast creativiteit in de presentatie hiervan vraagt
dit ook om additionele investeringen in de ontwikkeling van dergelijk internetaanbod op verschillende niveaus.
Het gaat dan om investeringen in innovatieve toepassingen voor de early adopters maar ook om investerin
gen om dergelijke nieuwe toepassingen toegankelijk te maken voor de nieuwe publieksgroepen die internet
nog gedeeltelijk moeten ontdekken.
Portals voor mobiel
Mobiele telefoons worden slimmer en maken meer en meer gebruik van internet. Tot voor kort werden
diensten exclusief aangeboden via de portals van telecombedrijven, meestal tegen betaling. Inmiddels komt
een beweging op gang naar een meer open-netbenadering, waarbij via de telefoon of PDA op het hele
internet kan worden gesurft en bijvoorbeeld radio kan worden geluisterd of een filmpje gedownload. Uiterlijk
2008 moeten een of meer mobiele portals worden gelanceerd die zijn aangepast voor dit type gebruik via
mobiele telefoons of PDA’s. Daarnaast moet strategische samenwerking worden gezocht met andere, sterke
partijen die actief zijn op de mobiele markt.
Gezamenlijke portals en platforms
De afgelopen jaren hebben omroepen diverse webradiokanalen ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een zeer divers
en uitgebreid aanbod van webradio op de internetsites van de Publieke Omroep. Van een goed gestructu
reerd en afgewogen aanbod is echter nog geen sprake. Een eerste belangrijke stap is het verder ontwikkelen
en marketen van een portal als Radiocast.nl en de ontwikkeling van een speciale radioplayer waarin het brede
en verdiepende radioaanbod wordt samengebracht, vergelijkbaar met Nederland4 voor de tv-themakanalen
en Uitzending Gemist voor on demand video kijken. Daarnaast moet het aanbod van webradiokanalen op
internet meer toegankelijk worden gemaakt. De ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke omroepbrede
player en uitspeelplatform kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.
Crossmedialiteit
Het is een belangrijke doelstelling van de Publieke Omroep om het aantal crossmediale concepten te
verhogen. Hiervoor is het van belang dat ook binnen Internet internetsites worden ontwikkeld die hieraan
mede invulling aan geven. Naast continuering van bestaande succesvolle concepten worden nieuwe
crossmediale concepten ontwikkeld.
Acties

Vernieuwing en ontwikkeling
• Toegankelijkheid AV-aanbod vergroten
• Ontwikkelen naar Web 2.0-omgeving
• Multimediale internetcontent verhogen
• Internet Publieke Omroep positioneren op mobiele platforms
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Maatschappelijke interactie en invloed
Gezamenlijk UGC-platform
Het gebruik van user generated content op internet is het afgelopen jaar sterk toegenomen. De enorme
aandacht rondom YouTube heeft ook in Nederland geleid tot diverse initiatieven op dit gebied. Ook binnen de
Publieke Omroep zijn het afgelopen jaar enkele user generated content-diensten ontwikkeld. Voor een goede
positionering is het van belang om een gezamenlijk user generated content platform te ontwikkelen. Door het
publiek aangeboden content kan dan op efficiënte wijze vanuit een gemeenschappelijk back-end worden
gepresenteerd, doorzocht en aan verschillende UGC-diensten worden gekoppeld. Ook biedt dit mogelijk
heden voor het publiek om content van de Publieke Omroep te hergebruiken en in eigen creatief aanbod te
verwerken.
Acties

Maatschappelijke interactie en invloed
• Vergroten participatie burgers
• Centraal stellen van de gebruiker
Aandeel en bereik
Doelgroepenbereik
Vanaf januari 2007 kunnen wij het internetbereik uitsplitsen naar de leefstijlgroepen, zoals die al enige tijd
worden gebruikt bij televisie en radio. Hiermee wordt een meer gedetailleerd inzicht verkregen in de spreiding
van doelgroepen over bv. de verschillende omroepen of platforms.
Analyses op basis van deze gegevens maken zichtbaar welke leefstijlgroepen primair via TV wordt bereikt en
welke via internet. Dit algemene beeld kan tot op titelniveau worden gespecificeerd en biedt dus waardevolle
inzichten voor beleids- én programmamakers.
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Beleid
Voor 2008 zullen deze gegevens worden gebruikt om in samenwerking met radio en televisie beleid en
normen te ontwikkelen voor het bereik van specifieke leefstijlgroepen op internet.
Diversiteit
Het afgelopen jaar heeft internet al de contentontwikkeling voor niet-westerse allochtonen versterkt.
Voor 2008 is diversiteit wederom als een van de speerpunten benoemd.
Niet-westerse allochtonen zijn vaak geen lid van een omroepvereniging, hebben geen gids en zijn nauwelijks
gericht op de Publieke Omroep. Tegelijkertijd zijn de jongere generaties van deze groepen uitstekend via
internet bereikbaar. Ruim 80% van de Marokkaanse jongeren maakt er bijvoorbeeld dagelijks gebruik van.
Er liggen dus voor ons kansen om deze doelgroepen beter te bedienen. Onder de tweede generatie alloch
tonen zien we veel bezoek aan sites die gerelateerd zijn aan de eigen cultuur. Op deze sites is sprake van
‘bonding’: men zoekt elkaar op om ervaringen en meningen uit te wisselen en daarmee een eigen identiteit
te ontwikkelen. De helft van de Marokkaanse jongeren geeft bijvoorbeeld aan internet te gebruiken voor
contact/informatie gerelateerd aan de eigen achtergrond. Door samenwerking te zoeken met dergelijke sites
proberen wij deze groepen kennis te laten nemen van voor hen relevante content van de Publieke Omroep.
Contentsyndicatie speelt hierin een belangrijke rol.

Voor internet zal het dan ook de inzet zijn om in 2008 strategische samenwerkingverbanden met dergelijke
internetdomeinen aan te gaan.
Hieronder volgt een overzicht van enkele toonaangevende internetinitiatieven op het gebied van diversiteit
die in ontwikkeling zijn of inmiddels al zijn gerealiseerd.
De NOS ontwikkelt een separaat frame om nieuwscontent aan te bieden
aan sites die een hoog bereik hebben onder specifieke doelgroepen.
Daarbij wordt gedacht aan sites zoals Maroc.nl, Lokum.nl, Waterkant.nl
en Radha.nl.
Het project MOES van de NPS is een 5-delige multiculturele dramaserie
voor jongeren van 25 minuten per aflevering. Het onderwerp van deze
dramaserie is de problematiek rondom onze multiculturele samenleving.
De serie wil – op bescheiden wijze – inzichtelijk maken waardoor
jongens van allochtone afkomst in de problemen kunnen komen, zonder
te stigmatiseren of goed te praten, en met open oog voor de realiteit.
De serie leent zich net als Fok Jou perfect voor een crossmediale aanpak. D.w.z. aanbieden via de diverse
platforms (tv, internet, mobiel). Daarnaast is het plan om de inburgeringscursus die voorkomt in de serie ook
op internet toegankelijk te maken.
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Door de KRO wordt het internetproject KROSSOVER ontwikkeld.
Krossover is een multimediaal multicultureel platform voor contentcreatie voor én door jongeren, waarbij het maakproces integraal deel
uitmaakt van het eindproduct. KROSSOVER richt zich op multicurele
jongeren van 14-21 jaar. De jongeren krijgen een site met webtv-kanaal
tot hun beschikking en gaan onder professionele begeleiding, gesteund
door hun online community, zelf de content daarvoor produceren.
Het maakproces en de communicatie met de community maakt deel van
uit van concept. Het project slaat een brug tussen de Publieke Omroep
en multiculturele jongeren.
De website van het programma ‘Liefde gaat door de maag’ van de
HUMAN beoogt een palet van de hedendaagse multiculturele samen
leving te geven. Deze vernieuwde programmasite is een interactief en
multicultureel audiovisueel kookboek met recepten en verhalen over
eten en liefde.

Acties

Aandeel en bereik
• Bereik onder tweede generatie allochtonen vergroten
• Bereik moet meegroeien met de vraag
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Beleid
Kwaliteitsbudget
Ook internet zet een substantieel deel van het kwaliteitsbudget in om een extra impuls te geven aan het
speerpunt kunst & expressie.
KWALITEITSBUDGET internet
Toelichting
Kunst & expressie
700.000

Realisatie nieuwe web-only projecten op gebied van
kunst & expressie voor de jongere doelgroep en
aansluiting bij initiatieven die op dit speerpunt bij
andere platforms worden geïnitieerd. O.a. website
Cultuur Gemist.

300.000

Ontwikkeling van een crossmediaal initiatief op
gebied van wetenschap & techniek.

Toegankelijkheid
websites

500.000

Ontwikkeling van nieuwe web 2.0 toepassingen en
op peil houden van en verbeteren van de toeganke
lijkheid van de Publieke Omroep op internet.

Portal- en platform
vernieuwing

250.000

Nieuwe portals/platforms om vindbaarheid van
de content te vergroten en versterking portals.
O.a. (verdere) ontwikkeling van webradioportal,
portals voor mobiel en gezamenlijk UGC-platform.

Wetenschap & techniek

Programmavernieuwing

750.000

TOTAAL

1.750.000

Crossmedialiteit
Crossmediaal werken refereert aan het exploiteren, distribueren en publiceren van een mix aan audiovisuele
content over meerdere technische infrastructuren (bijvoorbeeld tv, radio, narrowcast, internet en mobiel).
Binnen crossmedialiteit maken we binnen de Publieke Omroep een onderscheid tussen crossmediaal werken
en multimediaal werken.
•B
 ij multimediaal werken wordt uitgegaan van een programmatitel. Deze titel wordt via verschillende
platforms/media aangeboden, waarbij het aanbod is aangepast aan de karakteristieken van het
medium en ook qua inhoud kan verschillen (bv. een website bij een televisieprogramma).
• Bij crossmediaal werken staat het concept voorop. Het gaat hierbij om ‘een optimale inzet van een combi
natie van media en distributiemogelijkheden (tv, radio, themakanalen, internet, mobiel, on demand, etc.),
waardoor een kruisbestuiving ontstaat die versterkend werkt voor het inhoudsconcept en voor het bereiken
van specifieke publieksgroepen’. Crossmediaal aanbod kenmerkt zich door één concept, dat via meerdere
media gecoördineerd, door één merk wordt aangeboden.
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vroeger

nu/toekomst

programma op:

format op:

100,NL 1

100,Nederland 1
Themakanaal
Omroep.nl
Uitzending Gemist
mobiel
YouTube, Google

...........

Om de versnippering van het publiek over de platforms op te vangen en het totale bereik van de Publieke
Omroep op een gelijkblijvend niveau te houden, moeten we ervoor zorgen dat creatieve ideeën niet meer
alleen worden vertaald in traditionele programma’s, maar in bredere formats of concepten. Door het verder
uitbouwen van bestaande programma’s en het ontwikkelen van nieuwe crossmediale formats in combinatie
met een krachtige crossmediale marketing, wordt de binding met het publiek versterkt en is het uiteindelijke
resultaat meer dan de optelsom der delen. Alleen door formats op meerdere platforms aan te bieden wordt
het totale bereik van een format namelijk behouden (weliswaar gefragmenteerd en in verschillende uitingen).
Verdergaande technologische mogelijkheden, die de productie faciliteren en die nodig zijn om de dalende
budgetten op te vangen, helpen ons daarbij. Daarmee is de ontwikkeling in gang gezet van programma naar
format: meer output/waarde voor hetzelfde/minder budget.
Een zeer groot deel van onze titels wordt door ons al langere tijd multimediaal, namelijk voorzien van een
website, aangeboden. Crossmediaal en in samenhang daarmee themagericht werken, neemt aan betekenis
toe. Momenteel is een gezamenlijk beleid in ontwikkeling over thema’s en de prioriteiten die daarbinnen
kunnen worden gesteld. Het is echter te vroeg om nu al over te gaan tot een volledige kanteling van onze
organisatie en bijbehorende budgetallocatie. Daarvoor zijn grote delen van het publiek nog te zeer gericht
op de traditionele analoge kanalen.
Wel zijn de eerste grote stappen gezet op weg naar een nieuwe opzet van de organisatie en wijze van
programmeren over de verschillende platforms. Omroepbreed zijn enkele grote projecten gerealiseerd.
Een aantal omroepen doet al enkele jaren ervaring op met, en sommige hebben de organisatie en program
maproductie al (deels) aangepast aan, deze manier van werken. Voorbeelden zijn de wijze waarop de VPRO
omgaat met het muziekaanbod binnen 3VOOR12 en het documentaire-aanbod binnen Holland Doc, hoe de
NOS omgaat met het nieuwsaanbod binnen het Journaal en het sportaanbod binnen Studio Sport en hoe
de VARA omgaat met het consumentenaanbod binnen Kassa/Consumenten TV. Het gaat om een geleidelijke,
maar fundamentele wijziging die de komende tien jaar programma’s, programmamakers, productietechnie
ken, distributie, budgettering en marketing beïnvloedt. We passen onze organisatie stapsgewijs daarop aan,
in het tempo waarin het mediagebruik en de technische mogelijkheden zich ontwikkelen.
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Beleid
Afgelopen jaar heeft de Raad van Bestuur een overleg ingesteld waarin de platformdirecties crossmediale
projecten beter op elkaar kunnen afstemmen. Ook is in het kader van het project Kompas themagericht
werken als een van de discussieonderwerpen geagendeerd. In 2008 zal een pilot worden opgezet rondom
de financiering en inschrijving van crossmediale projecten.
De wijze waarop we onze crossmediale marketingcommunicatie tussen de verschillende platforms en kanalen
vormgeven, vormt een steeds belangrijkere voorwaarde voor de mate van succes die we bereiken in cross
medialiteit. Belangrijke aspecten zijn daarin de ontwikkeling van crossmediale merkvoering en de inzet van
crosspromotie. Het komende jaar zullen verdere stappen worden gezet op dat gebied.
In de MJB 2007-2011 is voor het eerst expliciet aandacht besteed aan crossmedia. De crossmediale projecten
die daarin werden beschreven, zijn komend jaar nog steeds actueel. Het aantal neemt de komende jaren
verder toe. Hieronder is een overzicht opgenomen van enkele in het oog springende projecten die wij het
komend jaar ondernemen, geïnitieerd vanuit de bestaande media. Ook hier is een indeling aangehouden
langs de lijnen van de Kwaliteitskaart.
Programmakwaliteit
Het crossmediaal doorvertalen van programmaconcepten naar andere media heeft positieve effecten op
de kwaliteitsbeleving van programma’s. Op extra platforms kan publiek worden bereikt die met het oorspron
kelijke of hoofdplatform niet worden aangesproken of op een wijze die beter aansluit bij die doelgroepen.
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Radio

Op radio zullen (bestaande) multimediale projecten en evenementen verder worden
ontwikkeld en verbreed. Deze projecten worden vanuit radio geïnitieerd, maar krijgen
een crossmediale doorvertaling op televisie en internet en op termijn ook mobiel.

Televisie

Ook vanuit de generieke televisienetten worden crossmediale formats verder ontwikkeld.
Ieder net heeft daarbij zijn eigen focus:
• Nederland 1: r uimte voor programmareeksen die het karakter hebben van een
evenement (met crossmediale potentie)
• Nederland 2: O
 p Nederland 2 is een tijdslot gecreëerd voor promotie van de digitale
themakanalen van Nederland 4, die aansluiten bij het profiel van
Nederland 2.
• Nederland 3: D
 e digitale themakanalen voor een jonger publiek, 101 TV en 3VOOR12,
krijgen een crossmediaal venster in de programmering van Nederland 3.
In de late avond moet het nieuwe actuele format De Nieuwste Show
inspelen op ontwikkelingen in het kijkgedrag van jongere kijkers. Vanzelf
sprekend speelt crossmedialiteit en interactiviteit daarin een belangrijke rol.
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vervolg
Televisie

Voor onze kinderprogrammering op Z@pp(elin) is een scenario ontwikkeld dat in het
najaar verder wordt uitgewerkt, waarbij de uitbouw van de kinderzender als cross
mediaal platform een van de uitgangspunten is. Dit geeft een impuls aan crossmediale
projecten voor kinderen. Voor het komende jaar staat een groot aantal crossmediale
projecten op stapel. Voorbeelden daarvan zijn:
• Op Z@pp/Z@ppelin richt de vernieuwing zich in eerste instantie vooral op het vergroten
van (crossmedia) bereik onder 6-12-jarigen. Vernieuwing van bestaande concepten en
programmaontwikkeling voor vacante slots bieden diverse mogelijkheden. Daarom is
in het netbudget een aanzienlijk hoger bedrag voor (crossmediale) evenementen en
speciale programmering gereserveerd (in 2007 € 0,5 mln, in 2008 ruim € 0,9 mln).
• Dit najaar start de dagelijkse serie ‘SpangaS’ (NCRV), waarin belevenissen zijn te volgen
van een groep jongens en meisjes op een middelbare school. ‘SpangaS’ is een groot
crossmediaal project (internetsite, chatten met hoofdrolspelers, etc.) en een forse
investering van de Publieke Omroep in jeugddrama.
• Met ‘Baasjes’ (KRO) en ‘Sudokids’ (AVRO/NCRV) worden twee nieuwe educatieve
quizzen ontwikkeld, die een sterke crossmediale aanpak krijgen.
• In de ‘Z@pp Super Spreekbeurt’ worden kinderen tijdens regionale voorrondes
genomineerd voor de spreekbeurtfinale. In de spreekbeurten worden programma
fragmenten uit de database van Beeld en Geluid geïntegreerd.
• Voor de Olympische Spelen 2008 is er een internationaal project ontwikkeld waarbij
door middel van programma’s, interactieve landen- en sportsites en een plakscrapboek kinderen de Olympische gedachte wordt bijgebracht en ze zich kunnen
identificeren met hun rolmodellen.
• In een samenwerkingsproject met kinderopvang, scholen en bibliotheken staan lees- en
taalbevordering centraal. Prentenboeken, interactieve websites en televisie ondersteu
nen elkaar en leerkrachten en leidsters leren de kunst van het interactief voorlezen.
• Vanaf januari zijn tijdens vakanties onder de titel Z@ppelin Theater Tour theatershows
te zien, verhalen beginnen op tv en gaan interactief door op de site en in het theater.

Internet

Vanuit internet wordt het aantal crossmediale concepten verhoogd. Deels wordt daarbij
aangesloten bij projecten vanuit radio en televisie, voor een ander deel wordt budget
gealloceerd om nieuwe sites te ontwikkelen voor crossmediale concepten. Op basis van
een portfolioanalyse is daarbij geconcludeerd dat de variatie in thema’s nog te beperkt is
in vergelijking tot radio en televisie.

Kunst en expressie
Van alle domeinen binnen Programmakwaliteit is er extra aandacht voor kunst en expressie, omdat de Raad
van Bestuur dit domein voor 2008 op alle platforms als speerpunt heeft bepaald.
Radio, Televisie, Internet

Er wordt aansluiting gezocht tussen initiatieven die op radio, televisie
en internet worden geïnitieerd, waardoor het crossmediale element op
het gebied van kunst en expressie wordt versterkt. De nieuwe zender
Radio 6 is sterk crossmediaal opgezet. Daarnaast worden nieuwe webonly projecten ontwikkeld, die met name een wat jongere doelgroep
kunnen aanspreken.

Internet

Ten behoeve van de vindbaarheid en toegankelijkheid wordt een speciale video on demand website gelanceerd. Deze website, genaamd
Cultuur Gemist, zal alle voor internet beschikbare televisiecontent op
het gebied van kunst & expressie van de Publieke Omroep on demand
beschikbaar maken.
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Beleid
Betrouwbaarheid
De Publieke Omroep heeft als belangrijke publieke taak om betrouwbaar te zijn. Onder meer onze verslag
geving van nieuws en politieke ontwikkelingen moet daarom op een integere en onafhankelijke wijze
gebeuren.
Televisie

Via de digitale themakanalen Journaal 24 en Politiek 24 willen we
onze nieuwsfunctie verder versterken. Beide kanalen worden steeds
breder opgenomen in het digitale pakket van themakanalen van
distributeurs. Omdat die opname een hoger potentieel bereik oplevert,
kunnen beide kanalen verder worden uitgebouwd.
Hierdoor kan het percentage herhaalde uren op beide kanalen
worden verminderd en kan meer specifieke, unieke content voor
de kanalen worden geproduceerd. Ook wordt bijvoorbeeld liveverslaggeving van gebeurtenissen voortgezet op deze kanalen,
op momenten dat dit niet meer geprogrammeerd kan worden op
de reguliere radio- en televisiekanalen.

Vernieuwing en ontwikkeling
Een belangrijke reden om crossmedialiteit binnen de Publieke Omroep verder te ontwikkelen, is de impuls die
het oplevert voor innovatieve programmaconcepten.
Radio

Het innovatieve karakter van Serious Talent van 3FM op internet
wordt verder ontwikkeld. Optredens van beginnende artiesten kunnen
dan ook bekeken worden op bijvoorbeeld televisie, on demand
videoplatforms of mobiele platforms. Verder moet de website Serious
Talent worden doorontwikkeld en uitgebreid. Extra aandacht voor de
genoemde prioriteiten moet in 2008 leiden tot een portal/site die de
autoriteit van het merk 3FM op het gebied van popmuziek onder
streept en versterkt.
Vanaf de start kent Radio 6 een crossmediaal (programma)concept.
Er is één gezamenlijke portal, waar alle informatie te vinden is, met
programmamakers/presentatoren gemaild kan worden, geblogd
wordt, waar User Generated Content te vinden is, materiaal gedown
load kan worden, etc.

Internet
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Vanuit internet worden formats voor ‘user generated content’ ontwikkeld. Er wordt een technisch en redactioneel platform ontwikkeld
waar jongeren de mogelijkheid hebben om zelfgemaakte content aan
te bieden en ook content van de Publieke Omroep zelf te hergebruiken.
Het platform faciliteert in de ontsluiting van creatieve en innovatieve
audiovisuele contentvormen die door jongeren zelf worden ontwikkeld.
Bovendien zullen er crossmediale formats worden ontwikkeld die
gebruik maken van dit platform en interactie met jongeren via dit
platform stimuleren
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Mobiel

Voor mobiele platforms wordt specifieke content ontwikkeld. Door het
enorm gestegen gebruik van mobiele platforms onder jongeren, ligt er
een aanzienlijk bereikspotentieel via deze platforms. Niet alleen
bestaande content zal op deze platforms ontsloten worden, maar er
zal ook specifieke content ontwikkeld moeten worden die inspeelt op
het gebruik door jongeren van deze mobiele platforms. Daarbij kan
gedacht worden aan een mobiele ‘soap’ (vergelijkbaar met ‘Jong Zuid’),
specifieke nieuwsitems, etc. Randvoorwaarde hiervoor is de beschik
bare financiële ruimte.

Maatschappelijke interactie en invloed
Een van de effecten van crossmediaal werken is het vergroten van bereik voor bestaande of nieuwe concep
ten. Dit is met name van belang voor concepten die tot doel hebben om de sociale cohesie te bevorderen.
Radio

Door zijn grote publieksbereik leent Radio 2 zich goed als startpunt
van crossmediale initiatieven. Meer dan ooit zullen de grote events van
Radio 2 multi- en crossmediaal worden gekoppeld. Vooral op het
gebied van live concerten van grote binnen- en buitenlandse artiesten
is het buitengewoon ondoelmatig om die alleen op radio uit te zenden
en niet ook op televisie en via internet. Om de vooraanstaande positie
van Radio 2 te behouden en verder uit te bouwen zullen er niet alleen
meer van deze multi-/crossmediale events worden georganiseerd;
ze zullen door deze aanpak ook onvermijdelijk groter worden.
Op Radio 2 wordt het crossmediale karakter van de Top 2000 verder
ontwikkeld. Via radio, televisie en internet kan het publiek participeren
in de Top 2000 Stemfinale-avond. Daarnaast wordt het Top 2000
Verhalenarchief ontwikkeld.
3FM legt zich toe op het ontwikkelen en verbreden van crossmediale
concepten als de 3FM Awards, 3FM Serious TV en 3FM Presents.
Het 3FM-format van Serious Request krijgt een verdere doorontwik
keling, met als doel het realiseren van meer maatschappelijke impact.
De editie van 2006 ging de grens met Vlaanderen al over. Serious
Request moet zich de komende jaren ontwikkelen tot een echt
internationaal format, waarin meerdere landen tegelijk participeren.
De andere media (televisie, internet, mobiel, etc.) spelen in de verdere
ontwikkeling van het format een steeds meer nadrukkelijke rol.

Televisie

In oktober wordt het grootschalige crossmediale project Wij zijn de
baas gestart. Een week lang is op radio, internet en televisie van de
Publieke Omroep uitgebreid aandacht voor democratie. In meer dan
twintig programma’s zal de belangrijkste pijler van onze samenleving
vanuit zeer uiteenlopende invalshoeken worden belicht en onder
zocht. De thematiek wordt crossmediaal ondersteund, onder meer
door een gezamenlijke internetportal.

vervolg op de volgende pagina
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Beleid
vervolg Televisie

Het genre wetenschap leent zich bij uitstek voor een cross-, multime
diale en interactieve aanpak. Het thema is ook één van de speerpun
ten bij televisie. Onderzocht wordt of samenwerking binnen een
digitaal wetenschappelijk platform mogelijk is. Partners daarbinnen
kunnen zijn: het Nationaal Centrum voor Wetenschap en Techniek
(NCWT), het Science Center NEMO, de Koninklijke Nederlandse
Academie voor Wetenschap (KNAW) en De Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Innovatie en Nieuwe Media
Omgeving en visie
Waar internet het afgelopen decennium al veel nieuwe mogelijkheden en vraagstukken in het mediadomein
introduceerde, gaan ontwikkelingen als digitale interactieve tv, mobiele tv en narrowcasting die verschuiving
in hoog tempo versnellen. De in Nederland wijdverspreide toegang tot breedbandinternet maakt internet
geschikt voor audiovisuele mediaconsumptie. De mogelijkheden voor het afspelen en gebruiken van content
op mobiele telefoons beginnen ook in een volwassen stadium te raken. Het samenvloeien van media en
platforms en het veranderen van oude televisielogica op de nieuwe en op de traditionele platforms is al
praktijk aan het worden.

TV

Radio

TV

Radio

TV

Radio

Internet
Internet

nieuwe media

gisteren

vandaag

morgen

Radio, televisie, internet en themakanalen bieden wij nu nog grotendeels fysiek gescheiden aan, met ieder hun
eigen platformgerelateerde content. Daarin komt stapsgewijs verandering. In het Concessiebeleidsplan gaven
wij al aan dat wij evolueren in de richting van een multimediaorganisatie, waarin steeds vaker geïntegreerde
aanbodsconcepten worden ontwikkeld. Vanuit deze concepten wordt een pakket aan programma’s en
activiteiten samengesteld en vervolgens gedistribueerd via de media en platforms die het best aansluiten bij
de gekozen doelgroep en doelstelling. Deze werkwijze veronderstelt niet alleen een fundamenteel andere
wijze van productie, maar ook een hierop afgestemde organisatie. In het hoofdstuk Crossmedia zijn de
concrete programmaplannen voor 2008 toegelicht.
Bij de nieuwe dienstenvormen kunnen ook nieuwe businessmodellen en nieuwe vormen van exploitatie
ontwikkeld worden. De verschuivingen in de waardeketen maken het noodzakelijk om onderzoek te doen naar
een andere positionering en wellicht nieuw dienstenaanbod daarbinnen. De ontwikkeling van nieuwe vormen
van exploitatie en bijbehorende businessmodellen spelen daarbij een belangrijke rol. Steeds meer partijen
proberen een prominente positie op diverse nieuwe mediaplatforms in te nemen. Bovendien verbreden
distributeurs hun strategische positie in de waardeketen, waardoor ze steeds meer de rol van gatekeeper en
gids op zich nemen. Op relatief korte termijn kan hiermee de vindbaarheid van ons aanbod onder druk komen
te staan. De branding van formats en concepten moet worden versterkt en de navigatie en duiding van
content door middel van portals moet worden uitgebreid, omdat een crossmediale, platform-, titel- en
omroepoverstijgende merkvoering cruciaal is.
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Media ontwikkelen zich steeds meer tot vensters in nieuwe omgevingen. De verspreiding van content loopt
niet altijd meer via de eigen kanalen. Naast de reguliere televisie- en radiokanalen en naast de eigen websites,
wordt content ook aangeboden via narrowcast-omgevingen en websites van derden, of via portals van
mobiele operators. Deze alternatieve distributievormen zullen een steeds groter aandeel van het mediapalet
gaan vormen. Uitgangspunt bij alle distributie is het genereren van bereik door aan te sluiten bij het publiek,
of met andere woorden: dienstbaar te zijn aan de samenleving. Ook daar waar de distributie loopt via
commerciële partijen is dit onverminderd het geval. Er zullen steeds vaker tijdelijke of duurzame allianties
met partijen in de publieke sector en de markt gesloten moeten worden om relevant te blijven en de publieke
opdracht goed te kunnen vervullen. Afspraken over de wijze van beschikbaarstelling moeten garanderen
dat dit uitgangspunt niet wordt aangetast in de commerciële omgeving van derden in het distributieproces.

Samenvattend:
• Alle soorten informatie komen via alle mogelijke distributiewegen.
• Ontvangst door de gebruiker zal vele varianten gaan kennen; diverse kwaliteiten (high res/low res) op
diverse locaties (vast, portable, mobiel). Het soort content kan hierbij aangepast zijn aan het platform
en het soort gebruik (mobiel, vast, actief gebruik, passief gebruik, etc.).
• De grenzen van de verschillende media vervagen. Audio, video en tekst worden bij het realiseren van diverse
programmaconcepten in wisselende samenstelling toegepast binnen media als radio, televisie en internet
en versterken elkaar.
• Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat nieuwe partijen toetreden in bepaalde schakels van
de waardeketen of dat bepaalde schakels (en dus partijen) overbodig worden.
• Door het toenemende aanbod ontstaat er meer concurrentie tussen het aanbod. Het publiek moet keuzes
maken uit dit toenemende aanbod en aanbieders moeten dus nog nadrukkelijker strijden om de aandacht
van het publiek.
• Het publiek krijgt steeds meer behoefte aan op maat gesneden content. De diverse mogelijkheden werken
een meer individuele en gepersonaliseerde benadering in de hand.
• Wat, wanneer en hoe men kijkt wordt steeds meer door de kijker zelf bepaald.
• De totale hoeveelheid kijk-, luister- en internettijd van de gebruiker zal ongeveer gelijk blijven maar
daarbinnen vindt wel steeds meer een verschuiving plaats.
• De sociale cohesie functie (community functie) van de generieke tv-kanalen blijft een belangrijke publieke
functie, en zal blijven bestaan. Maar daarnaast worden generieke kanalen ook steeds meer een etalage
voor het overige aanbod dat via de themakanalen en ‘on demand’ wordt aangeboden.

Strategie
Het is nog niet duidelijk in welk tempo de ontwikkelingen op mediavlak elkaar de komende jaren in Nederland
zullen gaan opvolgen. Dat de beweging in de volle breedte ingezet wordt door de industrie en omarmd wordt
door het publiek is echter onmiskenbaar. Toekomstvoorspellingen over het tempo waarin de verschillende
ontwikkelingen hun beslag zullen krijgen zijn niet met enige zekerheid te maken. Ook het tempo en de mate
waarin de traditionele platforms nog hun huidige of een nieuwe rol gaan spelen voor het publiek is niet te
duiden. Om aansluiting te vinden met de samenleving is het van belang de juiste bewegingsrichtingen te
signaleren. Daardoor kan er tijdig op worden ingespeeld of kan er gebruik worden gemaakt van een strategie
waarin soms zelfs tegengestelde koersen worden uitgezet en een tijd gevolgd worden met gedoseerde
implementatiestappen (bij het ontbreken van een eenduidige richting waarin de omgeving zich beweegt).
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Het gaat er in deze tijden van snelle en vaak onvoorspelbare ontwikkelingen niet om om een eindplaatje te
voorspellen (met een afnemende mate van zekerheid), maar juist om klaar te zijn voor welke ontwikkeling dan
ook. Daarvoor moeten we er voor zorgen dat:
•w
 e aansluiting vinden bij de mogelijkheden
Het publiek zal per medium verwachten dat de specifieke eigenschappen van het medium benut
worden. Hiertoe moeten we diensten ontwikkelen die inspelen op de nieuwe mogelijkheden van een
medium.
• onze inhoud vindbaar is voor het publiek
De explosie van het aanbod en het aantal platforms eist meer van het publiek op het gebied van selectie.
De Publieke Omroep moet zijn rol als betrouwbare en onafhankelijke gids daarbij handhaven en waar
mogelijk uitbreiden; door goede zoekmogelijkheden te bieden en daarnaast ook het vinden zonder
zoeken te optimaliseren. Dit vereist herkenbare merken, optimale plaatsing en goed gebruik van
crosspromotionele mogelijkheden.
• we daar zijn waar het publiek is of te verwachten is
Waar nieuwe vormen van mediaconsumptie ontstaan, moeten we daarop inspelen met optimale
distributie van de content op deze nieuwe platforms. Dit vereist enerzijds solide afspraken met
distributeurs. Anderzijds vraagt dit om voldoende bewegingsruimte en flexibiliteit om de verschuivingen
in het medialandschap te kunnen blijven volgen.
• we samenwerken met nieuwe partijen
Zowel nieuwe contentproducenten – zoals het publiek – als nieuwe distributeurs kunnen de Publieke
Omroep versterken en bijdragen aan de uitvoering van de opdracht. Hiertoe zullen wij dergelijke nieuwe
contentpartijen, zoals ook maatschappelijke organisaties, actief betrekken om aanbod en distributie in lijn
met de publieke missie te houden.
Wij willen daar zijn waar het publiek is, met content die in overeenstemming is met onze basiswaarden en die
past bij de huidige vormen mediaconsumptie van het publiek.
In dat licht zijn op drie domeinen doelstellingen geformuleerd, gekoppeld aan innovatieprocessen.

Publieke Omroep

rechtenbeheersorganisaties
filmproducenten
en -importeurs
onafhankelijke
contentpartijen
incl. het publiek
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• uniform contracteren
• businessmodel met
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• inkoop afgestemd
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televisie

archief
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internet
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• cross-platform
initiatieven
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•
•
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1. Toekomstbestendige contentverkrijging
We willen content flexibel kunnen gebruiken en optimaal profiteren van onze schaalgrootte. Daarom moeten
de voorwaarden waaronder onze content wordt geproduceerd en aangekocht goed afgestemd zijn op alle
mogelijke vormen van gebruik. Daarnaast dient de content geschikt gemaakt te worden om een compleet
mediapalet te kunnen bedienen.
Het geven van mogelijkheden aan consumenten om on demand of met vertraging content op te vragen moet
worden gewaarborgd. Ook na de periode van regulier gebruik moet ons aanbod beschikbaar blijven om zo
de voordelen van de ‘long tail’ te kunnen benutten. Bezien moet daarom worden welke condities, afspraken en
modellen geschikt zijn om te bewerkstelligen dat het aanbod ook na regulier gebruik beschikbaar blijft voor
het publiek.
2. Transformatie naar mediabedrijf
Het huidige en toekomstige mediagebruik van het publiek vereist een aanpak die gebaseerd is op het
optimaal benutten van de potentie van specifieke content over de platforms heen. Dit is wezenlijk voor het
vindbaar en herkenbaar zijn van onze content en daarmee voor het bereik. Dit is een evolutionair proces
waarbij de Publiek Omroep op alle niveaus een andere inrichting van de organisatiestructuur krijgt (zie ook
het hoofdstuk Crossmedia).
Belangrijk hiervoor is ook kennisdeling van ontwikkelingen en mogelijkheden door middel van workshops
en congressen, waardoor een collectieve visie en strategie ontstaat.
3. Goede positionering op platforms
Goede aanwezigheid op alle platforms waar het publiek is of te verwachten is, vereist businessmodellen op het
gebied van distributie, inclusief plaatsingsafspraken en reclame. Daarbij vraagt het publieke karakter van de
organisatie een vergelijkbaar model voor alle distributeurs.
In regels voor gebruik en verspreiding kan vastgelegd worden wat door consumenten en distributiepartijen
onder welke voorwaarden gebruikt en verspreid mag worden. De voorwaarden worden gespecificeerd op
het gebied van contentselectie, combinatie met content van derden (bv. user generated content), verdere
verspreiding via derden, gebruiksduur, pakketplaatsing, prijsstelling, uitzendkwaliteit, branding, rechten,
reclame en bereiksmeting.
Hiervoor zullen onder meer activiteiten worden opgezet op het gebied van narrowcasting en mobiele televisie.
Mediagebruik via mobiele ontvangers zal naar verwachting het meest op individuele basis gebeuren. Waar
de televisie in de woonkamer symbool staat voor een gezamenlijke beleving, is de mobiele ontvanger alleen
geschikt voor persoonlijk gebruik. Het ontwikkelen van content moet hierop aansluiten. Uit internationaal
onderzoek komt geen eenduidig beeld naar voren. Zo geloven sommigen dat de toekomst ligt in kortdurend
gebruik, leidend tot tot korte, nieuwe programma’s. Anderen denken dat gebruikers met hun mobiele toestel
dezelfde programma’s bekijken als via reguliere platforms. Met beide trajecten moet daarom worden geëxpe
rimenteerd.
Narrowcasting is een opkomend nieuw medium, waarbij schermen met content op straat, in de horeca, in de
supermarkt, in banken, bij evenementen, in taxi’s, in het openbaar vervoer, etc. worden ingezet om publiek te
bereiken. Aanbieders kunnen zo in een nieuwe context hun content aan het publiek aanbieden. De Publieke
Omroep zal dat altijd doen onder condities die zijn onafhankelijkheid kunnen waarborgen.
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Domeinen

Doelstellingen

Acties 2008 en verder

Toekomstbestendige
contentverkrijging

Businessmodel toekomst
bestendig maken

• vergoedingenstructuur voor
contentleveranciers
• rechtenverkrijging producenten
afgestemd op diensten/
distributie
• rechtenverkrijging collectieve
derden afgestemd op diensten/
distributie

Content toekomstbestendig
maken

• inhoudelijk palet compleet
(producenten/content)
• mediapalet goed gebruikt

Strategie ontwikkelen

• product lifecycle:
conceptdenken doorvoeren
• formatontwikkeling en
-scouting stimuleren
• crossmediale processen
vastleggen
• werkwijze ontwikkelen
om crossmedia initiatieven
te besturen

Sturen op transformatie netten,
zenders en diensten naar
platformoverstijgende merken

• netten en zenders uitbouwen
tot multimedia franchise
• Z@pp: kinderportals en content
bundelen op alle platforms
incl. web, DTV, mobiel
• Nederland 4 uitbouwen:
VOD in combinatie met
lineair aanbod en interactie
• Experimenteren met portals
op digitale TV en thematische
navigatie
• Uitzending Gemist en Cultuur
Gemist uitbouwen: web,
DTV, mobiel
• gids uitbouwen

Interne kennis delen en kansen
onder de aandacht brengen

• presentaties

Transformatie naar mediabedrijf
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Goede positionering op
platforms

Op die platforms zijn waar het
publiek is of te verwachten is

• aanbod organiseren/bundelen
richting distributie: pakketsa
menstelling
• condities distributeurs opstellen
• narrowcasting positie
opbouwen
• mobiele contentplatforms
ontwikkelen voor DAB,
UMTS en DVB-H
• businessmodellen
doorontwikkelen

Zichtbaar zijn op platforms
en in het medialandschap

• zichtbaarheid veiligstellen
op distributieplatforms

Technologie en distributie
Ook in 2008 is het beleid gericht op een sterke positionering van de Publieke Omroep in het digitale domein.
Dit komt onder andere tot uitdrukking in de aandacht die wordt besteed aan nieuwe mogelijkheden van
radio-ontvangst via Wifi radiotoestellen (webradio’s) en het gebruik van encodingtechnieken zoals AAC+.
Daarnaast zal geëxperimenteerd worden met nieuwe radio- en televisiediensten en -systemen zoals HDTV,
DMB-T en Surround Sound.

Doelstellingen beleid

Acties 2008

1. Televisienetten digitaal uitzenden via de
ether in heel Nederland (DVB-T)

Opbouw digitale aardse tv-zendernet in Nederland
voltooien. Televisienetten digitaal overal beschikbaar
via dak- of gevelantenne en met kamerantenne.
Verbeteren ontvangst in huis van DVB-T.

2. Pilot: distributie HDTV-programma’s

Rond grote sportevenementen in zomer van 2008
(EK Voetbal en Olympische Spelen) zal d.m.v.
aanpassingen in DDV en m.b.v. nieuwe eindregies
geëxperimenteerd worden met HD simulcasten van
Nederland 1, 2 en 3 via kabel en IP-serviceproviders.

3. Invoeren van digitale voorzieningen binnen

• Aantal omroepen dat op DDV is aangesloten wordt
in 2008 verder uitgebreid met als doel alle
omroepen gebruik te laten maken van DDV
vanaf 2008.
• Ten behoeve van digitale aanlevering en productie
van promomateriaal door omroepen zullen in
2008 in DDV voorzieningen worden gerealiseerd.
Deze voorzieningen worden geïntegreerd met de
Multichannel Playout.
• Verdere integratie van radio, televisie, themakana
len en internet maakt onderdeel uit van Plateau 2
van DDV, dat als project eind 2007 zal starten.

vervolg op de volgende pagina
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4. V
 erdere verbetering van de ontvangstkwaliteit
van de publieke FM-radiostations

Ondanks inzet van 31 FM-steunzenders treden nog
steeds ontvangstproblemen op. De NPO tracht deze
problemen weg te nemen door inzet van meer
steunzenders en verbetering van geluidskwaliteit.

5. Introductie van digitale radio in de FM-band

De introductie van FMextra in huidige zendernetten
van Radio 1, Radio 2, 3FM en Radio 4 wordt
afhankelijk gesteld van komst van meer commerciële
en overige publieke radiostations in FMextra en
introductie van FMextra-radiotoestellen in markt.

6. R
 adiostations digitaal uitzenden via de ether in
heel Nederland (DAB+) voor zowel mobiele als
portable binnenhuis ontvangst

Modernisering van het bestaande DAB-zendernet om
te voldoen aan nieuwe standaard DAB+. Verdere uitbreiding van zendernet van 70% naar 90% bevol
kingsverzorging voor mobiele en portable binnenhuis ontvangst. De ombouw en uitbreiding worden
afhankelijk gesteld van DAB-vergunningverlening aan
commerciële en overige publieke radiostations.

7. Popularisering wifi radio

NPO zal zoveel mogelijk van de eigen radiostations
op wifi radiotoestellen doorgeven en geschikte
metadata leveren om het vinden van deze stations
te vergemakkelijken.

8. R
 adio 1 in de lucht in Zwitserland en Oostenrijk
tijdens EK Voetbal 2008

Tijdens de EK-voetbalwedstrijden waaraan Nederland meedoet, wordt lokaal, in de Zwitserse en
Oostenrijkse stadions waar wordt gespeeld, Nederlands commentaar uitgezonden op de FM-band.

9. AAC+ in audio downloads

Naast AAC+ voor live streaming/simulcasting zal de
hoge kwaliteit audio codec AAC+ ook ingevoerd
worden bij het radio encoding-platform en gebruikt
kunnen worden voor audio downloads, podcasts en
surround sound.

10. Pilot: surround sound radio

Radio 2 zal als experiment een apart kanaal (Radio2inConcert) met live concertregistraties in surround
sound uitzenden via internet en de digitale kabel.

11. Mobiele video via DMB-T

Indien de overheid overgaat tot vergunning
verlening voor DMB-T-uitzendingen zal de NPO
er naar streven mobiele video ook via DMB-T
door te gaan geven (naast doorgifte via DVB-H).

12. Ondertiteling van streams

De gebruiker krijgt de mogelijkheid om binnen de
streams ondertitels te tonen.

Nadere toelichting
2. Distributie HDTV-programma’s
In 2008 zal door middel van uitbreiding van DDV en door oplevering van de nieuwe Multi Channel Playout
(MCP) een HDTV-uitzendplatform gecreëerd worden waarmee op experimentele basis, en in samenwerking
met kabeldistributeurs, Nederland 1, 2 en 3 in HDTV gesimulcast zullen worden. Dit platform kan fungeren als
testbed voor reguliere HDTV-uitzendingen op de middellange termijn.
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3. Digitaal Platform
Na afronding van het project De Digitale Voorziening (DDV) in 2006 zal het aantal omroepen dat op DDV is
aangesloten in 2008 verder worden uitgebreid, met als oogmerk om in 2008 alle omroepen gebruik te laten
maken van DDV. In 2008 zal ook programmapromotie volledig digitaal plaatsvinden en worden geïntegreerd
in DDV: omroepen zullen promotiemateriaal digitaal aan kunnen leveren, waarna verdere bewerking en
uitzending in het digitale domein blijft plaatsvinden.
Verdere integratie van radio, televisie, themakanalen en internet maakt onderdeel uit van Platform 2 van DDV,
dat als project eind 2007 zal starten. Bedoeling van Platform 2 is om de uitzending voor diverse media verder
te integreren met als doel nieuwe zenders en platforms sneller te kunnen lanceren zonder in te boeten op
efficiency.
4. Ondertiteling van streams
Het is een doel van de NPO om alle internetsites en multimediale uitingen gebruikersvriendelijker en toe
gankelijker te maken, ook voor mensen met een handicap. Hiertoe zullen de videostreams ondertiteld
worden op basis van beschikbare ondertitelfiles (incl. tt 888).

Samenwerking
Internationaal
In een tijd van mondialisering, mediaconcentraties en toenemende bemoeienis van de Europese instellingen
is internationale samenwerking tussen publieke omroepen meer dan ooit geboden. Terwijl commerciële
concurrenten veelal het voordeel hebben Europees of zelfs mondiaal te opereren, is een publieke omroep
per definitie een nationaal fenomeen. Dat gegeven biedt echter niet alleen beperkingen, maar ook kansen en
mogelijkheden. Juist door het nationale karakter is er geen sprake van onderlinge concurrentie tussen
publieke omroepen. Door gezamenlijk op te treden en allianties aan te gaan kan een vuist worden gemaakt
tegen concurrenten en supranationale instellingen. Door uitwisseling, coproductie en gezamenlijke rechten
verwerving kan worden bijgedragen aan een onderscheidend, maar ook concurrerend en publieksbindend
programma-aanbod. Door ervaringsuitwisseling kan van elkaar worden geleerd op alle mogelijke terreinen.
Het instrument bij uitstek voor een dergelijke krachtenbundeling is de European Broadcasting Union (EBU).
Ook in de komende jaren blijft een actief lidmaatschap van de EBU dan ook van wezenlijke betekenis voor de
NPO. Het belang van de EBU-samenwerking concentreert zich voor ons op programmatisch gebied, met als
hoofdaccenten de gezamenlijke verwerving van sportrechten, de televisienieuwsuitwisseling en de uitwisse
ling van radioconcerten (klassiek én populair). Daarnaast ook op tal van activiteiten op vele andere program
magebieden: coproducties, formatontwikkeling, de ontwikkeling en invoering van nieuwe omroeptechnolo
gieën, etc.
Van cruciaal belang wordt verder steeds meer een actieve opstelling ten opzichte van de Europese instellin
gen. Verschillende klachten van commerciële omroepen tegen (de financiering van) EBU-leden (waaronder
de NPO) en het systeem van sportrechtenverwerving door de EBU, maar ook veel vormen van Europese
regelgeving vragen steeds meer aandacht. In de komende jaren staan in de Europese Unie vooral centraal:
de aangekondigde herziening van de staatssteunaanpak door de Commissie, de revisie van de ‘Telecom
Package’ (zes Richtlijnen die samen het “regulatory framework for electronic communications networks and
services” vormen) en diverse dossiers op het terrein van auteursrechten.
Bij onze inbreng blijft de komende jaren de nadruk liggen op:
1. de verdediging van de gezamenlijke belangen van de Publieke Omroep, vooral tegenover de Europese
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instellingen (m.n. de EU), maar ook tegenover commerciële concurrenten, producenten,
rechtenorganisaties, etc.
2. h
 et handhaven en waar mogelijk versterken van de positie van de EBU en haar leden op belangrijke
programmatische en technische terreinen.
3. het zo effectief en transparant mogelijk functioneren van de EBU, tegen zo laag mogelijke kosten.
Met name op het tweede en derde punt wordt binnen de EBU gewerkt aan een cruciale herinrichting, die
waarschijnlijk in 2008 haar beslag gaat krijgen. Naast een efficiëntere en effectievere aansturing van de
organisatie, staat daarbij vooral de positie van ‘Eurovisie Operations’ (nieuws-, sport- en netwerkactiviteiten)
ter discussie. De NPO participeert actief in deze beleidsontwikkeling van de EBU. Zo zijn wij sinds 2005
vertegenwoordigd in de vier EBU-commissies en is de NPO vanaf 2007 is weer gekozen in de Administrative
Council, de Raad van Bestuur van de EBU (een orgaan dat in de reorganisatie wordt vervangen door een
Executive Board).
Naast de samenwerking op EBU-niveau (maar vooral ook daarbinnen), zullen wij ook vaker bilaterale en multilaterale relaties met gelijkaardige en gelijkgezinde omroepen in Noordwest Europa zoeken. De relatie met de
VRT, de Nederlandstalige publieke omroep in België, blijft daarbij een bijzondere plaats innemen. Sinds een
aantal jaren ligt het accent op programmatische en strategische informatie-uitwisseling op directieniveau.
Gestreefd wordt dit in de komende jaren geleidelijk uit te breiden met concrete samenwerkingsvormen op
programmatisch gebied. Omdat de VRT vooralsnog geen mogelijkheden ziet voor een cultureel themakanaal
zal aan dit aspect van de doelstellingen van Tussentijds Concessiebeleidsplan 2006-2010 in de planperiode
slechts eenzijdig invulling kunnen worden gegeven.
Bij de gezamenlijke activiteiten behoort ook al meer dan negen jaar de satellietzender BVN-TV. Hierin is het
aandeel VRT-product ondertussen gestegen tot boven de 30%

Doelstellingen

Acties

Samenwerking VRT bij programmaproductie
en themakanalen

• Onderzoeken van samenwerkingsvormen
tussen Cultura en VRT (culturele evenementen,
uitwisseling van programma’s, etc.)

Radio Nederland Wereldomroep (RNW)
In het Tussentijds Concessiebeleidsplan 2006-2010 is een pragmatische aanpak van de relatie met RNW
vastgelegd: samenwerken op basis van gelijkwaardigheid en erkenning van ieders rol in het gehele publieke
bestel en waar mogelijk integratie van organisatieonderdelen. Door RNW wordt dit uitgangspunt gedeeld.
Er is een functie van ‘Journalistiek Uitgever’ gecreëerd die onder andere als doelstelling heeft de versoepeling
van de uitbreiding van samenwerkingsvormen.

Doelstellingen beleid
Intensivering samenwerking RNW
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Acties 2006-2010

Acties 2008

• Realiseren van doelmatige en
doeltreffende samenwerking
op radio en internet voor
Nederlandstaligen

• Invulling geven aan de met
de NOS afgesloten samen
werkingsovereenkomst

• Integratie nieuws- en
actualiteitenredacties radio

• Na realisatie op gebied van
sport en nieuwsbulletins begin
maken van samenwerking en
integratie van actuaredacties
binnenland
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• Integratie correspondenten
netwerk

• Opzetten van samenwerkingsmodel met nieuwe
uitgeversfunctie RNW

In de Nederlandstalige radio-uitzendingen van RNW vindt al jaren op meerdere programmaterreinen
samenwerking plaats, respectievelijk worden programma’s van de landelijke omroep overgenomen.
In de Nederlandstalige programma’s gericht op Europa gaat het om een substantieel deel van de zendtijd.
Te denken is daarbij aan documentaires, sportieve evenementen (zoals Radio Tour de France), informatieve
programma’s (zoals ‘Met Het Oog Op Morgen’ van de NOS, ‘Vroege Vogels’ van de VARA of levensbeschouwe
lijke items van EO, IKON en KRO/RKK ) en lichte muziekprogramma’s (m.n. van Radio 2). VPRO en RNW maken
al geruime tijd samen ‘Wereldnet’, een programma dat zowel wordt uitgezonden op Radio 1 als op RNW (en
dat in de toekomst ook meer mogelijkheden via het internet zal krijgen). Tussen de VPRO (De Ochtenden) en
RNW zijn ook afspraken gemaakt over uitwisselen van reportages en andere programma-items en over
gezamenlijke ‘standplaatsen’ in het buitenland.
Met name de samenwerking met de NOS wordt in de komende tijd versterkt. Het sportdeel van RNW is inmiddels, op basis van detachering, geheel geïntegreerd en ook de bulletinberichten worden sinds juli 2007
gezamenlijk geproduceerd. In 2008 zal worden overlegd over de detachering (en uiteindelijk mogelijk
integratie) van een aantal radioredacteuren van RNW bij het Radio 1 Journaal. In ruil waarvoor de NOS dagelijks
een aantal actuele, op maat gesneden Nederlandstalige actualiteitenblokken aan moet leveren aan RNW.
De gezamenlijke Radio Nieuws Centrale (RNC), die de uitwisseling stimuleert en faciliteert van nieuws tussen
NOS, RNW en de dertien regionale omroepen is sinds begin 2006 gehuisvest op de nieuwsvloer van de NOS.
3FM, RNW en vijftien lokale omroepen werken sinds augustus 2006 samen bij de radiozender Uruzgan.FM
die zich richt op de Nederlandse troepen in Afghanistan en hun families in Nederland.
Verder wordt op radioterrein de uitwisseling voortgezet van (vooral klassieke) muziek in het kader van de EBU.
Dit samen aanbieden, vermenigvuldigen en verspreiden van programmamateriaal geschiedt onder meer op
basis van gezamenlijke opnamen. RNW heeft in dit kader een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
Radio 4.
Sinds 1998 is de gezamenlijke satellietzender BVN het belangrijkste samenwerkingsverband wat betreft
televisie. BVN is wereldwijd te ontvangen met een in carrousel uitgezonden programmablok van twaalf uur,
dat vrijwel geheel bestaat uit programma’s van Nederland 1, 2 en 3 en de VRT-netten Eén en Ketnet/Canvas.
Ook in productionele en programmatische zin wordt aan een zo groot mogelijke synergie met de NPO
gewerkt, met name op het terrein van de eindregie. In het tussentijds Concessiebeleidsplan 2006-2010 is
de beleidsoptie vastgelegd, dat in de planperiode zal worden onderzocht in hoeverre de bijdrage van de
NPO aan BVN kan worden gecontinueerd.
Op televisiegebied bestaat ook een andere vorm van samenwerking: het gezamenlijke gebruik van stands
voor de sales-activiteiten in het buitenland (MIP, etc.).
Op het gebied van internet wordt op hardwaregebied gebruik gemaakt van dezelfde technische diensten,
wordt het gebruik van software en content-management-systemen van beide organisaties gecoördineerd,
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verzekert de NPO de internetbandbreedte voor de verbinding tussen Europa en de USA voor RNW, wordt
gebruik gemaakt van elkaars programmamateriaal en worden er incidenteel gezamenlijke websites geprodu
ceerd.
Regionale omroep

Doelstellingen beleid

Acties 2006-2010

Acties 2008

Initiëren van wederzijds bespa
rende en versterkende initiatie
ven

• Ontwikkeling publieke omroep
dienst, inclusief regionaal
correspondentennetwerk,
extranet en persalarm
• Overeenkomst voor facilitaire
samenwerking en uitwisseling
beeld-, geluid- en internet
materiaal
• Bevordering van een strate
gisch samenwerkingsverband
tussen Ster en ORN waardoor
belangen worden gesynchro
niseerd
• Bevordering van de ontwikke
ling van een HR-beleid (talentscouting, scholing, in- en
doorstroom)

• Verder implementeren van de
samenwerkingsovereenkomst
NOS-ROOS
• In het kader van de uitwerking
van de ‘CAO voor het omroep
personeel’ overleg voeren over
mogelijke HR-instrumenten

Implementatie wederzijds
verrijkend programma-aanbod

• Ontwikkeling gezamenlijk
regionieuwsprogramma

Verbeteren bereik doelgroepen

• Samenwerking realiseren
gericht op bereik jongeren
in Randstad (FunX)

• Zie acties Radio

Begin 2006 sloot de NOS met de regionale omroepen, verenigd in ROOS, een strategieovereenkomst met het
doel samenwerking op het gebied van tv, radio en internet ter versterking van de publieke nieuwsvoorziening,
zowel op landelijke als regionale schaal. Het gaat om vormen van samenwerking, die wederzijdse voordelen
opleveren, met behoud van ieders onderscheidende, zelfstandige positie. Zo is een efficiëntere en effectievere
inzet van publieke omroepmiddelen mogelijk, met uitwisseling van bestaand/uitgezonden nieuwsmateriaal,
dat via meerdere publieke platforms de kijker en luisteraar kan bereiken.
De overeenkomst voorziet onder meer in het uitoefenen van voorkeursrecht op reeds uitgezonden materiaal
en op een gezamenlijke calamiteitenregeling. Op termijn wordt gestreefd naar een uitwisseling op basis van
gesloten beurzen en met zakelijke verrekening als voor de uitwisseling extra werk verricht moet worden.
Onderdeel van de overeenkomst is dat de Radio Nieuws Centrale (RNC) zich ontwikkelt tot een marktplaats
voor het uitwisselen van geluid en beeld. Sinds begin 2006 is de RNC gehuisvest op de nieuwe nieuwsvloer
van de NOS.
Ten aanzien van het internet wordt in de komende periode wordt de mogelijkheid onderzocht van participatie
van publieke regionale omroepen in Uitzending Gemist. Nu al is er sprake van een link naar de regionale
omroepen vanaf Omroep.nl.
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Financiën
Het OCW-deel van het budget voor de Publieke Omroep is gelukkig opnieuw stijgende. Na de daling in 2006
steeg de OCW-bijdrage van € 600 mln in 2006 naar € 640 mln in 2007. Deze stijging was echter niet
toereikend om eerdere forse ingrepen in de programmering (meer herhalingen en langere zomerprogram
mering) ongedaan te maken. In 2007 konden de genoemde ingrepen al weer enigszins worden terug
gedraaid omdat er uit de ongebonden (programma)reserves extra middelen zijn ingezet. Tevens kon
daardoor al een bescheiden programmatische kwaliteitsimpuls worden gerealiseerd.
Wij zijn zeer verheugd dat de Publieke Omroep vanaf 2008 kan rekenen op een structurele verhoging van
het OCW-budget met € 50 mln. Aangezien de ongebonden programmareserves nagenoeg zijn uitgeput,
is die impuls van grote betekenis voor de continuïteit en de versterking van het niveau van de programmering.
Een punt van zorg is wel dat door het achterblijven van de jaarlijkse indexering van het budget in relatie tot
de werkelijke kostenstijgingen (voornamelijk CAO), een deel van de toegezegde extra’s in feite niet besteed
baar is voor vernieuwing. Een verschil van 1% snoept circa € 7 mln per jaar af van de koopkracht.
Hoewel de uitgaven bijna volledig worden gefinancierd met het OCW-budget zijn er ook nog andere bronnen
zoals de eigen bijdragen en de reserves. De eigen bijdragen blijven in 2008 nagenoeg op het niveau van
2007 terwijl de inzet van de ongebonden programmareserves fors daalt doordat het minimumniveau van
de reserves is bereikt.
Het overgrote deel van de middelen in 2008 zal worden ingezet om de programmering op de hoofdplatforms
Radio, Televisie en Internet te continueren. Een deel van het extra OCW-budget kunnen we inzetten om de
publieke kwaliteit van de programmering te verbeteren. Na inzet van de gebonden reserves resteert een
incidenteel tekort van € 6 mln in 2008. We vragen OCW dit tekort incidenteel te financieren aangezien onze
inzetbare reserves nagenoeg zijn uitgeput.
OCW-budget 2008
De Publieke Omroep vraagt voor 2008 een totaal OCW-budget aan van € 709 mln. Daarbij houden we rekening met een index van 2% voor 2008. Het verschil ten opzichte van het budget 2007 bedraagt € 69 mln.
Dat betreft in de eerste plaats de indexering van 2% (€ 13 mln), het in het regeerakkoord afgesproken extra
budget van € 50 mln en een extra aanvraag van € 6 mln om het incidentele tekort in 2008 te financieren.
Een specificatie van de budgetaanvraag is in de bijlage opgenomen.
Van het eerder genoemde extra budget van € 50 mln hebben we € 30 mln nodig om de programmering
te kunnen continueren en de hiermee verband houdende structurele tekorten te financieren. Deze tekorten,
die in 2006 en 2007 nog uit de programmareserves werden gefinancierd, zijn als volgt over de platforms
verdeeld:

Herstel structurele tekort
Televisie

21,7 mln

Radio

7,7 mln

Internet

0,6 mln

Totaal

30,0 mln
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De resterende € 20 mln zetten we in om de publieke kwaliteit van de programmering te verbeteren. Voor dit
‘kwaliteitsbudget’ hebben de platforms Radio, Televisie en Internet plannen ingediend. Deze zijn in de vorige
hoofdstukken per platform toegelicht. Op basis van deze plannen heeft de Raad van Bestuur het kwaliteits
budget ad € 20 mln als volgt verdeeld over de platforms:

Inzet kwaliteitsbudget
Televisie*

15,25 mln

Radio

3,00 mln

Internet

1,75 mln

Totaal

20,00 mln

* Incl. € 150.000 voor NOS RTV

Naast de € 15,1 mln uit het extra kwaliteitsbudget voor TV is € 1,9 mln beschikbaar door binnen het bestaande
televisiebudget middelen te verleggen naar de speerpunten.
Televisie kan daardoor voor € 17 mln aan kwaliteitsimpulsen realiseren. Hiermee kunnen onder andere de
eerder aangekondigde omvangrijke herhalingen en verlenging van de zomerprogrammering op televisie
worden beperkt. Tevens wordt het kwaliteitsbudget ingezet voor een forse injectie op het gebied van kunst
en expressie, in het bijzonder Nederlands drama. En daarnaast zijn we in staat om een kwaliteitsimpuls op
terreinen als jeugd, wetenschap en documentaires te realiseren.
Ook op radio en internet zal een substantieel deel van het kwaliteitsbudget worden ingezet om een extra
impuls te geven aan het speerpunt kunst & expressie.
In onderstaand overzicht is de inzet van het kwaliteitsbudget per platform samengevat.

Kwaliteitsbudget
Televisie *

x mln

Kwaliteitsbudget
Radio

x mln

Kwaliteitsbudget
Internet

x mln

Versterking zomer

3,4

Kunst & expressie

1,7

Kunst & expressie

0,70

Kunst & expressie

10,9

Diversiteit

0,1

Wetenschap &
techniek

0,30
0,75

Kennis & wetenschap

1,1

Programmavernieuwing

0,6

Programmavernieuwing

Versterking
documentaires

1,6

Herstel

0,6

Kunst & expressie

17,0

Totaal

3,0

Totaal

Totaal

1,75

*Omroepverenigingen en NPS

In de beleidshoofdstukken van radio, televisie en internet is zoals gezegd een uitgebreider toelichting
opgenomen van de aanwending van het kwaliteitsbudget.

78

MEERJARENBEGROTING

Besteding totale middelen 2008 versus 2007
In onderstaande tabel zijn de begrote baten en kosten 2007 en 2008 opgenomen.
TOTAAL LANDELIJKE PUBLIEKE OMROEP
bedragen x 1000
2007

2008

639.869

708.643

6.343

800

Baten
Bijdragen OCW
Overlopende posten (T-1)

29.996

3.134

4.718

31.188

44.490

44.705

725.416

788.470

638.823

700.883

86.593

87.587

725.416

788.470

0

0

Inzet ongebonden reserves
Inzet gebonden reserves
Eigen bijdragen omroepen
TOTALE BATEN

Lasten
Totaal directe kosten
Totaal indirecte kosten
TOTALE LASTEN
EXPLOITATIERESULTAAT

De kosten worden naast uit OCW-budget gefinancierd met eigen bijdragen van omroepen (o.a. nettoinkomsten uit programmabladen en verenigingen) en reserves.
Bij Radio en Televisie wordt de begroting op net- en zenderniveau opgesteld en worden per genreslot/tijdslot
de kosten begroot. Onderstaand zijn de begrote kosten 2008 van radio en televisie per zender weergegeven.

Begrote kosten radio 2008 versus 2007

Begrote kosten televisie 2008 versus 2007

2007

2008

2007

2008

Radio 1

€ 37.363

€ 38.694

Radio 2

€ 12.503

€ 12.885

Nederland 1

€ 175.147

€ 215.853

Nederland 2

€ 160.276

€ 166.614

3FM

€ 10.574

€ 11.243

Nederland 3

€ 132.623

€ 136.418

Radio 4

€ 12.980

€ 13.253

Z@pp(elin)

€ 37.437

€ 42.426

Radio 5

€ 17.072

€ 17.945

Radio 6

€ 4.519

FunX

€ 1.700

Totaal

€ 96.711

Totaal

€ 505.483

€ 561.311

€ 94.020

Tot en met het jaar 2007 maakten FunX en Radio 6 onderdeel uit van de radiobegroting. Met ingang van
2008 zijn deze apart opgenomen in de begroting radio themakanalen.
In de bijlagen zijn de gedetailleerde begrotingscijfers alsmede een uitgebreide toelichting opgenomen.
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Beheertaken en CoBO-fonds
Vooruitlopend op wetgeving is ons gevraagd vanaf 2008 de OCW-budgetten voor het CoBO-fonds en de
beheertaken in onze budgetaanvraag op te nemen. Dat gaat om € 30 mln. Tussen het NOB en de NPO is een
mantelovereenkomst gesloten voor het verrichten van de diverse diensten door het NOB. Structureel gezien
blijken de kostenberekeningen die ten grondslag liggen aan de mantelovereenkomst valide. Echter, door de
gewijzigde financieringstechniek zijn in 2008 incidenteel frictiekosten opgekomen waarvoor het budget
niveau 2007 onvoldoende dekking biedt. Voor het jaar 2008 wordt dan ook incidenteel € 0,9 mln extra
budget aangevraagd om dit tekort te dekken. Voor de beheertaken wordt in totaal € 23,5 mln aangevraagd
en voor het CoBO-fonds € 6,4 mln.

80

MEERJARENBEGROTING

2008-2012

81

Hoo f d s t u k 5

Terugblik
Radio
Het afgelopen jaar is onze radiostrategie gewijzigd. Aanleiding waren toenemende financiële tekorten en een
sluipenderwijs afnemend bereik van onze zenders. Radiozenders bedienen door de bank genomen een steeds
kleiner, maar trouwer publiek. Dat betekent dat onze zenderprofielen steeds nauwer moeten aansluiten op de
wensen en behoeften van scherp omschreven doelgroepen. Programma´s worden op die zender geplaatst
waar zij het best tot hun recht komen.
Radio 747, omgedoopt tot Radio 5, kreeg als gevolg van de nieuwe strategie overdag een geheel nieuw
profiel. De zender is zich met een combinatie van muziek, informatie en service gaan richten op een ouder
publiek (55+) met een laag tot gemiddeld opleidingsniveau. Centraal in het profiel van het nieuwe Radio 6,
voorheen de Concertzender, staan jazz, wereldmuziek en andere cultuurspecifieke muzieksoorten. In de
avonduren tussen 19.00 en 22.00 uur wordt een cultureel-informatieve rubriek uitgezonden. Radio 6 richt
zich op een hoger opgeleid publiek met een brede culturele belangstelling en biedt onderdak aan
programma´s die voorheen elders (Radio 2, Radio 4 en Radio 747) werden uitgezonden.
De introductie van beide nieuwe zenders is succesvol verlopen. De beluistering van Radio 5 overdag laat
een stijgende lijn zien en er wordt, vooral vanuit de nieuw geformuleerde doelgroep, positief op de nieuwe
programmering gereageerd. Ook bij de luisteraars van Radio 6 is er tevredenheid over het programmaaanbod. Luistercijfers voor Radio 6 zullen pas najaar 2007 beschikbaar komen.
In de vorige meerjarenbegroting is voor de publieke zenders een gezamenlijk luistertijdaandeel van 31%
geformuleerd. Daarnaast is een bereiksdoelstelling van 50% afgesproken; wij willen dus wekelijks minstens
de helft van de Nederlandse bevolking (van 10 jaar of ouder) bereiken.
Luistertijdaandeel (LTA)
Doelstelling 2007

Gerealiseerd LTA
1e helft 2007

Gerealiseerd
Bereik 1e helft 2007

Radio 1

8,5%

7,2%

19,0%

Radio 2

11,5%

12,0%

20,1%

3FM

7,5%

7,7%

15,4%

Radio 4

2,0%

2,1%

5,8%

Radio 5

1,5%

1,7%

4,6%

Radio 6

-

-

-

FunX
Totaal publieke
zenders

-

-

-

31,0%

30,7 %

45,6%

In de eerste helft van 2007 kwam het gezamenlijk luistertijdaandeel uit op 30,6%, iets onder de doelstelling
van 31,0%. Radio 2 kwam met 12% ruim boven de doelstelling van 11,5% uit en ook 3FM, Radio 4 en Radio 5
deden het goed; maar Radio 1 heeft zich nooit kunnen herstellen van de scherpe daling die zich voorjaar 2005
heeft voorgedaan. Met een luistertijdaandeel van 7,2% bleef de zender ver beneden de doelstelling van 8,5%.
Ondanks uitgebreide analyses is er nooit een verklaring voor deze tegenvallende luistercijfers gevonden.
Het gezamenlijk bereik van de publieke zenders kwam in de eerste helft van 2007 uit op 45,6%. Luistertijdaandeel en bereik waren in de eerste helft van 2007 hoger dan in dezelfde periode in de twee voorgaande jaren.
Voor Radio 6 zijn nog geen gegevens beschikbaar. Door technische omstandigheden zal deze zender pas
vanaf augustus 2007 in het CLO kunnen gaan participeren. FunX zal vooralsnog niet in het CLO worden
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opgenomen; vanwege het specifieke karakter van deze zender zullen andere onderzoeksmethoden gebruikt
moeten worden om de beluistering te meten.

Zenders
Radio 1
In het afgelopen jaar zijn op Radio 1 tamelijk ingrijpende veranderingen in de programmering doorgevoerd.
Er werden nieuwe programma’s als Radio Kassa en Stand.café ontwikkeld en voor de middagen werd nu ook
een horizontale programmering geïntroduceerd; in het weekend werden de nieuws- en sportprogramma’s
van NOS RTV onder één gezamenlijke noemer gebracht. Hiermee werd geprobeerd een antwoord te vinden
op de teruglopende luistercijfers, maar wel met behoud van de inhoudelijke doelstellingen. Tegelijkertijd
werden de kosten van Radio 1 met € 3 mln verminderd, waarvan € 1 mln bij NOS RTV en € 2 mln bij overige
bespelers.
Radio 1 is zijn functie als nieuwszender door bovengenoemde maatregelen beter gaan waarmaken, maar de
beoogde verbetering van het publieksbereik is achterwege gebleven. Hiervoor zijn dus aanvullende acties
en onderzoek noodzakelijk.
Doelstellingen

Acties 2007

Realisatie

Programmakwaliteit
Meer tempo en afwisseling
onderwerpen

Verbeteren presentatie

• Verbetering tempo en
afwisseling onderwerpen en
herkenbare thematisering door
verdere horizontalisering
schema en introductie van
headlines op de halve uren

• Ook in de middag nu een
horizontale programmering.
Thema’s zijn nadrukkelijker
benoemd. Op de halve uren
worden nu ook nieuwsupdates
(Headlines) uitgezonden

• Spitsuitzendingen Radio 1Journaal worden newsier en
vlotter in tempo, vervroegen
middaguitzending Radio 1Journaal

• Middageditie van het Radio 1
Journaal begint nu om 16.00
uur (op doordeweekse dagen).

• Effectievere vorm van door
verwijzen, programmaafsluiting, stationcalls en
(andere) huisstijlaspecten

• Doorverwijzen is verbeterd.
Inmiddels is ook een nieuwe
huisstijl ingevoerd

vervolg op de volgende pagina
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Vernieuwing en ontwikkeling
Verbeteren onderlinge
afstemming

• Betere balans in alle programma-onderdelen tussen
zwaardere en minder zwaarwichtige onderwerpen

• Niet gerealiseerd. In veel
programma’s geeft Radio 1
nog steeds veel zware kost

Introductie nieuwe programma’s

• Introductie dagelijkse (werk
dagen) consumentenrubriek

• Consumentenrubriek Radio
Kassa doordeweeks 11.30-12.00
uur; inhoudelijk goed en door
publiek gewaardeerd
• Stand.café als nieuw discussieprogramma aan het einde
van de dag

• Nieuwe programmaformules
voor nieuws en sport op
zaterdag en zondag

• Zowel op zaterdag als op
zondag zijn nieuws en sport in
één programma geïntegreerd.
De eerste ervaringen zijn
positief, maar een uitgebreide
evaluatie moet nog volgen

• Meer eigen nieuws door
verdere specialisatie omroepen

• Komt niet uit de verf. Belangrijkste verbetering is het
consumentenprogramma van
de VARA. Vooral de programma’s die in de middag worden
uitgezonden ontbreekt het
aan een scherp profiel

• Kostenvermindering mede
op basis van best practiceanalyses
• Eén gemeenschappelijke
uitzendlocatie

• Op Radio 1 is een besparing
van € 1,6 mln gerealiseerd

Pluriformiteit
Uitbouw pluriform
informatieplatform

Verbetering kostenefficiëntie
Lagere kosten zonder aantasting
doelstellingen

• Alle uitzendingen komen vanaf
de nieuwsvloer van de NOS.
Samenwerking NOS en
omroepen is verder verbeterd

Interactie en invloed
Herkenbare thematisering

• Introductie dagelijks debat
programma (werkdagen)

• Vanaf 1 september 2006 wordt
Stand.café uitgezonden. Het
programma blijft nog achter
in LTA en in waardering

• Breed onderzoek i.s.m. Radio 1Journaal naar veranderende
nieuwsbehoefte

• Radio 1 heeft zich niet kunnen
herstellen van de scherpe
terugval die zich voorjaar
2005 heeft voorgedaan

Aandeel en bereik
Luistertijdaandeel 8,5%
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Radio 2
Radio 2 heeft de afgelopen jaren met zijn unieke format – een combinatie van informatie en muziek – in steeds
sterkere mate niet alleen oudere maar ook jongere groepen luisteraars aan zich weten te binden. Door zijn
brede publieksbereik leent deze zender zich als startpunt voor succesvolle crossmediale initiatieven. De
programmering op weekendavonden (vrijdag, zaterdag en zondag) is het afgelopen seizoen aangepast.
De daardoor vrijvallende middelen zijn naar Radio 5 overgeheveld.
Doelstellingen

Acties 2007

Realisatie

Programmakwaliteit
Uitbouwen profiel van volwassen
popzender met informatieve
functie voor doelgroep
35-55 jaar

• Thematisering programma’s
weekendavonden

• Avondprogramma’s in het
weekend hebben scherper
profiel gekregen

Vernieuwing en ontwikkeling
Nog eenduidiger zenderprofiel
Vormgevingspakket aanpassen

• Jongere uitstraling, ook in
vormgeving, mogelijk gemaakt
door herinrichting dag
programmering Radio 747

• Met de komst van Radio 5 is op
Radio 2 een begin gemaakt met
het verjongen van de zender:
- Jongere presentatoren
- Nieuw vormgevingspakket
- Aanpassing muziekformat

• Meer multimediale projecten

• Gerealiseerd: o.a Top 2000
Stemfinaleavond (radio/televisie/
internet), Top 2000 Verhalen
archief, Protestsong Top 100,
Kleinkunst Top 202

• nummer 1 in doelgroep 35-55
• hogere waarderingscijfers

• Gerealiseerd
• Waardering in zenderonderzoek
gestegen van 7,4 naar 8,1

Interactie en invloed
Versterken band met luisteraar

Aandeel en bereik
Luistertijdaandeel: 11,5%

3FM
3FM is er de afgelopen periode steeds beter in geslaagd de jonge doelgroep aan zich te binden. In de doelgroep 15-34 jaar is 3FM de tweede zender van Nederland. Doelstelling is om die positie vast te houden.
Na alle veranderingen van de afgelopen jaren werd vorig jaar het accent verlegd van vernieuwing naar
doorontwikkeling. Voorbeeld hiervan is de verdere ontwikkeling van het format van Serious Request met als
doel het realiseren van meer maatschappelijke impact. Met uitzondering van de late avondprogrammering,
het drive-time-programma op werkdagen en de vrijdagavondshow bleef de programmering onveranderd.
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Doelstellingen

Acties 2007

Realisatie

Programmakwaliteit
Uitbouw positionering van
trendsettende muziekzender
voor jongeren

• Consequent muziekbeleid;
nieuw muziekformat 3VOOR12
programma´s
• Ontwikkeling interactieve
programma-elementen voor
3VOOR12 programma´s

• Gerealiseerd per 1-10-06

Vernieuwing en ontwikkeling
Handhaven actieve beleving
van popmuziek

• Betere marketing van uitzen
dingen van toonaangevende
popfestivals (onder veel meer
Lowlands, Rock Werchter en
Extrema Outdoor) en live
concerten

• Introductie van het marketingconcept Serious Summer op
radio en internet

Vernieuwing presentatie

• Opleiding nieuwe DJ´s

• 2 nieuwe DJ´s in opleiding:
1. Henk van Steeg (EO)
2. Sander Guys (BNN)
• 1 DJ uit opleiding naar
dagprogrammering:
Bart Arens (TROS)

Uitbouwen positionering 3FM
als trendsettende muziekzender
voor jongeren

• Continu monitoren ontwikkelin• Uitgave jongerenreader KLO
2007, tweewekelijks muziek
gen jongerencultuur, o.a. in de
vorm van periodiek onderzoek,
onderzoek en eigen onderzoek
specifiek gericht op de doelgroep acties en themaweken
• Doorontwikkelen crossmediale
• Serious Request: uitbreiding
concepten, zoals Serious Request
naar Belgïe (VRT) en landelijk
en de 3FM Awards en ontwikkelen kabelkanaal
van nieuwe initiatieven op dit vlak • 3FM Awards: in 2007 ook op TV
(VARA)
• Serious Talent: samenwerking
met TMF Kweekvijver
• Pilot Serious TV nov-dec 06
• Freaknacht op Nederland 3
vrijdagnacht

Continuïteit programmering
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• Ontwikkelen digitale kanalen
onder de vlag van 3FM Serious
Radio: Rock, Live, Hits, Classics
en Alternative

• Introductie staat gepland
voor 1-1-08

• Verlenging contracten
DJ´s en festivals

• Nieuw meerjarig contract
met Gerard Ekdom (AVRO)
• Nieuw meerjarig contract
met Lowlands
• Nieuw meerjarig contract
met Pinkpop

MEERJARENBEGROTING

Interactie en invloed
Meer maatschappelijke relevantie

• Verdere ontwikkeling format
Serious Request met als doel het
realiseren van meer impact
(vooraf meer aandacht genereren voor doel van de actie)

• Nieuw: DJ-verkiezing in
eerste week december:
meer dan 100.000 stemmen
• Eigen tv-programma vooraf:
Serious TV

• 3FM Awards: uitbouwen van
dit succesvolle concept tot
RTV/internet programma.
•G
 ezamenlijke thematische
aanpak op maatschappelijke
issues

• Uitgebreid met TV (Nederland 3)

• Zie boven

• 10+: 7,8%
• 15-34: 16,6

• Introductie Serious Politics
(7-7-7, Lowlands)

Aandeel en bereik
Luistertijdaandeel 10+: 7,5%
Luistertijdaandeel 15-34: 14,6%

Radio 4
Conform de herziene radiostrategie is Radio 4 omgevormd naar een brede klassieke muziekzender met een
geheel klassiek profiel. Jazz, wereldmuziek en de daarbij behorende budgetten (€ 1 mln) zijn naar Radio 6
verlegd. Verder is € 1 mln bespaard door het herhalen van sommige programma´s, door verdergaande
specialisatie van omroepen en het samenvoegen van redacties. Live-registraties van concerten maken een
belangrijk deel uit van het Radio 4-aanbod. Jaarlijks worden ca. 340 opnames uit eigen land uitgezonden.
Veel van deze concerten komen tot stand in samenwerking met het Muziekcentrum van de Omroep (MCO)
en worden geprogrammeerd in series als de Zaterdagmatinee, het Zondagochtendconcert en de Vrijdag
van Vredenburg. Daarnaast worden, in EBU-verband, ook nog veel buitenlandse concerten uitgezonden.
Inmiddels is ook een eerste CD verschenen op het label dat in samenwerking met RNW, omroepen en MCO
ontwikkeld is.
Doelstellingen

Acties 2007

Realisatie

Programmakwaliteit
Verscherpen profilering Radio 4
als 100% klassieke muziekzender

• Verlenging tijdslot avondconcerten naar 20.00-23.00 uur.
Nieuw programma CD’s klassieke muziek 23.00-24.00 uur

• Overhevelen jazz, wereld
muziek en cross-over naar
Radio 6 heeft profiel en
doorluistereffect versterkt

• Versterken horizontale
presentatie

• Vanaf september 2006
één vaste presentator
voor lunchprogramma
12.00-13.00 uur

• Gerealiseerd

• Versterken muziekbeleid

• Handhaven zomer
avondconcerten

• Serie zomeravondconcerten
is met succes voortgezet

• Gergiev Festival

• Het Gergiev Festival is ook in
2007 weer een groot succes
geweest met veel (inter-)
nationale waardering

• Week van het Jonge Talent en
continuering Radio-4-daagse

• Week van het Jonge Talent en
Radio-4-daagse worden goed
beluisterd en gewaardeerd

vervolg op de volgende pagina
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Vernieuwing en ontwikkeling
Vergroten toegankelijkheid

• Verder uitbouwen digitale
muziekdatabase (eerste fase
eind 2006 operationeel)

• De digitale muziekdatabase is
eind 2006 in beheer genomen

• Herkenbare en toegankelijke
presentatie

• Opleidingstraject presentatoren
in nachtelijke uren

• Opleidingsplan presentatoren
is van start gegaan: één
presentator is doorgestroomd

• Radio 4-prijs 2007 (Jong Talent)
en talent scouting

• Radio 4-prijs 2007 (Jong Talent)
is doorgeschoven naar 2008

• Ontwikkeling crossmediale
concepten

• Uitbreiding programma’s via
Radiocast.nl (met uitzondering
van concertregistraties in
verband met rechtenprobleem)

• Gedeeltelijk gerealiseerd;
rechtenprobleem blijft echter
bestaan
• Nieuw format voor 9-12 met lage
drempel voor nieuwe luisteraars

Versterking marketing- en
communicatieactiviteiten

• Marketing en communicatie van
de zender worden primair
ingezet voor programmaover
stijgende zaken, zoals imago en
herkenbaarheid, maar ook live
concertseries en registraties

• De ontwikkeling van marketing
en communicatie van de zender
stagneert

• Verder terugbrengen aantal
concerten in seizoen 20062007, onder handhaving
initiërende rol Radio 4
• Uitbouwen samenwerking
MCO: gebruik archiefmateriaal
van MCO-concerten
• Op de Radio 4-site wordt
alle informatie over relevante
projecten en actualiteiten
vermeld. Komend jaar zullen
playlists ook via Radio 4-site
op te vragen zijn

• Gerealiseerd

Interactie en invloed
Initiërende rol in muziekleven
Verbeteren service aan luisteraars
• Toename gebruik van internet

• Samenwerking met het MCO
is verder uitgebreid
• Playlists omroepen zijn niet
actueel en moeilijk te koppelen.
Wordt opgelost met implementatie nieuwe portal

Aandeel en bereik
Luistertijdaandeel 2,5%
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• Stapsgewijze verhoging van
het luistertijdaandeel van 2,3%
in 2007 naar 2,5% in 2008

• LTA van Radio 4 lag in eerste
helft 2007 op 2,1%. Blijft nog
achter bij doelstelling 2,3%

MEERJARENBEGROTING

Radio 5
Radio 5 richt zich overdag met een combinatie van informatie, muziek en service op een laag en middelbaar
opgeleid publiek van 55 jaar en ouder. In de avonduren is Radio 5 de maatschappelijke verscheidenheid
binnen de Nederlandse samenleving blijven reflecteren. Er is voor gekozen om de zaterdag in te kleuren
met overwegend levensbeschouwelijke programma´s en programma´s voor de eerste generatie migranten.
De zondag op Radio 5 staat in het teken van levensbeschouwelijke programma´s, afgestemd op de christelijke
rustdag.
Door het schrappen van dure titels en het overhevelen van programmaonderdelen en budget naar andere
zenders is het kostenniveau van het voormalige Radio 747 substantieel gedaald. De nieuwe dagprogrammering op werkdagen wordt voor een belangrijk deel bekostigd uit middelen die vanuit het Radio 2-budget
naar deze zender zijn overgeheveld.
Doelstellingen

Acties 2007

Realisatie

Programmakwaliteit
Herinrichting dagprogrammering
doordeweekse dagen

• Combinatie van informatie,
service en lichte muziek voor
een laag- en middelbaar
opgeleid publiek van 50+
• Uitstraling: warm, vriendelijk,
onderhoudend, vertrouwd,
dichtbij de mens
• Onderwerpen sluiten aan op
de belevingswereld van een
ouder publiek, staan dicht bij
de luisteraar
• Nadruk op muziek uit midden
jaren´50 en begin jaren ´60;
bestaat voor ca. een derde
uit Nederlandstalige muziek
• De programma´s worden
gepresenteerd door bekende
presentatoren.
• Inhoud en vormgeving zijn
volledig ‘van deze tijd’

• Aanbod conform geformuleerd
beleid

• Gerealiseerd, evaluatie
volgt later in 2007
• Idem

• Gerealiseerd; muziekbeleid is
inmiddels verder aangescherpt

• Gerealiseerd

• Gerealiseerd

Vernieuwing en ontwikkeling
Crossmediale benadering
doelgroepen

• Radioshow 18.00-19.50 uur
(ma t/m vr) door meervoudige
videoregistratie via internet
te volgen

• Gerealiseerd

Vernieuwing programma-aanbod

• Nieuw programma educatieve
omroepen op zaterdagmiddag

• “Verre Verwanten” over
familiegeschiedenissen

• Dagprogrammering voor
belangrijk deel gefinancierd
uit het budget van Radio 2

• Beëindiging Radio 747ochtendprogrammering
heeft tot aanzienlijke
besparingen geleid

Verbetering kostenefficiëntie
Goedkopere programmering
overdag

vervolg op de volgende pagina
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Aandeel en bereik
Doelstelling luistertijdaandeel 1,5%

• Nieuwe dagprogrammering
op doordeweekse dagen moet
basis vormen voor toename
luistertijdaandeel

• Ruimschoots gerealiseerd,
LTA in 1e helft 2007 al op 1,7%

Themakanalen
Radio 6
Het format van Radio 6 (voorheen bekend als de Concertzender), wordt ingevuld met jazz, wereldmuziek,
cross-over en andere cultuurspecifieke muzieksoorten. Ook is bijvoorbeeld ‘De Avonden’ – een programma
over kunst, cultuur en wetenschap – op Radio 6 te vinden. Er ligt een zwaar accent op het crossmediaal
benaderen van de beoogde doelgroep: een relatief hoogopgeleid publiek met een brede culturele belang
stelling.
Afspraak was dat Radio 6 al in het begin van 2007 in het Continu Luisteronderzoek zou worden opgenomen.
Door technische problemen is dat naar medio 2007 verschoven.
Doelstellingen

Acties 2007

Realisatie

Programmakwaliteit
Ontwikkelen nieuwe
muziekprogramma’s

• Ontwikkeling programma’s
voor Tolerante Wereldburgers
(leeftijd 35-49 jaar, relatief
hoog opgeleid)

• Nieuwe programma’s als
The Beat (KRO), Cantina (VPRO)
en Studio 6 (NPS) sluiten
goed aan bij deze doelgroep

Ontwikkelen concept
Cultuurzender

• Specifieke programma’s op
gebied van kunst, cultuur
en wetenschap

• De Avonden (VPRO)
ontwikkelt zich tot een
breed cultuurprogramma

Vergroten toegankelijkheid

• Invoeren horizontale programmering met herkenbare en
toegankelijke presentatie

• Op doordeweekse dagen en in
het weekend is de horizontale
programmering doorgevoerd

Crossmediale benadering
doelgroepen

• Ontwikkeling centrale portal
met themasites, continukanalen
en Podcasts

• Centrale portal is volop in
ontwikkeling en genereert veel
bezoek en lovende reacties

Ontwikkelen nieuwe formats

• Kansen bieden aan en
opleiden van nieuwe programmamakers

• Ondanks beperkte budgetten
veel enthousiasme bij beginnende programmamakers

• Veel ruimte voor concert
opnamen
• Samenwerking met
verschillende podia
• Aandacht voor de
culturele actualiteit

• Dagelijks in middagprogramma
verslag van actuele concerten
• Ook voor culturele actualiteit

Vernieuwing en ontwikkeling

Interactie en invloed
• Initiërende rol in muziekleven
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• Service aan luisteraars

• Ontwikkeling ‘culturele
gidsfunctie’
• Uitbrengen CD-series eigen
opnames; distributie via club
‘Concertzender’

• Nog in ontwikkeling

• Doelstelling luistertijdaandeel

• Op termijn zal Radio 6 een LTA
van 1,0% moeten halen.

• Door technische problemen
kan Radio 6 pas najaar 2007
in CLO gaan participeren

• Opname in het Continu
Luisteronderzoek

•N
 ajaar 2006 zal een bereiksmeting plaatsvinden. Op basis
daarvan wordt besloten of
Radio 6 in het CLO kan
worden opgenomen.

• Bereiksmeting heeft voldoende
bereik voor deelname aan
CLO aangetoond

Aandeel en bereik

FunX
Ten opzichte van het voorjaar 2006 heeft FunX, ondanks toenemende concurrentie, in de leeftijdsgroep 15-24
jaar haar positie in de top-3 van de Randstad behouden. De naamsbekendheid is ten opzichte van 2006
opnieuw toegenomen (van 56% naar 63%), maar onder met name autochtone jongeren is nog steeds veel
te winnen.
Doelstellingen

Acties 2007

Realisatie

Programmakwaliteit
Uitbreiding en versterking
van de programmering

• Doordacht multicultureel
urban muziekbeleid

• Aangescherpt muziekprofiel
met diverse urban genres

• Uitbouw huidige programmering met live programma’s
(talkshow, multimediale
radiosoap)

• Ontwikkeling muziekbeleid
op maat voor landelijke editie
• Meer focus op inhoudelijke
aspecten presentatie, meer
coaching en inzet op primetime van presentatietalent

• Coördinatie mogelijkheden
programmasamenwerking
BNN en FunX

• Talkshow landelijke editie;
doorontwikkeling verhaallijn
en personages Xtream
(multimediale radiosoap)

Crossmediale samenwerking
en ontwikkeling

• Ontwikkeling multimediale
programmaconcepten,
bijv. soap Xtream

• Deelname in 5 crossmediale
thema’s NPO

Positionering

• Ontwikkeling FunX.nl tot
multimediale jongerenportal
van de Publieke Omroep
(etalagefunctie)

• Etalagefunctie FunX.nl
via Watch!-functie
• In maart 2007 opname in
navigatiebalk zenders NPO
• Prestatieafspraak met NPO
inzake groei unieke bezoekers

Vernieuwing en ontwikkeling

vervolg op de volgende pagina
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• Ontwikkeling videocontent ten
behoeve van themakanaal
101 TV (BNN)
• Continu monitoring ontwikkelingen urban jongerencultuur
in Nederland, o.a. in de vorm
van kwalitatief onderzoek,
specifiek gericht op de
doelgroep
• Binden van ‘FunX-artiesten’
aan de zender
• Organisatie van en deelname
aan toonaangevende pop
festivals in grote steden, onder
andere als dé urban muziekzender voor jongeren

• Pilot FunX.tv is aangeboden
aan NPO/BNN
• Kwalitatief onderzoek nog in
ontwikkeling
• Beeldregistratie evenementen
en concerten voor heruitzending via NPO
• Mediapartner en organisator
urban podium op festivals in
Rotterdam, Den Haag,
Amsterdam, Groningen,
Arnhem, Utrecht en Tilburg

• Versterking journalistiek
inhoudelijke kwaliteit met
behoud authentieke geluid
‘van de straat’

• Expertmeeting ‘Jongeren
en Nieuws’ (met NOS)

• Als publieke partner optreden
van maatschappelijk-culturele
instellingen, scholen en grote
gemeenten

• Mediapartner gemeenten bij
evenementen en debatten
(festivals, Skills Masters,
jongerendebat Den Haag,
WK A’dam enz.)
• Lesmodule ‘Jongeren en
Nieuws’ op Calvijn met Junior
College A’dam-Slotervaart
(i.s.m. NOS Headlines)

• Versterking aandacht voor
Nederlands product

• In regulier muziekbeleid

Interactie en invloed
Meer maatschappelijke relevantie

Aandeel en bereik
Ontwikkeling beluistering
jongeren 15-35 jaar
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• Bekendheid en beluistering zijn
toegenomen

MEERJARENBEGROTING

Televisie
Vanaf september 2006 zijn nieuwe netprofielen ingevoerd, meer aansluitend bij het kijkgedrag van het
publiek. Inmiddels is duidelijk dat hierdoor de neerwaartse spiraal van de afgelopen jaren is gekeerd. Nederland 1 heeft alle doelstellingen gerealiseerd en is de best bekeken zender van Nederland geworden. Nederland
3 trekt meer jongeren, waardoor het bereik in de groep onder de 50 jaar is gestegen. Zorgenkindje was enige
tijd Nederland 2, maar ook die zender is al enige tijd op weg naar rustiger vaarwater. En last but not least: het
kijktijdaandeel van de publieke kinderzenders Z@ppelin en Z@pp is fors toegenomen.

Kwaliteitskaart
Programmakwaliteit
1.1 Algemeen

Programmakwaliteit
Kijker en inhoud centraal stellen/evenwichtige realisatie dimensies kwaliteitskaart
• Sterke(re) herprofilering van de netten vanuit kijkmotivaties
• Stabiele en solide programmaschema’s bouwen
• Scherpere keuzes in het programmapakket
Acties 2006/2007

Resultaten

Overall

• Sterke programmaschema’s op basis van
nieuwe profielen
• Nadrukkelijker sturen op programma’s in
relatie tot profielen, bereik doelstellingen
en leefstijlgroepen,wat Nederland 3 betreft
met name op bereik jongeren

• Nederland 1 gerealiseerd, Nederland 2
vraagt nog verdere aanscherping,
Nederland 3 in de basis gerealiseerd,
de kleuring per avond moet nog verder
wordt versterkt

N1

• Tot 20.30 uur en na 23.00 uur horizontale
opbouw met actualiteitenblok, spel,
medische reality en Journaal
• Tussen horizontale slots wordt verticaal
geprogrammeerd, per avond qua inhoud
en sfeer aansluitend bij dezelfde publieksgroepen

• Gerealiseerd

• Schema najaar 2006 vrijwel geheel
opgebouwd uit gekende titels

• Gerealiseerd, vanaf najaar 2007 vindt
geleidelijk vernieuwing plaats

•G
 rootste publiekstrekkers houden vaste
uitzendavond (Spoorloos, Vermist,
Mooi weer de Leeuw, Boer zoekt vrouw)

• Gerealiseerd

•V
 ooravondopbouw met magazine (MAX &
Catherine), spel en Man bijt hond,
actualiteitenprogramma (Netwerk)

• Gerealiseerd, m.u.v. Netwerk dat m.i.v.
januari 2007 naar 20.30 uur is verplaatst

•V
 an acht tot tien uur verticale programmering, aanvullend op programmering
Nederland 1

• Vanwege verplaatsing Netwerk, is dit
slechts tussen 20.50-22.00 uur mogelijk

N2

• Gerealiseerd

vervolg op de volgende pagina
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N3

Z@pp(elin)

• Na nieuwsuur veel ruimte voor verdieping
en documentaires.

• Gerealiseerd

• Goede mix van serieuze en lichte
programmering

• Met verplaatsing van Netwerk is
vooravond lichter geworden en is
het verdiepend profiel vanaf 20.30 uur
aangescherpt

• Programmatische ankers: soap (ONM),
talkshow (De wereld draait door)

• Gerealiseerd

• Late night op 6 avonden per week humor
en satire

• Niet gerealiseerd. Vanwege de verplaatsing van het dagelijkse sportjournaal van
Nederland 2 naar Nederland 3 is de late
avond op Nederland 3 anders van
karakter geworden. Het sportjournaal en
een nieuwsvoorziening moeten leiden tot
een nieuw anker later op de avond

• Z ondag veel evenementen en
thematische avonden

• Vanaf najaar 2007 is gekozen voor de
donderdag voor het programmeren van
evenementen en thematische avonden

• Duidelijker scheiding tussen Z@ppelin
(pre-school) en Z@pp (9-12)

• Gerealiseerd (voor de kleintjes is er
dagelijks op Nederland 1 tussen 17.00
en 18.00 uur Z@ppelin, zodat voor de
oudere kinderen (6-12) aaneengesloten
kan worden geprogrammeerd op
Nederland 3 (Z@pp)

•A
 anpassing programmamix van
met name Z@pp

• Gerealiseerd (o.m. meer cartoons)

Toetsing individuele programma’s aan vooraf bepaalde dimensies kwaliteitskaart
Overall

Z@pp(elin)
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Acties 2006/2007

Resultaten

• Bij intekening op titelniveau prioritaire
dimensies kwaliteitskaart

• Ingevoerd

• Bij pilots, evaluaties worden dimensies
actief betrokken

• Gerealiseerd

• Drie keer per jaar evaluatie programmering en evt. tussentijdse bijsturing

• Nog niet voldoende continuïteit, actie:
portfolioanalyse actiever betrekken bij
programmeringsproces

•D
 agelijkse kwaliteitskaartmeting met vast
panel

• Gerealiseerd, gebruik van het instrument
nog te optimaliseren

• Meer keren per jaar online portfolio
metingen verricht op titelniveau
t.b.v. evaluatie en eventuele bijsturing

• Gerealiseerd

MEERJARENBEGROTING

1.2 Domeinen en genres
Kunst en expressie

Kunst
• De Publieke Omroep verzorgt minimaal 350 uur nieuwe (= eerste uitzending) kunstprogrammering
• Minimaal 5% van het programma-aanbod betreft programma’s over kunstinformatie, serieuze muziek,
dans & ballet, overige muziek (wereldmuziek)
N1

N2

N3

Acties 2006/2007

Resultaten

• Zondag, voorafgaand aan ‘Buitenhof’
ruimte voor kunstprogrammering
• Programmering licht cultuurgenre
(Muziekfestivals, cabaret en satire, etc.)

• Gerealiseerd (Vrije Geluiden, Boeken, etc.)

• Zondag aaneengesloten kunst/cultuurslot
(17.00-20.00 uur): kunst- en cultuur
documentaire, registraties, langere
portretten, etc.

• Gerealiseerd in 2006/voorjaar 2007.
Vanaf najaar 2007 van 17.00-19.00
uur kunst/cultuur en De Matinee op
zondagmiddag 13.00 uur

• Budgetoormerking ‘Opera en Ballet’

• Gerealiseerd (jaarlijks
€ 1 mln geoormerkt)

• Zaterdag in namiddag een uur
gereserveerd voor kunst- en cultuur

• Gerealiseerd (17.00-18.00 uur)

• Maandag 20.00 uur filmrubriek

• Najaar 2006/voorjaar 2007 op woensdagavond 23.30 uur. M.i.v. najaar 2007
verplaatst naar Nederland 3 woensdagavond 23.30 uur

•R
 ond middernacht vaste herhaalslots
voor kunstprogrammering

• Deels gerealiseerd op Nederland 2
(NPS Klassiek). Op Nederland 1 zaterdag
overdag ook herhalingen van kunst
programmering (AVRO)

• Zondagavond vanaf 20.00 uur themaavonden en events (registraties en
reportages culturele evenementen
zoals Filmfestivals, Lowlands, Pinkpop,
North Sea Jazz)

• Gerealiseerd

• Ruimte voor culturele documentaires
voor jongere doelgroep

• Incidenteel gerealiseerd. Vanwege lange
productietermijn documentaires vanaf
2008 20 slots gereserveerd

•R
 uimte voor popmuziek (‘Top of the pops’ ,
concertregistraties)

• Top of the pops gestopt bij de BBC.
Op zaterdagavond registraties pop
concerten (Pop op 3), daarnaast Pinkpop,
North Sea Jazz, Lowlands, Live Earth,
Concert for Diana

• Gerealiseerd (Raymann is laat, Dit was het
nieuws, BZN-afscheidsconcert)

vervolg op de volgende pagina
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• Dagelijks in vooravond ‘De Wereld draait
door’ met aandacht kunst en cultuur
(actuele informatie over theater, exposities,
film, muziek, literatuur, etc.)

• Gerealiseerd

• Wekelijks multimediaal magazine
zondagochtend van VPRO i.s.m.
Kunstbende

• Gerealiseerd (Villa Live)

• Nieuwe reeksen van culturele kinder
programma’s Museumbende en
KunstQuest

• Gerealiseerd

Film
In 2005 heeft de Publieke Omroep in overleg met het ministerie van OCW, de speelfilmsector, het CoBOfonds en Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties overeenstemming bereikt over een
meerjarig speelfilmbeleid.
Afgesproken is dat de Publieke Omroep jaarlijks participeert in 12 brede publieksfilms en 6 kleinere artistieke
films. Daarnaast is er het jaarlijkse Telefilmproject, waarin 6 nieuwe Nederlandse films worden gerealiseerd.
Drama
In 2006 werd 1.588 uur Nederlands drama uitgezonden, waarvan 742 uur in het tijdvak 16-24 uur.
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Drama
• Op elk televisienet tenminste 1 nieuwe (= eerste uitzending) Nederlandstalige dramaserie per jaar
• Op elk televisienet op primetime – passend binnen het netprofiel – minstens 250 uren fictie
(Nederlandstalig en buitenlands)
• Vaste geprofileerde slots op alle netten
• Aantrekkelijker fictieaanbod voor prioritaire groepen
• Jaarlijkse coproductie in minimaal 17 Nederlandse speelfilms: participatie in (grote) publieksfilms
(evenredig verdeeld over de netten) en in artistieke films (Nederland 3)
• Jaarlijkse productie van 6 Telefilms (per thema gegroepeerd op één net)
Overall

Acties 2006/2007

Resultaten

• 43 Nederlandse speelfilms,
waarvan 26 nieuw

• In 2006 22 nieuwe Nederlandse speelfilms uitgezonden (enkele geplande films
doorgeschoven naar voorjaar 2007)

vervolg op de volgende pagina
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N1

N2

N3

Z@pp(elin)
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• Minstens 250 uur fictie op alle netten

• Gerealiseerd

• In vaste fictieslots en zomerprogrammering ruimte voor herhaling van hoogtepunten van dramaproductie van
afgelopen jaren

• Gerealiseerd (o.a. hh Zwarte Sneeuw,
Wilhelmina, In naam der Koningin,
Toen was geluk)

• Grote publiekstrekkers en familiefilms
rond feestdagen

• Gerealiseerd (feestdagen 2006 o.a.
Suske en Wiske, feestdagen 2007
gepland: Kees de Jongen, Paard van
Sinterklaas, Erik en het klein insectenboek)

•V
 ast slot op maandagavond voor
toegankelijk episodedrama en korte
series, politiek- en kostuumdrama

• Gerealiseerd (o.a. Keizer en de Boer).
Ook op zondagavond (Juliana)

• Productie nieuwe actieserie

• Gerealiseerd (Deadline, Flikken Maastricht)

• In weekeinde brede comedy’s

• Kinderen geen bezwaar en vanaf 2008
ook op zondag nieuwe Nederlandse
comedy

• Filmhuisfilms in slot voor Nederlands
drama vrijdagavond om 23.00 uur

• Gerealiseerd (o.a. Het Zuiden,
Paradise Girls)

•P
 roductie serie Telefilms met thema
‘plattelandsverhalen’

• Gerealiseerd (herkenbare en
succesvolle reeks Telefilms)

•P
 rimetime auteursdrama (Circus Waltz,
Stellenbosch, Juliana) en herhaling
prestigieuze series (Negen dagen van
de gier, Zwarte sneeuw)

• Gerealiseerd (Circus Waltz najaar 2006,
Stellenbosch najaar 2007, Juliana najaar
2006 op Nederland 1. Herhaling Zwarte
Sneeuw voorjaar 2007)

•O
 ntwikkeling serie over Molukse trein
kaping (in 2007 30 jaar geleden)

• Niet gerealiseerd

• Single plays en experimenteel drama
vrijdagavond late night

• Gerealiseerd (Nieuwe Lola’s,
One night Stand, Kavijaks)

• Soaps van regionale zenders

• In de zomer met succes diverse regiosoaps geprogrammeerd (Van jonge leu
en oale grond, Dankert en Dankert,
Baas Boppe Baas)

• Wekelijks primetime vast slot Nederlandse
speelfilms (een mix van nieuw en herhaling)

• Gerealiseerd in najaar 2006

• Soap ONM

• Gerealiseerd (met hh op Nederland 1
in de middag)

•O
 ntwikkeling drie nieuwe series comedy/
licht drama voor jongere doelgroep

• Gerealiseerd (Shouf Shouf,
Klein Holland, Radio Bergeijk)

• Vaste slots voor aangekochte (klassieke)
dramaseries en Nederlandse jeugdseries,
eigentijdse soaps en films

• Zondagmiddag Z@ppBios, horizontale
soap Topstars, m.i.v. najaar 2007
nieuwe serie SpangaS

•A
 angekochte series worden zoveel
mogelijk ‘gedubt’

• De serie voor de 6-8-jarigen worden
gedubt, vanaf 9 jaar ondertiteld

MEERJARENBEGROTING

Cultuur en Levensbeschouwing

Levensbeschouwing
• De Publieke Omroep verzorgt minimaal 350 uur nieuwe programmering over levenbeschouwelijke
onderwerpen en thema’s
Acties 2006/2007

Resultaten

• Tussen 18.00 en 24.00 uur wekelijks 6
slots voor expliciete levensbeschouwing

• Gerealiseerd

• Diverse non-fictieslots met mogelijkheid
voor levenbeschouwelijke programma’s

• Gerealiseerd

• 39f-zendgemachtigden houden vaste
plek op zondagochtend of -middag

• Gerealiseerd + herhaalslots
op zaterdagochtend

•O
 p werkdagen 17.00 uur vast slot voor
expliciet levensbeschouwelijke televisie
met meer doelgroepgerichte benadering

• Gerealiseerd (RKK, KRO, NCRV, EO)

N1/N3

•A
 andacht voor levensbeschouwing in
bredere zin, zoals zingevingsvraagstukken
en spiritualiteit

• Gerealiseerd
(Nederland 1 Wonderen Bestaan, Het
Zesde Zintuig, Nederland 3 Over mijn lijk)

Z@pp(elin)

• Vaste slots die beogen spelenderwijs
aan te zetten tot nadenken en meepraten
over godsdienst

• Gerealiseerd (Omega Code, Omega
Helden op Z@pp en voor de allerkleinsten
Ellie & De Wiebelwagen)

N2

Documentaire
• De Publieke Omroep zendt jaarlijks minimaal 100 nieuwe Nederlandse documentaires uit
Acties 2006/2007

Resultaten

N1

• Tijdens afwezigheid van dagelijkse
talkshow om 23.00 uur ruimte
voor brede biografieën

• Niet gerealiseerd, weinig geschikt aanbod,
ruimte benut voor voorraad aankoop fictie

N2

• Aansluitend aan nieuws 23.00 uur
drie documentaireslots

• Gerealiseerd (ma, wo, do)

• Zondagavond 19.00 uur slot
voor kunst- en cultuurdocumentaire

• Gerealiseerd

• ‘Primetime op woensdag ruimte voor
biografieën/levensverhalen van bekende
en minder bekende wereldburgers

• Gerealiseerd (Profiel, Hoge Bomen,
Vaders en zonen)

• Actuele documentaireslot op
zondagavond

• Gerealiseerd: Zembla en Reporter.
Deze rubrieken worden m.i.v. najaar
2007 op Nederland 2 verplaatst
(in verband met profiel)

•R
 uimte voor documentaires over
populaire cultuur en populaire
wetenschap

• Slechts ten dele gerealiseerd. M.i.v. 2008
20 slots gereserveerd voor nieuwe
documentaires + een slot voor populaire
wetenschap (o.a. Science News Show)

• Ruimte voor kinderdocumentaires
in EBU-verband geproduceerd

• Gerealiseerd (Kids & Docs)

N3

Z@pp(elin)
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Kennis en wetenschap

Educatie
• Alle netten bieden specifieke educatieve programma’s
• Educatieve taak ten aanzien van integratie (onder andere taal)
Acties 2006/2007

Resultaten

N1

•R
 uimte voor educatie in brede zin
(bv. kennisquizzen als Tien voor taal
en Herexamen)

• Kennisquizzen naar Nederland 2 i.v.m.
profiel. Op Nederland 1 o.m. Hoe?zo!,
populair wetenschappelijke educatie
en IQ Test

N2

• Slots voor specifiekere educatieve
en vormende programma’s (cursus,
documentaire)

• Gerealiseerd (m.n. programmering
RVU en Teleac/NOT)

• E ducatieve elementen in diverse vormen
en genres (bv. Verre Verwanten, 2voor12,
Hoe?zo! en historische documentaires)

• Gerealiseerd. In het najaar van 2007 start
groot historisch project In Europa

N3

• Ruimte voor middenbrede educatieve
programmering (populair wetenschap
pelijke - en reisprogramma’s)

• Wordt m.i.v. najaar 2007 gerealiseerd
(Het Lab, programma’s over het klimaat
en het reisprogramma En Route)

Z@pp(elin)

• Maandag t/m vrijdag ruimte voor schooltv
• Educatieve/leerelementen in genres
human interest en drama

• Gerealiseerd

Amusement

Amusement
• De Publieke Omroep verzorgt jaarlijks minimaal 500 uur nieuw aanbod aan amusementsprogramma’s
• De Publieke Omroep besteedt jaarlijks minstens 25 uur aan cabaret (registraties) en kleinkunst (nieuw)
• De Publieke Omroep besteedt jaarlijks minstens 75 uur aan satire (nieuw)
Acties 2006/2007

Resultaten

N1

• Z aterdagavond brede Nederlandse
comedy, familiaal amusementsprogramma
met humor en spektakel en satirisch
programma waarin actuele gebeurtenissen worden geparodieerd of op de hak
genomen

• Gerealiseerd (Kinderen Geen Bezwaar,
Mooi weer de Leeuw, Dit was het Nieuws,
Koefnoen, Raymann is Laat

N2

• Spelprogramma’s en kennisquizzen

• Gerealiseerd (Twee voor Twaalf, Per
Seconde Wijzer, Met het mes op tafel, Stop
de tijd, Tien voor Taal, Triviant)

•V
 ast slot met aandacht voor cabaret
en theater

• Deels gerealiseerd (Andermans Veren)

•M
 aandag t/m vrijdag late night horizontale balk voor cabaret en satire (herhaling
brede amusement zaterdagavond
Nederland 1, absurdistische satire,
improvisatiesatire)

• Door komst sportjournaal op Nederland 3
later op de avond, late night geen
horizontale balk. Wel neemt dit genre
een prominente plek in de programmering van Nederland 3

N3
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• Vrijdagavond humor en (spraakmakend)
amusement met ook meer nadruk op
Nieuwe Nederlanders

• Gerealiseeerd (Ranking the Stars, The
Phone, De Lama’s, etc.). Raymann is Laat is
naar zaterdagavond Nederland 1 verhuisd

• Z aterdagavond ruimte voor (maatschappijkritische) cabaretregistraties

• Gerealiseerd in combinatie met
Nederland 1

• Ma t/m vr interactieve quiz

• Gerealiseerd: Smartkidz (AVRO)

• Zaterdagmiddag nieuw familiaal
amusementsprogramma

• Nieuw succesvol format ontwikkeld:
BZT-show (NCRV)

2. Betrouwbaarheid
Nieuws en sport

Nieuws
Verzorgen van een continu aanbod van betrouwbare nieuwsvoorziening
• Tijdens primetime (tijdvak 16.00-24.00 uur) op elk van de televisienetten, elke dag minimaal
één volwaardige nieuwsuitzending
N1

N2

N3 /
Z@pp(elin)

Acties 2006/2007

Resultaten

• Dagelijks journaalbulletins om 18.00 uur
en 20.00 uur, evenals het laatste
avondbulletin

• Gerealiseerd

• Overdag dagcaroussel (met elk heel uur
een nieuw bulletin) en ’s nachts herhaling
22.00 uur journaal in carrousel

• Gerealiseerd

• Dagelijks 16.00 uur journaal

• Gerealiseerd

• Maandag t/m vrijdag 17.00 uur journaal

• Gerealiseerd

• Maandag t/m zaterdag 22.00 uur journaal

• Gerealiseerd

• 17.00 uur (ma t/m vr) Jeugdjournaal.nl

• Gerealiseerd

• Dagelijks 18.45 uur Jeugdjournaal (in Z@pp)

• Gerealiseerd

• Elke avond korte bij Nederland 3
passende headlinebulletins

• Gerealiseerd, speciaal voor Nederland 3,
passend bij het profiel een nieuwsbulletin
ontwikkeld (ma t/m vr)

Sport
• Een gevarieerd sportaanbod met aandacht voor grote en kleine sporten
• Behoud breed sportaanbod (grote sportevenementen)
N1

Acties 2006/2007

Resultaten

• Meer aandacht sporten en sport
evenementen met aansprekende
resultaten landgenoten

• Gerealiseerd op Nederland 1 en 3
(schaatskampioenschappen,
Turnen, Zwemmen)

•R
 eguliere uitzendingen Studio Sport
op zaterdag en zondag

• Gerealiseerd

vervolg op de volgende pagina
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• Studio Sport zondag tussen 18.00
en 19.00 uur

• Gerealiseerd

• Integratie actuele sportnieuws in
dagelijks nieuws 18.00 en 19.00 uur

• Onderdeel gebleven van Nieuwsuur
tussen 18.00-19.00 uur

N2

• Actueel sportnieuws door dagelijks
sportjournaal (ma-vr) in Nieuwsuur
vanaf 22.00 uur

• M.i.v. januari 2007 verplaatst
naar Nederland 3

N3

• Wedstrijden van Champions League en
UEFA Cup

• Gerealiseerd

• Ontwikkeling op jongeren gerichte
programmering rondom Champions
League

• Niet gerealiseerd

• Ruimte voor programma’s met andere
kijk op sportwereld (Holland Sport,
sportdocumentaires)

• Gerealiseerd

•W
 ekelijks vast slot voor multimediaal
kindersportprogramma (sportactualiteiten,
sporthelden, bewegen, zelf doen,
spanning, avontuur en informatie)
met eigen site, print en evenementen

• Gerealiseerd: op zaterdag- en zondag
ochtend Z@pp Sport en op zaterdag
middag een compilatie

Z@pp(elin)

3. Vernieuwing en ontwikkeling
In het najaar van 2006 is de programmering van de nieuwe netten vooral gerealiseerd door een herschikking
van bestaande programma’s. De volgende stap is de ontwikkeling van nieuwe titels, passend bij de nieuwe
netprofielen. Vooral het profiel van Nederland 3 biedt volop ruimte voor programmavernieuwing en innovatie.
In het najaar 2006 is dan ook specifiek voor dit net de ontwikkeling van nieuwe formats in gang gezet,
waarvan de resultaten in 2007 kunnen worden geprogrammeerd.

Vernieuwing en ontwikkeling
Aantoonbaar bijdragen aan innovatief aanbod
• 1% budget reserveren voor formatrechten, pilots, pretests, etc.
• Vaste slots voor nieuwe programma’s
• Internationale samenwerking (EBU) formatontwikkeling, scouting, uitwisseling, rechtenverwerving
• Ruimte voor experiment
• Actief nieuw, jong televisietalent opleiden
• Creativiteit gerichter inzetten
Overall

102

Acties 2006/2007

Resultaten

•R
 eservering 1% budget voor programmavernieuwing (totaal ruim € 2,6 mln),
t.b.v. pilots, pretesten, ontwikkeling
nieuwe formats

• Gerealiseerd: wordt ingezet voor pilots,
pretest, kwalitatief onderzoek, ontwikkeling
formats

MEERJARENBEGROTING

• Flexibele programmering (schema’s
worden in drie periodes gebouwd:
voorjaar/zomer/najaar) ten behoeve
van door jaar heen ontwikkelen van
nieuwe formats

• Gerealiseerd

• Jaarlijks briefingdossier t.b.v. intekening
met omschrijvingen per slot (inhoud,
doelgroep, kijkmotivatie, doelstelling,
dimensie kwaliteitskaart, succesfactor,
voorbeeldtitels, etc.)

• Gerealiseerd

• Continuering internationale samen
werking (EBU) voor formatontwikkeling
en programmauitwisseling: ontwikkeling
concrete formats

• Gerealiseerd: in samenspraak met een
aantal vooral Noord-Europese landen is
in EBU-verband het initiatief ontplooid om
meer samen te werken als het gaat om
formatuitwisseling en ontwikkeling. Naast
Nederland nemen o.a. België, Duitsland,
Schotland, Zweden en Denemarken deel.
Inmiddels heeft ook een eerste groot
schalige uitwisseling in Berlijn plaats
gevonden en is een gids gepubliceeerd
over formatuitwisseling

• Vervanging oude titels ter verbetering
bereik groep jonger dan 50 jaar (vooravond, primetime amusement (zaterdag/
zondagavond), human interest (o.a.
positieve reality en docusoap) en
kennisquiz)

• Zal vanaf najaar 2007 nadrukkelijker ter
hand worden genomen (in het bijzonder
op donderdag- en zondagavond)

•P
 er september 2006 nieuw actueel,
eigentijds dagelijks late-nightprogramma

• Gerealiseerd (Pauw & Witteman,
Knevel & van den Brink)

N2

• Vernieuwing richt zich met name op
vervangen van bestaande programmering

• Deels gerealiseerd, gezien omvangrijk
horizontaal aanbod beperkte ruimte na
verplaatsing Netwerk naar 20.25 uur
hiervoor ruimte gecreëerd om 19.30 uur)

N3

Innovatie is wezenskenmerk van het
nieuwe Nederland 3
• Ontwikkeling nieuwe programma-ideeën
human interest en satire

N1

• Gerealiseerd (Ranking the stars, Doe Maar
Normaal, Rat van Fortuin, The Phone,
Kassa 3, Tequila, etc.)

• Crossmediale concepten

• Deels gerealiseerd (o.a. Get smarter
in a week)

• Ontwikkeling nieuwe formats

• Gerealiseerd (The Phone,
Ranking the stars, etc.)

vervolg op de volgende pagina
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• Nederlandse vertaling van internationale
formats, met name binnen het genre
amusement Aankoop factual entertainment: reality-achtige programma’s en
avontuurlijke (reis)series. Ontwikkeling/
aankoop op terrein wetenschap die door
combinatie van humor, interessante
wetenswaardigheden en animatie
aantrekkelijk is voor een jonger publiek

• Get smarter in a week, Doe Maar Normaal,
Het Lab

• Pilots van alle nieuwe eigen titels per
september 2006

• Deels gerealiseerd

• Nieuw breed familiaal amusements
programma voor zaterdagmiddag

• Gerealiseerd: BZT-show

Ontwikkeling crossmediale concepten
Acties 2006/2007

Resultaten

Overall

• Ontwikkeling concrete crossmediale
formats/projecten i.s.m. andere platforms

• Ontwikkeling week van de democratie
in oktober 2007

N1

• Betrekken crossmedialiteit bij grote
evenementen w.o. verkiezingen 2006
(bijv. een tv-vertaling van De Stemwijzer)

• Gerealiseerd: De Stemwijzer

N2

•S
 amenwerking kunst-& cultuur
programmering en cultuurkanaal (Cultura)

• In najaar ‘07 structurele afstemming
tussen eindredacteuren kunst &
cultuurprogramma’s en Cultura

•V
 aste slot auteursdocumentaire Holland
Doc (tevens titel documentaire-thema
kanaal)

• Gerealiseerd: donderdagavond

• Filmprogrammering gelinkt aan Cinema.nl.
(verwijzingen, crosspromotie en extended
aandacht op de themakanalen)

• Gerealiseerd (verhuist m.i.v. najaar
‘07 naar Nederland 3)

• Realitysoap over het publieke radiostation
3FM

• Niet gerealiseerd

• Jongerenthemakanaal 101 TV krijgt venster,
evenals het themakanaal 3VOOR12

• Deels gerealiseerd

• Nieuwe programmaformats krijgen
waar mogelijk crossmediaal concept

• Beperkt gerealiseerd, wel intensievere
samenwerking met 3FM (o.a. Nachtegiel)

• Crossmediale ontwikkeling aantal nieuwe
programma’s (w.o. wekelijks zondag
ochtendprogramma van VPRO, dat 2 uur
durend multimediaal format krijgt)

• Gerealiseerd: Villa Live. Najaar 2007
SpangaS en vanaf 2008 Sudokids

N3

Z@pp(elin)

Volgen van technologische ontwikkelingen
Overall

• Per 1 januari 2007 volledige overgang
naar breedbeeld.

• Deels gerealiseerd: continuïteit geheel
in breedbeeld

•V
 oor de overige acties (o.m. ontwikke
lingen HDTV): zie hoofdstuk Technologie
en Distributie.

104

MEERJARENBEGROTING

Ondertiteling
In het Tussentijds Concessiebeleidsplan is opgenomen dat minimaal 60% van de uitgezonden uren (exclusief
aankoop) voor doven en slechthorenden wordt ondertiteld, oplopend naar 100% in 2010. In 2006 is een
percentage van 68% gerealiseerd. De komende jaren wordt stevig ingezet op en geïnvesteerd in een
verhoging van dit percentage om de doelstelling in 2010 te realiseren. Inmiddels zijn acties uitgezet die
eraan zullen bijdragen dat al in 2007 het percentage fors zal stijgen.

4. Pluriformiteit
Programmamix
In 2006 werd ruim 21.500 uur televisie aangeboden, wat een lichte daling is ten opzichte van 2006 (-100 uur).
Dit is een gevolg van een andere indeling van de nachtcarrousel.

Aanbod Publieke Omroep
naar genre (tijdvak 16-24 uur)
Amusement
12%

Muziek
4%

Aanbod Publieke Omroep
naar genre (tijdvak 00-24 uur)
Human interest
11%
Muziek
4%
Amusement
6%

Human interest
15%

Drama
22%

Drama
18%

Sport
13%

Overige non-fictie
34%

Sport
12%

Overige non-fictie
49%

Opinie en achtergrond

Actualiteiten
Tijdens primetime op elk van de televisienetten, op vijf dagen van de week een actualiteitenrubriek
N1

N2

Acties 2006/2007

Resultaten

• Dagelijks (ma t/m zo) in vooravond
actualiteiten in EénVandaag

• Gerealiseerd

• Dagelijks actueel praatprogramma (ma-vr)
om 23.00 uur

• Gerealiseerd (Pauw & Witteman en Knevel
& Van den Brink)

• ‘Buitenhof’ 12.00 uur zondag

• Gerealiseerd

• In ochtend op werkdagen
‘Goedemorgen Nederland’

• Gerealiseerd

•N
 etwerk (ma-vr) om 19.30 uur voor
afgegaan door kort NOS-journaal

• Netwerk verplaatst naar 20.25 uur.
Aangezien het aansluit op het 20.00 uur
journaal op Nederland 1, is het korte
NOS-journaal komen te vervallen

vervolg op de volgende pagina
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N3

Z@pp(elin)

• 22.30 uur (ma-za) actualiteiten door
NOVA en DHV en actueel sportnieuws

• Gerealiseerd m.u.v. het actuele sportnieuws dat is verplaatst naar Nederland 3

• Aandacht voor actualiteit in vorm
die past bij dynamiek van het net

• In ontwikkeling: vanaf najaar 2007 start
De Nieuwste Show. Samen met het
Journaalbulletin en het Sportjournaal,
krijgt Nederland 3 daarmee een eigen,
bij het profiel passend nieuwsuur

• In weekend wekelijks ruimte voor actuele
reportages (Zembla/Reporter)

• Zembla en Reporter worden vanaf najaar
2007 op Nederland 2 geprogrammeerd,
omdat deze rubrieken minder blijken aan
te sluiten bij de dynamiek en het profiel
van Nederland 3.

•O
 p gezette tijden uitgebreide aandacht
voor actuele thema’s en events

• Gerealiseerd: Live Earth, Donorshow,
Thema-avond Lijst 0 (verkiezingen),
Straattaaldictee

n.v.t.

5. Maatschappelijke interactie en invloed

Maatschappelijke interactie en invloed
• Minimaal 1 net bij 3 meest bekeken netten
• De algemene televisienetten alle drie in top 7 best bekeken netten
• Bij elke leefstijlgroep één net in de set van 3 meest bekeken netten
• Bij leeftijdsgroepen 20-34 jaar, 35-49 jaar en 50+ één net in de set van 3 meest bekeken netten
• Z@pp(elin) bij 2 meest bekeken zenders kinderen (3-12 jaar)
N1/ N2/N3
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Resultaten

•G
 ezien het profiel van Nederland 1 (breed/
familiaal) is de ambitie dat deze zender
bij een groot aantal leefstijl- en leeftijdgroepen de eerste positie in de voorkeurset gaat innemen. Gezien de
populariteit van RTL4 zullen positie 1 en 2
in de voorkeurset wisselend door beide
zenders worden ingenomen

• Gerealiseerd: Nederland 1 sinds september
2006 op eerste positie bij 3 van de 5
leeftijdsgroepen en bij 5 van de 8
leefstijlgroepen

MEERJARENBEGROTING

• Één net in de set van 3 meest
bekeken netten:
20-34 jaar =
Nederland 1/3
35-49 jaar =
Nederland 1
50+ =
Nederland 1
Gemakzoekende burger = Nederland 1
Standvastige gelovige =
Nederland 1/2
Participerende burger =
Nederland 1/2
Zorgeloze spanningzoeker = Nederland 1/3
Zorgzame opvoeder =
Nederland 1
Bezorgde burger =
Nederland 1
Tolerante wereldburger = Nederland 1/3
Ambitieuze pleziermaker = Nederland 3
Z@pp(elin)

•G
 ezien toenemend concurrentieveld blijkt
de ambitie bij één van de twee meest
bekeken kinderzenders te behoren te
ambitieus. In 2007 zullen – in het kader
van de nieuw te formuleren programmastrategie voor Z@pp(elin) – nieuwe
doelstellingen worden geformuleerd.
Hierbij valt te denken aan aangescherpte
doelstellingen binnen bepaalde (primetime) tijdvakken (bijv. 16.00-19.00 uur)
en doelstellingen op het gebied van
zogenoemde ‘toplijsten’ (bijv. minstens x
programma’s van Z@pp komen in de
wekelijkse Top-25 voor)

September t/ december 2006:
• Niet gerealiseerd
• Gerealiseerd
• Gerealiseerd
• Gerealiseerd
• Gerealiseerd
• Gerealiseerd
• Gerealiseerd
• Gerealiseerd
• Gerealiseerd
• Gerealiseerd
• Niet gerealiseerd
Scenariowerkgroep heeft uitgangspunten
nieuwe strategie ontwikkeld: wordt in het
najaar van 2007 verder uitgewerkt

6. Aandeel en bereik
Het primaire doel van het programmeermodel is het doorbreken van de negatieve spiraal.
Onderstaande figuur toont de trendlijn van het KTA Publieke Omroep vanaf 2005, 18.00-24.00 uur (gecorrigeerd op Olympische Spelen en WK Voetbal, respectievelijk in februari en juni). Deze laat zien dat deze
doelstelling in het najaar van 2006 is gerealiseerd. Vooral de ontwikkeling in de groep 20-49 en 20-34 is
verheugend, omdat deze groepen zich steeds meer van de Publieke Omroepen dreigden af te keren.

Kijktijdaandeel Publieke Omroep tijdvak 18-24 uur
40

%

35
30

36,4

exclusief:
februari en juni

2008-2012

31,8

33,1

24,9

23,9

26,3
23,0

20,6

20,3

28,4

25
20

32,5

6+
20-49
20-34

23,4
jan-aug
2005*

5 sep-dec
2005

jan-aug
2006*

4 sep-dec
2006
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Aandeel
Over het gehele jaar 2006 (2/3 thuisnetmodel, 1/3 programmeermodel) behaalde de Publieke Omroep een
kta van 34%. Dit is overigens inclusief de twee superevenementen Olympische Spelen en het EK Voetbal. De in
het najaar van 2006 gerealiseerde aandelen per net laten zien dat Nederland 1 in de groep 6+ ruim boven
doelstelling zit, maar in de groep 20-49 nog versterkt moet worden. Verheugend is het resultaat van Nederland 3 in deze groep. Deze zender heeft zich in korte tijd duidelijk een positie weten te verwerven in de
beoogde doelgroep (jonger dan 50).

Aandelen N1, N2, N3 najaar 2006
20
18,1
15
13,2

10

10,5
8,1

6,8

5

4,1
NL1

9,0

9,4

6+
20-49
20-34

3,1

NL2

NL3

Het ombuigen van de neergaande trend was voor Z@pp(elin) de voornaamste doelstelling. Dankzij de forse
stijging in het najaar van 2006 is het jaargemiddelde in 2006 op bijna hetzelfde niveau gebleven als dat van
2005 (13,9%).

Kijktijdaandeel Z@pp(elin) 3 t/m 12 jaar
(tijdvak 07-19 uur)
25

%

20

21,9

22,6
19,7

15

17,4

15,9
14,0
12,2

10
5
0

2001

2002

2003

2004

2005

2006 1-1
t/m 3-9

2006 4-9
t/m 31-12

Bereik
Voor het weekbereik wordt een percentage van 84% aangehouden (definitie: 15 minuten aaneengesloten
gekeken). Het gemiddelde bereik op jaarbasis was 87,1%, waarmee de doelstelling is gerealiseerd. Overigens
was het bereik in de periode jan. t/m augustus gezakt naar 86,7%. In de periode september t/m december
2007 steeg het bereik naar 88,1%.
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Weekbereik 6+ NL1-3
(15 minuten aaneengesloten)
100

%

75

84,9

85,2

86,2

87,6

88,7

87,8

86,7

88,1

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2-1
t/m 3-9
2006

4-9
t/m 31-12
2006

50
25

Kijkersprofiel
Het kijkersprofiel van de publieke zenders is duidelijk anders opgebouwd dan dat van commerciële zendergroepen. Veel meer dan bij RTL en SBS worden programma’s van de Publieke Omroep bekeken door
‘standvastige gelovigen’, ‘participerende burgers’ en ‘tolerante wereldburgers’ (de Publieke Omroep totaal
binnen deze drie leefstijlgroepen 29% ten opzichte van 18% bij RTL en 15% SBS en Talpa). De ‘ambitieuze
pleziermakers’, maar ook ‘zorgeloze spanningszoekers’ en ‘zorgzame opvoeders’ zijn meer te vinden binnen
het publiek van beide andere zendergroepen, maar de Publieke Omroep is ook binnen deze groepen met
een inhaalslag bezig.

Profiel zendergroepen naar leefstijl
(tijdvak 18-24 uur)
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Ook in de leeftijdsgroepen is er een duidelijk onderscheid tussen de Publieke Omroep en de commerciële
zendergroepen. Traditiegetrouw is de groep 50+ zeer sterk vertegenwoordigd bij de Publieke Omroep en de
groep onder de 50 jaar meer aanwezig bij de RTL, SBS en Tien. Een van de doelstellingen van het programmeermodel is het bereik in die leeftijdsgroep te versterken. De introductie van het programmeermodel met
ingang van september 2006 heeft al een stijging in deze groep gerealiseerd.

Profiel zendergroepen naar leeftijd
(tijdvak 18-24 uur)
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Het kijktijdaandeel bij jongeren groep was – vooral sinds het najaar van 2005 – dramatisch gedaald. In het
najaar van 2004 was het aandeel in de groep 20-34 jarigen nog 26%. In dezelfde periode in 2005 bedroeg
dit 20,5% en in de eerste maanden van 2006 daalde dit aandeel nog verder naar 20,3%. In het najaar van
2006 wist de Publieke Omroep met de nieuwe profielen deze dalende trend te doorbreken. In de groep
20-34 steeg het aandeel in die periode weer naar 23%.
Voorkeursset
In het Tussentijds Concessiebeleidsplan is als doelstelling geformuleerd dat minimaal één net moet behoren
tot de drie best bekeken netten en dat alle drie de netten moeten behoren tot de top zeven in de voorkeurset.
Bovendien moet bij elke leefstijlgroep één net in de set van de drie meest bekeken netten voorkomen en bij
de leeftijdsgroepen 20-34 jaar, 35-49 jaar en 50+ minimaal één net in de set van drie meest bekeken netten.
Z@pp(elin) moet tot één van de twee door kinderen meest bekeken zenders (3-12 jaar) behoren.
In 2006 werd aan deze doelstellingen voldaan, met uitzondering van Z@pp(elin) dat de derde zender was
onder de leeftijdgroep 3-12 jaar, op ruime afstand van Jetix en Nickelodeon.
Overigens nam de Publieke Omroep in het najaar van 2006 bij drie van de vijf leeftijdsgroepen weer de
eerste positie in en bij de leefstijlgroepen vijf van de acht.
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Diversiteit

Diversiteit
Evenwichtig programma-aanbod dat informeert, stimuleert en amuseert binnen een breed aantal genres
• Actieve bewaking onderlinge afstemming, specialisatie en diversiteit
• Doelstellingen per genre
• Vaststellen normen Kwaliteitskaart
Overall

Acties 2006/2007

Resultaten

• Aanscherping doelen op het terrein van
doelgroepen en genres (PDG-rapport)
en verdiepingsslag van m.n. ‘kwetsbare’
genres (o.m. kunst cultuurprogrammering,
(jeugd)drama)

• Beleidsplan Kleuren TV in november 2006
gepresenteerd, waarin o.m. diversiteitsprofielen per net en acties. Verdiepingsslag m.n. ‘kwetsbare’ genres deels
gerealiseerd, impuls in 2008

• J aarlijkse berekening programmamix (in
zendtijd en in budget), t.b.v. evenwichtige
verdeling over de diverse programma
genres

• Gerealiseerd

• Per netprofiel passende aandacht aan
verkiezingen t.b.v. brede, gevarieerde en
pluriforme informatievoorziening
(bijv. Nederland 1: lijsttrekkersdebat,
verkiezingsavond, tv-vertaling van
De Stemwijzer
Nederland 2: specials, speciale reeks
Premtime, multicultureel debat, actuele
berichtgeving in Nederland Kiest
Nederland 3: Lijst ‘0 en speciale reeks
Keuringsdienst van Waarde in teken
van verkiezingen

• In royale mate gerealiseerd: op alle netten
in verschillende vormen en passend bij
de profielen aandacht voor verkiezingen
met op Nederland 1 verbreding van de
pluriformiteit door het programma ‘Recht
door zee’

•A
 fspiegeling van Nederlandse samen
leving qua levensovertuiging m.n. op
Nederland 2

• Deels gerealiseerd (o.m. moslimdebat)

Herkenbare pluriformiteit en veelkleurigheid/streven naar inclusiviteit
• Nieuwe Nederlanders niet als aparte groep aanspreken, met uitzondering van de educatieve taak
(onder andere taal)
• Zorgdragen voor gemeenschappelijke ervaringen
• Een divers personeelsbestand (in en buiten beeld) naar leeftijd, sekse en etniciteit
• Ons programma-aanbod vertoont in beeld en geluid een representatief beeld van de Nederlandse
bevolking (leeftijd, sekse, etniciteit)
• Wij ondertitelen minimaal 60% van de uitgezonden uren (exclusief aankoop) voor doven en
slechthorenden, oplopend naar 100% in 2010
Overall

Acties 2006/2007

Resultaten

• Bijdrage aan diversiteitscriterium
intekenproces

• Gerealiseerd (bij intekening op titelniveau)

vervolg op de volgende pagina
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• Diversiteitsplan per net (kwalitatieve en
kwantitatieve doelstellingen op titelniveau
en op lange termijn)

• Eerste stap gezet met beleidsplan Kleuren
TV, blijft op netniveau hoog op de agenda
staan

• Ieder kwartaal evaluatie diversiteitsbeleid
per net (realisatie afgesproken
doelstellingen)

• Evaluatie na afronding nulmeting
(inhouds- en bereiksanalyse na
zomer ‘07 beschikbaar)

•S
 tijging percentage ondertiteling doven
en slechthorenden t.o.v. 2006

• Niet gerealiseerd

• Herhaling jeugdjournaal ’s ochtends
met doventolk

• Gerealiseerd

• Uitzending van een van de ochtendjournaals met doventolk

• Gerealiseerd

N1

• Z owel in onderwerpkeuze, publieks
samenstelling als presentatie moet
diversiteit van samenleving vanzelf
sprekende factor zijn

• Goede voorbeelden (Puberruil, Raymann
is Laat op zaterdagavond). Vanaf 2008
extra (financiële) impuls Goedemorgen
Nederland voor aantrekken jonge
reporters van allochtone afkomst

N2

• Mix van (eigentalig) aanbod van 39fzendgemachtigden, deel van NPS-programmering en prioritaire aandacht bij
omroepverenigingen voor diversiteitsbeleid.
Vooral actualiteiten en achtergronden
moeten spiegel van de samenleving zijn

• Gerealiseerd (m.n. op zaterdag en zondag
overdag)
Prioritaire aandacht onderdeel
van intekenproces 2008

• In 2007 krijgt naast zondagprogrammering overdag, ook zaterdagmiddag
nadrukkelijker multicultureel profiel

• Gerealiseerd (aanbod NPS, 39f,
RVU/MTNL)

N3

• Nieuwe programma’s die qua sfeer en
beleving beter aansluiten bij wensen en
kijkmotivaties van jongeren en jonge
Nieuwe Nederlanders (gevarieerd pakket
cabaret en satire, Nederlands en buitenlands drama, thema-avonden en soap
ONM)

• Gerealiseerd (stijging kta/bereik 20-34
en 20-49)
• Programma’s voor jonge Nieuwe
Nederlanders: Puberruil XL, URBNN,
Straattaaldictee, Shouf Shouf Habibi,
Urban Awards

Z@pp(elin)

• Veelkleurigheid is zichtbaar in aanbod
(groep heeft hoge belangstelling voor
animatie en cartoons), presentatie en
publiekssamenstelling

• Vanzelfsprekende factor in aanbod
Z@pp(elin)

•O
 nderwerp- en themakeuze human
interest-programmering t.b.v. doelgroep
met andere ‘thuiscultuur’

• Kids & Docs, Klokhuis, Jeugdjournaal, etc.

MEERJARENBEGROTING

Aandeel
Kijktijdaandeel
• Totaal 6+ 33%
• 13-24 jaar: 20%
• 25-49 jaar: 26%
Nieuwe Nederlanders (vaststellen na ontwikkeling valide meetinstrument)
Acties 2006/2007
Overall

Resultaten

Kijktijdaandelen 18-24 uur,
inclusief Europacupvoetbal
6+:
• N1: 16,5%
• N2: 8,5%
• N3: 8%
20-49:
• N1: 15%
• N2: 5,5%
• N3: 8,5%

totaal 33%

• Gerealiseerd: 34% (incl. OS/WK)

totaal 29%

• Niet gerealiseerd: jan t/m aug 2006:
22,9%, sept t/m dec 2006: 26,3%

•A
 andeel 6+ wordt naar verwachting in
2007 gerealiseerd
• Aandeel 20-49 is doelstelling op termijn.
In 2007 wordt 27% gerealiseerd
Nieuwe Nederlanders:
Ontwikkeling instrumentarium voor meten
van mediagedrag van Nieuwe Nederlanders. Zodra dit instrumentarium opera
tioneel is (ambitie: 2007) kunnen concrete
kwantitatieve doelstellingen worden
geformuleerd

2008-2012
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Bereik
Verbeteren bereik jongeren (13-24 jaar)
• Het meekijken bevorderen en stimuleren door middel van een substantieel aandeel
familiale programmering
• Specifieke jongerenprogramma’s
• Op jongeren gerichte special events (crossmediaal, interactief organiseren)
• Creëren en benutten van jongerenmerken, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande merken
• Gebruikmaken van distributievormen die aansluiten bij het mediagedrag en -gebruik van jongeren
N1

Acties 2006/2007

Resultaten

•V
 erbetering bereik door bevordering
van meekijken

• Grote sportevenementen, Mooi weer
de Leeuw, etc.

• Z aterdagavond nadrukkelijk familiair
karakter

• Gerealiseerd: Mooi weer de Leeuw,
Te Land Ter Zee en in de Lucht,
tijdens feestdagen familiefilms

N2

n.v.t.

N3

• Mede gericht op groep 13-24 jaar (soap
ONM, in zomer gekochte dramaserie,
Nederlandse series, muziekprogramma
Top of the Pops, thema-avonden
aansluitend bij belevingswereld)

• Gerealiseerd (ONM, Berlin Berlin, Eind
examenjournaals, Puberruil XL, themaavond Urban Awards, Straattaaldictee
(Top of the Pops niet meer in program
mering (BBC gestopt)

Verbeteren bereik jong volwassenen (25-34 jaar)
• Aanpassing van de programmamix (uitbreiding fictie, service & lifestyle, human interest
en op reality gebaseerde formats)
• Presentatie en uitstraling verjongen
• Verjongingsslag in drama/aankoop
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Resultaten

N1

•R
 ealityprogrammering met een jong(er)
profiel, waarin emoties en relaties centraal
staan en met drama dat deze groep
aanspreekt (bijv. ER)

• Gerealiseerd. Met onder meer Schatjes,
Puberruil, Wie is de mol, ER)

N2

n.v.t.

N3

• Grote variëteit aan genres en formats

• Gerealiseerd

• Veel fictie, cabaret en satire

• Gerealiseerd

• Ruimte thema’s en events, die qua
onderwerpkeuze en thematiek aansluiten
bij de interesses van deze leeftijdgroep

• Gerealiseerd (Live Earth, Dianaconcert,
Straattaaldictee, Urban Awards)

• Registraties van popconcerten

• Gerealiseerd: Pop op 3, Dianaconcert,
Live Earth

MEERJARENBEGROTING

Verbeteren bereik Nieuwe Nederlanders (zie matrix in paragraaf Diversiteit)
Verbeteren bereik kinderen
• Tenminste 2.500 uur zendtijd speciaal gericht op kinderen in de leeftijd van 3-12 jaar
• Minimaal 1.000 uur Nederlandse (eigen gemaakte) programma’s voor kinderen in de leeftijd van 3-12 jaar
• Uitbreiding zendtijd Z@ppelin in het weekend overdag
• Meer familiale programma’s (voor kinderen en ouders gezamenlijk)
• Aanbod meer afstemmen op 9-12 jaar door meer horizontale titels, meer en sterker aanbod series
(drama en cartoons) en onderscheidend, seriematig amusement
• Crossmediale evenementen die aansluiten op de belevingswereld van kinderen
N1

Acties 2006/2007

Resultaten

• Programmeren van Nederlandse
jeugdfilms op Feestdagen en zaterdagen

• Gerealiseerd (m.i.v. najaar 2007 naar Z@pp
familie-uur op zaterdagavond op N3
(19.00-20.00 uur)

• Jaarlijks Kinderen voor Kinderen

• Idem

N2

n.v.t.

N3

• Jaarlijks Kindersongfestival en Nationaal
en Europees jr. Songfestival

• Gerealiseerd (m.i.v. najaar 2007 naar Z@pp
familie-uur op zaterdagavond (19.0020.00 uur). In 2007 uitgebreider
aandacht: Nederland gastheer

Z@pp(elin)

• 7 dagen tussen 07.00-19.00 uur zendtijd
gericht op 3-12-jarigen: ruim 4.000 uur
per jaar

• Gerealiseerd (4.100 uur in 2006)

• Minimaal 40% (eigengemaakt) Nederlands
product: minimaal 1.600 uur

• Gerealiseerd: in 2006 65% Nederlands
product

•P
 er september 2006 zendtijd in weekend
uitgebreid (zowel op zaterdag als zondag
van 07.00-19.00 uur)

• Gerealiseerd en per september 2007
zaterdagavond verlengd naar 20.00 uur

•P
 er september 2006 op Nederland 1 om
17.00 uur (ma-vr) een uur voor de kleintjes
met Sesamstraat en KRO’s Kindertijd

• Gerealiseerd

• Op zaterdagmiddag nieuw breed familiaal
amusementsprogramma (Bloed, Zweet en
Tranen)

• Gerealiseerd (BZT-show)

• Programmering meer afgestemd op 9-12jarigen door fysieke scheiding van Z@pp
en Z@ppelin, meer horizontale balken
(bijv. om 18.00 uur human interest) en veel
horizontale slots voor drama en cartoons.
Op zondagmiddag wekelijks een jeugdfilm

• Gerealiseerd

• Zowel voor Z@pp als Z@ppelin aparte
site met per programmatitel acties en
interactieve spelletjes.

• Gerealiseerd

• Veel aandacht voor evenementen in
land (bv. op Cinekid afgestemde
programmering)

• Gerealiseerd (Cinekid, Kinderparlement,
Spreekbeurtenproject

2008-2012
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Themakanalen
Themakanalen zijn een relatief nieuw platform waarop, noodgedwongen door het beperkte beschikbare
budget, op creatieve wijze met geld en middelen wordt omgegaan. Er wordt innovatief gewerkt en kennis
opgebouwd over digitale verwerving, verwerking en opslag van programma´s.
Inmiddels zijn de volgende themakanalen te ontvangen: Journaal 24, Politiek 24, Cultura, 101 TV, HilversumBest,
Holland Doc, /Geschiedenis, 3VOOR12 Central, 3VOOR12 Onstage, Sterren.nl, Humor TV, Consumenten TV,
Nederland-e, Omega TV, Dier en Natuur TV, /Geloven en Opvoeden doe je zo. Alle themakanalen zijn te
bekijken op het internet via de site Nederland4.nl.
Themakanalen zijn op dit moment verder beschikbaar voor mensen met een digitale kabelaansluiting, een
abonnement op een pluspakket en digitale ontvanger. Ook IPTV-leveranciers bieden, zij het op bescheiden
schaal, themakanalen aan.
Eind 2006 ging een werkgroep van start met als opdracht een begin te maken met het formuleren en verder
uitwerken van de in te zetten strategie voor themakanalen. Daarbij stond onder andere de vraag centraal of
het huidige pakket wel een afgewogen pakket vormt en/of bepaalde thema´s niet ontbreken dan wel meer
geïntegreerd beter tot hun recht komen. De werkgroep heeft in april jl. haar eindrapport gepresenteerd, op
grond waarvan de Raad van Bestuur heeft besloten de huidige situatie t/m 2008 te bevriezen en voor de
periode vanaf 2009 een nieuwe strategie te ontwikkelen
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Doelstellingen

Acties 2006/2007

Resultaten

Implementatie van boeket aan
themakanalen

• Ontwikkeling Handboek
Nieuwe Werkwijze TVthemakanalen

• In najaar 2007 start ontwikkeling nieuwe strategie per 2009
(inclusief Handboek)

• Vaststellen kwaliteitskaart voor
TV-themakanalen

• Niet gerealiseerd, onderdeel
ontwikkeling nieuwe strategie
per 2009

• Realisatie nieuwe content en
conceptontwikkeling

• Deels gerealiseerd (Cultura,
101 TV, ConsumentenTV):
onderdeel ontwikkeling
nieuwe strategie per 2009

• Koppelen aan crossmediale
concepten

• Onderdeel ontwikkeling
nieuwe strategie per 2009

• Het ‘clearen’ van rechten

• Onderdeel ontwikkeling
nieuwe strategie per 2009

MEERJARENBEGROTING

Internet
De continue groei van het medium internet, in combinatie met succesvolle websites zoals Uitzending Gemist,
zorgt ervoor dat het bereik van de websites van de Publieke Omroep verder toeneemt. Het afgelopen jaar zijn
veel verbeteringen aangebracht in de infrastructuur en applicaties van bestaande succesvolle internettitels
om dit nog steeds toenemende bereik succesvol te kunnen blijven faciliteren.
In 2007 zijn, in goed overleg met de omroepen, voorbereidingen getroffen voor een vernieuwde inteken
systematiek (2008). Het doel is deze systematiek beter aan te laten sluiten op het intekenproces van Radio
en Televisie, zowel inhoudelijk (zoals nu al gebeurt via de speerpunten en de afstemming tussen NPOdirecties), maar ook in de tijdsplanning.

Kwaliteitskaart
Programmakwaliteit
In 2007 is invulling gegeven aan het verbeteren van de toegankelijkheid van internet en het continueren van
de maatschappelijke waarde door versterkingen aan te brengen in de infrastructuur van internet. Er is onder
meer een volledige koppeling tot stand gebracht tussen het uitzendproces van televisie en internet waardoor
het aanbod van websites zoals Uitzending Gemist veel beter kan worden ontsloten. Ook is aandacht besteed
aan de crosspromotie door de relatie van internet tot de andere platforms te versterken. Hiervoor zijn onder
meer netportals gerealiseerd voor Nederland 1, 2 en 3 en is een aantal crossmediale formats vanuit internet
ontwikkeld. Dit laatste is gerealiseerd door inzet van het speerpuntenbudget op het speerpunt Crossmedialiteit.
Doelstellingen

Acties 2007

Resultaten

Continueren maatschappelijke
waarde

• Sturen op performanceindicatoren kwaliteitskaart

• Portals voor Nederland 1, 2
en 3 gerealiseerd

Onderscheidendheid expliciteren

• Inzet crosspromotie van
internet in relatie tot
overige platforms

• Aantal crossmediale formats
sterk toegenomen (25 nieuwe
crossmedia projecten
gerealiseerd)

Verbeteren toegankelijkheid

• Verdere verbetering van
portals, gestandaardiseerde
players en back-office-techniek

• Streaming infrastructuur
versterkt door volledige
koppeling uitzendproces
televisie en internet

Programmakwaliteit

Vernieuwing en ontwikkeling
In 2007 is een aantal innovatieve diensten op internet ontwikkeld die onder meer het AV-aanbod en de
mate van interactie op internet hebben vergroot. Zo is er een applicatie ontwikkeld waarmee live streaming
van televisie-evenementen op internet mogelijk wordt. Ook is er door enkele omroepen en door de NPO in
samenwerking met YouTube een aantal kanalen op dit populaire platform gerealiseerd. Daarop wordt onder
meer materiaal aangeboden van Uitzending Gemist.
Vanuit het speerpuntenbudget is een innovatieve internetapplicatie ontwikkeld (de Z@ppmixer), waarmee
het voor kinderen mogelijk is om zelfgemaakt audiovisueel materiaal te bewerken en te uploaden.
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Terugblik
Doelstellingen

Acties 2007

Resultaten

Toegankelijkheid AV-aanbod
vergroten

• Externe samenwerking t.b.v.
distributie en contentsyndicatie

• Live streaming Nederland 1, 2
en 3 per event mogelijlk

Multimediale internetcontent
verhogen

• AV-aanbod, interactie en
applicaties op internet
vergroten

• Aantal YouTube-kanalen
(waaronder een Uitzending
gemistkanaal)

Vormexperimenten

• Inzet speerpuntenbudget op
doelgroepen en thema’s

• Zappmixer online

Vernieuwing en ontwikkeling

Pluriformiteit
Een groot deel van het speerpuntenbudget is in 2007 ingezet om de pluriformiteit op enkele thema’s en
voor enkele doelgroepen te vergroten. Hiervoor is budget gealloceerd op de speerpunten Nieuws, Diversiteit
en Crossmedialiteit. Dit resulteerde onder meer in een systeem waarmee nieuwscontent van verschillende
omroepen op drie verschillende niveaus (eerstelijns nieuws, duiding en achtergronden) werd verbonden.
Voor de doelgroep jonge allochtonen is een omroepbreed platform gerealiseerd waarop diverse internet
diensten specifiek voor deze doelgroep ontwikkeld kunnen worden.
De geplande uitbreiding van het portfoliomanagement met onder meer doelgroepanalyses is niet gerea
liseerd. Wel is een instrument ingevoerd voor het meten van leefstijlgroepen op internet.
Doelstellingen

Acties 2007

Resultaten

Onderscheidendheid binnen
het totale aanbod vergroten

• Uitbreiding portfolio
management door onder
meer doelgroepanalyses

• Genre- en doelgroepclassificatie en -analyse nog niet
gerealiseerd
• Gezamenlijk technisch platform
voor jongerencontent

Verbreding van diversiteit
in doelgroepenbereik

• Inzet speerpuntenbudget
op doelgroepen en thema’s
(waaronder etnische diversiteit)

• Meting voor leefstijlgroepen
op internet ingevoerd
• Budgetallocatie op de
speerpunten Nieuws, Diver
siteit en Crossmedialiteit

Pluriformiteit

Jongerenbereik vergroten

Maatschappelijke interactie en invloed
Het realiseren van samenwerkingsverbanden met maatschappelijke organisaties is in 2007 achtergebleven
bij de verwachting. Wel zijn er aanzienlijke stappen gezet om de geplande participatie van burgers op internet
te vergroten. Dit heeft onder meer vorm gekregen door de implementatie van een gezamenlijke forumappli
catie en de realisatie van een aantal user generated content diensten, waaronder ugc-diensten van: NOS
Nieuws, KRO Opvoeden, Teleac/NOT, NCRV en FunX. Tevens is een aantal online panels gerealiseerd om snel
en efficiënt meningen van gebruikers te peilen met betrekking tot bepaalde thema’s of onderwerpen. Ook is
een nieuwsfilterfunctie gerealiseerd waarbij gebruikers zelf kunnen bepalen wat het nieuwsaanbod is op een
website.
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Doelstellingen

Acties 2007

Resultaten

Maatschappelijke interactie en invloed
Vergroten maatschappelijke
verankering

• Meer externe samenwerking
en content-syndicatie

• Nog geen nieuwe maatschappelijke externe samenwerking
gerealiseerd
• Aantal fora gerealiseerd d.m.v.
gezamenlijke forumsoftware

Vergroten participatie burgers

• Podiumfunctie realiseren t.b.v.
user generated content

•U
 ser generated contentdiensten op o.a. NOS Nieuws,
KRO Opvoeden, TeleacNOT,
NCRV en FunX

Centraal stellen van de gebruiker

• Applicaties ontwikkelen voor
personaliseren, actieve
participatie van gebruikers
en onderling informeren
van gebruikers

• Online panels bij MAX,
TROS en VARA
• Ontsluiting RSS-feed en
Uitzending Gemist-feed op
meerdere platforms
• Nieuwsfilterfunctie gerealiseerd
• EPG gepersonaliseerd

Aandeel en bereik
Vanaf 2001 is een ontwikkeling in gang gezet waarbij gerichter wordt gestuurd op de bereiksdoelstellingen.
Uit kwalitatieve analyses van het afgelopen jaar blijkt dat het publiek gevarieerd is en gemiddeld jonger dan
bij radio en televisie (bron: NPO KLO I&A).
De bereiksontwikkeling van het Publieke Omroepdomein laat nog steeds een groei zien, hoewel het een
minder sterke groei betreft dan in eerdere jaren. Over het afgelopen jaar is het aantal unieke bezoekers van
onze websites gestegen van 4.535.000 (33,4% van de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder) in juni
2006 tot 5.835.000 (43,1% NL 13+) in mei 2007 .
Publieke Omroep

Publieke Omroep

Totaal 13+
Bereik %

Totaal 13+
Bereik absoluut

jun-06

33,4

4.535.000

jul-06

30,2

4.111.000

aug-06

33,3

4.531.000

sep-06

34,7

4.715.000

okt-06

39,5

5.338.000

nov-06

42,1

5.687.000

dec-06

42,6

5.751.000

jan-07

44,7

6.061.000

feb-07

42,0

5.691.000

mrt-07

42,2

5.723.000

apr-07

40,7

5.517.000

mei-07

43,1

5.835.000

Gemiddeld

39,0

5.291.250

Bron: STIR/KLO
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Terugblik
Bereik domein Publieke Omroep (NL, 13+)
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Bron: KLO

Ondanks een toename in het bereik op het gebied van nieuws en sport is het de Publieke Omroep nog niet
gelukt om een marktleiderspositie op deze onderwerpen op internet te realiseren. Webportals zoals Nu.nl,
De Telegraaf en Wegener Nieuws gaan de Publieke Omroep voor in dag- en maandbereik. Ten aanzien van
de doelstelling om de bezoekfrequentie te versterken zijn wel duidelijke resultaten geboekt. Hieronder is de
toename zichtbaar in het gemiddeld dagbereik over het totale Publieke Omroepdomein.

Publieke Omroep Totaal 13+
Gemiddeld dagbereik
8
7
6
5
4
3
2
1
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Onze internetsites weten inmiddels ook al ruim twee jaar de tweede positie te handhaven in de top 25 van
best bezochte internetdomeinen van Nederland.
Toplijst naar bereik, juni 2006 - mei 2007 (jaarbasis)
Totaal 13+, Bereik %
totaal domeinen

71,4

1

Ilse Media

67,2

2

Publieke Omroep

62,9

3

Marktplaats

62,1

4

MSN

58,7

5

Telefoongids

52,9

6

Telegraaf

50,3

7

RTL

46,6

8

Wegener

45,5

9

Lycos

44,7

KPN Media & TV

43,6

11

Startkabel

36,5

10
12

Kelkoo

34,9

13

Vergelijk

34,7

14

Zylom

34,4

15

PCM

33,1

16

Gouden Gids

33,0

17

Sanoma

31,1

18

Talpa

29,7

19

PCM/Wegener

29,3

Orange

28,0

20
21

Reed Business Information

25,9

22

SBS Broadcasting

25,7

23

Rosetta

22,7

24

Tiscali

20,3

25

VNU Business Publications

20,3

Bron: STIR/KLO

Naast de bezoekersaantallen en het bereik wordt ook de waardering van onze internetsites regelmatig
gemeten door middel van SiteWaarderingsOnderzoek. De waardering van het gehele Publieke Omroep
domein is stabiel, met een gemiddeld rapportcijfer van 7,6 in 2006 en 7,7 medio 2007 (tweede kwartaal).
Ook Uitzending Gemist geniet nog steeds een hoge populariteit onder de internetpopulatie en laat al enkele
jaren een zeer sterke groei zien. Was het aantal opgevraagde uitzendingen via Uitzending Gemist in januari
2006 nog tegen de 3 mln, in juni 2007 was dit al opgelopen tot ruim 5,5 mln (zie onderstaande grafiek),
met een piek in november 2006 van ruim 9 mln opgevraagde streams. Ter vergelijking: het aantal opgevraagde uitzendingen bedroeg in 2005 nog 1,5 mln!
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Uitzending Gemist,
opgevraagde streams per maand, 2006/2007
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Als we kijken naar de leeftijdsopbouw van het internetpubliek, valt op dat op internet het publiek gemiddeld
een stuk jonger is dan bij radio en televisie. Onderstaande grafiek laat zien dat bij de meeste omroepen (met
uitzondering van MAX) 70 tot 80 procent van het bereik in de jongere doelgroepen valt (49 jaar en jonger).
Ter vergelijking: het bereik bij televisie is in de groep 50+ ruim 58% (zie hoofdstuk Terugblik Televisie).

01 juni 2006-31 mei 2007
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Gemiddelde leeftijd op basis van pageviews, juni 2006-mei 2007
(NL, 13+)
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Begin 2007 is het mogelijk geworden om het internetbereik uit te splitsen naar de zogenoemde ‘leefstijl
groepen’, zoals die al enige tijd worden gebruikt bij televisie en radio. Hieronder zijn de eerste bevindingen
aangegeven.

Bereik PO-domein naar leefstijlen (%), juni 06-mei 07
5%
6%

25%

zorgzame opvoeder
bezorgde burger
ambitieuze pleziermaker
zorgeloze spanningzoeker
standvastige gelovige
tolerante wereldburger
participerende burger
gemakzoekende burger

9%

10%

16%
14%
15%
Bron: STIR/KLO
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Terugblik
Bereik omroepen naar leefstijlen (%), juni 06-mei 07
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Het bereik van de Publieke Omroep-sites blijkt voor een substantieel deel te bestaan uit doelgroepen die door
de radio- en tv-programma’s van de Publieke Omroep moeilijk bereikt worden: bezorgde burgers, ambitieuze
pleziermakers en zorgeloze spanningzoekers. Onze internetactiviteiten zijn in dit opzicht als een waardevolle
aanvulling op de traditionele uitingsvormen te beschouwen. In de vergelijking tussen de leefstijlprofielen van
de omroepen springen met name LLiNK en de EO eruit, die significant meer tolerante wereldburgers
respectievelijk standvastige gelovigen bereiken dan de overige omroepen.
Doelstellingen

Acties 2007

Resultaten

• Marktleiderspositie realiseren
op nieuws, actualiteiten en
sport

• Marktleiderspositie nog niet
gerealiseerd

• Bezoekfrequentie versterken
(dagbereik vergroten)

• Toename in gemiddeld
dagbereik gerealiseerd
(zie onderstaande grafiek)

• Uitzending Gemist ontsluiten
op meerdere platforms

• Investeringen in back-end
infrastructuur t.b.v. stabiliteit

• Samenwerkingsverbanden met
distributiepartijen realiseren

• Uitzending Gemist onsloten op
Windows Media Center

• Vergroten van toegankelijkheid
en beschikbaarheid door
externe samenwerking

• Samenwerking gerealiseerd
met o.a. PCZapper, Commodore, Kabelbedrijven, Tele2
en KPN

Aandeel en bereik
Behoud marktaandeel

Bereik moet meegroeien
met de vraag
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Innovatie en Nieuwe Media
Door herallocatie van financiële middelen en een versterking van de organisatorische inbedding van Innovatie
en Nieuwe Media binnen de NPO is het afgelopen jaar een aantal belangrijke resultaten geboekt op het
gebied van vernieuwing.
Domeinen

Doelstellingen

Resultaten

1. Crossmediale marketing

Ontwikkeling van crossmediale
merken en marketing

• Aantal crossmediale projecten
is toegenomen
• Er is een regulier crossmediaal
overleg ingesteld
• Nieuwe logovoering gerealiseerd voor alle platforms
• Op Nederland 2 is een tijdslot
gecreëerd voor promotie
van de themakanalen van
Nederland 4

2. Business development
en innovatie

Businessmodellen
Nieuwe (multimediale)
businessmodellen ontwikkelen

• Via de Ster is gestart met
reclame op Uitzending Gemist
en de themakanalen

Contentproductie toekomst
bestendig maken voor nieuwe
platforms
Productie en uitzending voor
nieuwe platforms

• Tweetal DVB-H-kanalen in
voorbereiding (general interest
en jongeren)
• Aantal interactieve portals voor
digitale televisie in ontwikkeling
• UMTS-pilot gestart

Narrowcasting
Aanwezigheid op narrowcasting
platforms verbeteren

• Trein-TV (content op tvschermen in de treinen)
in voorbereiding
• Ontwikkeling van nieuwsen sportcontent op schermen
in publieke omgevingen
(streetcast)

EPG en teletekst ontwikkeling
Zekerstellen van vindbaarheid
Publieke Omroep binnen EPG’s

• Nederland 4-portal gerealiseerd op digitale televisie
• Consistent portfolio-aanbod
van programmagegevens
gerealiseerd op alle platforms
(t.b.v. kranten, gidsen, kabelmaatschappijen, etc.)
• Eigen look & feel Publieke
Omroep EPG op tv niet
gerealiseerd, maar wel op weg
• Gepersonaliseerde EPG op
web ontwikkeld

Aandeel en bereik

vervolg op de volgende pagina
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Terugblik

3. Randvoorwaardelijke
omgeving

On demand content op
TV brengen
Audiovisueel on demand
aanbod uitbreiden naar radioen televisieplatforms

• Uitzending Gemist beschikbaar
gemaakt voor digitale televisie
• Samenwerkingsverbanden
gesloten voor doorgifte van
digitale kanalen/diensten met
o.a. UPC, KPN, Casema, Tele2,
Essent

Organisatieontwikkeling
Organisatie van de Publieke
Omroep voorbereiden op
multimediale en crossmediale
conceptontwikkeling, productie
en uitzending

• Binnen NPO is een directie
Innovatie & Nieuwe Media
gerealiseerd
• Crossmediaal overleg en
afstemming verbeterd
• Thema- en doelgerichte
werkwijze nog niet gerealiseerd

Platformonafhankelijke
‘uitzend’rechten verkrijgen
Verwerven van rechten voor
aanbieden Publieke Omroepcontent op nieuwe mediaplatforms

• Auteursrechtendag georga
niseerd t.b.v. afspraken en
afstemming over rechtenproblematiek m.b.t. nieuwe media
• Binnen de Publieke Omroep is
gestart met het vaststellen van
een minimum rechtenpakket

De samenwerking met distributeurs is het afgelopen jaar geïntensiveerd. Dit heeft geresulteerd in een aantal
samenwerkings- en distributiecontracten waardoor de content van de Publieke Omroep op meer verschillende platforms zichtbaar is geworden. Zo zijn bijvoorbeeld de themakanalen en Uitzending Gemist van de
Publieke Omroep ontsloten op de digitale televisie van enkele kabelmaatschappijen, en telecombedrijven
zullen volgen. Ten behoeve van de aanwezigheid op mobiele televisieplatforms worden op DVB-H twee
kanalen ontwikkeld: een general interestkanaal en een jongerenkanaal. Ook op het gebied van narrowcasting
worden afspraken gemaakt met distributeurs. Inmiddels wordt voor diverse schermen content van de
Publieke Omroep ontwikkeld, waaronder content voor de televisieschermen in de trein.
Het aantal crossmediale initiatieven is toegenomen en de crossmediale marketing is geïntensiveerd. Het
reserveren van een tijdslot op Nederland 2 voor promotie van themakanalen is hiervan een goed voorbeeld.
Maar ook via andere platforms en programma’s vindt er meer doorverwijzing plaats naar content op andere
media van de Publieke Omroep.
Ten aanzien van de vindbaarheid van de content is een belangrijk resultaat geboekt in het aanbod van de
programmagegevens voor verschillende diensten. Aan alle platforms (omroepbladen, kranten, kabelmaatschappijen, etc.) wordt eenzelfde uniform pakket programmagegevens aangeboden onder het merk Publieke
Omroep.
Tot slot is er met betrekking tot de rechtenproblematiek een belangrijke stap voorwaarts gezet. Het maken
van concrete afspraken met betrekking tot tot de auteursrechten voor nieuwe mediadiensten is een moeizaam traject in verband met de verschillende interne en externe belangen. Desondanks is binnen de Publieke
Omroep een start gemaakt met het vastleggen van afspraken over een minimum rechtenpakket ten behoeve
van nieuwe-media-ontsluiting. Ook is een onderhandelingproces gestart over collectieve regelingen met
derdenrechthebbenden over een minimum rechtenpakket.
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Technologie en Distributie
In 2007 zijn de mogelijkheden om de radio- en televisieprogramma’s van de Publieke Omroep aan het publiek
aan te bieden verder uitgebreid. Naast verspreiding via de ‘klassieke’ platforms, zoals kabel, ether en satelliet
is in 2007 de distributie via internet (IPTV) en mobiele platforms geïntroduceerd en verder uitgebreid.
Een belangrijke gebeurtenis was de omschakeling van analoge naar digitale etheruitzendingen (Switch-Over).
Nadat de Switch-Over enkele malen was uitgesteld zijn in de nacht van 10 op 11 december 2006 de analoge
regionale en landelijke televisiezenders definitief op zwart gegaan. Op datzelfde moment zijn de uitzendingen
in digitale vorm voortgezet. Nederland was daarmee het eerste land in Europa dat de analoge tv-uitzendingen
via de ether beëindigde.
In onderstaand overzicht is de realisatie van de doelstellingen en acties van het afgelopen jaar opgenomen.
Doelstellingen

Acties

Realisatie

1. T
 v-netten digitaal uitzenden via
de ether in heel Nederland
(DVB-T)

Tv-netten digitaal beschikbaar
via dakantenne of kamerantenne
in heel Nederland

• Vanaf 11 december zijn radioen tv-programma’s in het hele
land digitaal te ontvangen
m.b.v. dak- of gevelantenne.
Op veel plaatsen is ontvangst
mogelijk met binnenantenne.
In 2007 is digitale omroep
zendernetwerk uitgebreid om
ontvangst verder te verbeteren
en meer programma’s te
kunnen bieden

2. Invoeren van digitale voor
zieningen binnen de Publieke
Omroep (‘Digitaal Platform’)

•A
 antal omroepen dat op DDV
wordt aangesloten wordt in
2007 en 2008 verder
uitgebreid, met oogmerk om
in 2008 alle omroepen gebruik
te laten maken van DDV

• Aantal omroepen dat op DDV
is aangesloten is van 10 naar 12
uitgebreid

•D
 DV wordt verder uitgebreid
met functionele verbeteringen
voor aanlevering van promomateriaal voor DDV en
uitbreiding uitwisselings
mogelijkheden binnen DDV

• Digitale aanlevering en
productie van promomateriaal
door omroepen wordt in
2008 in DDV-voorzieningen
gerealiseerd en geïntegreerd
met nieuw te bouwen
Multichannel Playout

• Onderzoek naar en inrichten
van een experimenteel
HDTV-kanaal t.b.v. kabelen IP-service-providers

• Onderzoek naar geschikt
maken van DDV en nieuwe
eindregies voor uitspelen van
Nederland 1, 2 en 3 in HDsimulcast vanaf 2008. Er is
afgezien van apart HDcarrouselkanaal in 2007 i.v.m.
beperkte beschikbaarheid van
HD-materiaal en hoge kosten

3. P
 ilot: distributie HDTVprogramma’s

vervolg op de volgende pagina
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4. R
 adiostations digitaal uitzenden via de ether in heel
Nederland (DAB) voor zowel
mobiele als portable ontvangst

• DAB-ontvangst op autoradio
realiseren in heel Nederland
Deze wordt afhankelijk gesteld
van start DAB-uitzendingen
door commerciële en overige
publieke radiostations

• Commerciële en publieke
radiostations zijn in 2007
nog niet gestart met DABuitzendingen. Daarom maakte
de NPO in 2007 pas op de
plaats met DAB

5. Overige DAB-radioprojecten

• In samenwerkingsverband met
overheid en industrie TPEGverkeersinformatie regulier
via DAB gaan uitzenden

• Idem als boven

6. B
 ieden van meerkanaals
geluid (surround sound)
geluid bij digitale radioen tv-uitzendingen

• Naast Concertzender,
meerdere radiostations van
Publieke Omroep in surround
sound laten uitzenden

• Radio 4 zendt sinds begin
2007 via internet ook in
surround sound uit via kabel

• Deze stations ook in surround
sound via digitale kabel
beschikbaar maken

• Een pilot voor Radio2inconcert
is voorbereid

• Radio 4 ook via satelliet in
surround sound laten
uitzenden

• Is afhankelijk gesteld van het
succes van surround sound via
de andere distributieplatforms.

• Meerkanaals geluid bij tvuitzendingen via kabel en ether

• Is nog in onderzoek

• Het bieden van generiek radio
encoding platform

• Alle omroepen maken gebruik
van encoding-platform dat files
levert voor on demand radio
en podcasting in verschillende
formaten

• Het bieden van platform voor
digitale radiokanalen

• Een aantal deelplatforms voor
digitale radiostations is
succesvol ter beschikking
gesteld aan gebruikers

• Vergroting van functionaliteit
van webradiokanalen voor
luisteraar: naast streaming
mogelijkheden ook samen
stellen van individuele playlists
bieden

• Gerealiseerd. Op Radiocast.nl
(radiotegenhanger van
Uitzending Gemist) is mogelijkheid tot samenstellen van
playlists van on demand
radioprogramma’s geïntro
duceerd

7. V
 oorzieningen om radio
stations digitaal aan te
kunnen bieden
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8.Distributievoorzieningen om de
drie tv-netten, tv-themakanalen
en on demand content van de
Publieke Omroep op diverse
platforms aan te kunnen bieden
in de meest gangbare formaten

• Koppeling DDV en internet
proces

• DDV levert bestanden voor
Uitzending Gemist (internet in
hoge kwaliteit voor distributeurs). 95% van de programma’s is binnen 1 uur beschikbaar

• Implementatie decentrale
distributie via ISP’s

• Content Distributie Netwerk
(decentrale distributie van
Uitzending Gemist video)
geïmplementeerd bij aantal
ISP’s uit top 8

•P
 ilot digitale teletekst op
themakanalen

• Is gestart en wordt in 2008
gecontinueerd

•O
 ntsluiting Uitzending Gemist
en Nederland 4 op TV

• Zijn te zien op IPTV-platformen
KPN Mine en Tele2 Vision en in
digitale kabelpakketten van
UPC en Casema

•M
 obiele ontsluiting van
Uitzending Gemist

• Uitzending Gemist en Nederland 1, 2 en 3 zijn te zien bij
KPN, Vodafone en Orange

Overige gerealiseerde projecten
• Het aantal breedbeelduitzendingen is in 2007 aanzienlijk toegenomen. Per 1 juni 2007 is de Ster in
breedbeeld gaan uitzenden. Per 16 september 2007 zijn ook NOS-Sport en het Journaal overgegaan
naar breedbeeld. Het totale aandeel breedbeeld komt daarmee op 75%.
• Een samenwerkingspilot met het Nederlandse bedrijf MTVNL, dat beoogt mobiele video-uitzendingen
te bieden via het distributieplatform DMB-T in en om Den Haag werd succesvol afgerond.
• Door het in 2007 bijplaatsen van een steunzender voor Radio 4 in Ede/Wageningen kon de teruggelopen ontvangstkwaliteit op de Veluwe weer op peil worden gebracht. Voor verdere verbeteringen in de
rest van het land zijn extra FM-zendvergunningen van de overheid nodig. Deze zijn nog niet verstrekt.
• In samenwerking met de TU Delft is geëxperimenteerd met Tribler (p2p-netwerk en -software) als
alternatieve distributievorm voor video-on-demand-content van de publieke omroepen.
• In 2007 hebben diverse omroepen afscheid genomen van hun documentatiesysteem en zijn over
gegaan op het centrale, door NPO aangeboden, persdocumentatiesysteem Digidoc/Verity. Om dit
verantwoord te kunnen doen heeft NPO diverse omroepspecifieke gegevensbronnen opgenomen in
Digidoc/Verity.
• In 2007 is de dienst ‘Gesproken Ondertiteling’ (GO) voor visueel beperkten verder uitgebreid. GO is nu
ook te ontvangen via internet met behulp van een webradio. Ook is Gesproken Ondertiteling via pagina
889 van teletekst te volgen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de speciale functies van teletekst
zoals bv. dubbele hoogte.
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Financieel verslag 2006
In het Financieel Jaarverslag Landelijke Publieke Omroep worden de baten en lasten uit de individuele
jaarrekeningen van de omroepinstellingen samengevoegd. Het Financieel Jaarverslag 2006 biedt inzicht
in de bestedingen van de Publieke Omroep als geheel, die vervolgens worden vergeleken met het voor
gaande jaar (2005). Het Financieel Jaarverslag is gecontroleerd door een externe accountant en voorzien
van een accountantsverklaring.
Het volledige verslag is in de bijlagen opgenomen. Hieronder volgt een samenvattende tabel en een korte
toelichting op de cijfers.
EXPLOITATIEOVERZICHT PUBLIEKE OMROEP TOTAAL (x € mln)
Werkelijk 2005

Werkelijk 2006

Begroting 2006

677

518

640

95

112

35

Totale baten

772

630

675

Directe kosten

680

654

669

Omroepmiddelen
Eigen bijdragen

95

90

82

775

744

750

-2

-114

-76

Saldo buitengewone
baten en lasten

0

0

0

Exploitatieresultaat

-2

-114

-76

Indirecte kosten
Totale kosten
Resultaat uit
bedrijfsvoering

Algemeen
De Publieke Omroep legt verantwoording af over de bestedingen conform de Mediawet. In het Handboek
Financiële Verantwoording is de wijze van verantwoording verder uitgewerkt. Het Financieel Jaarverslag is
opgesteld volgens de voorschriften in dit Handboek.
Resultaat
De totale Publieke Omroep heeft in 2006 een negatief resultaat behaald van € 114 mln. Dit resultaat is
opgebouwd uit een negatief resultaat van de omroepen ad € 3 mln en een negatief resultaat van het
overkoepelende bestuursorgaan, de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), ad € 111 mln. Ter toelichting
het volgende.
In 2005 heeft de Raad van Bestuur van de NPO besloten de reserve voor programmadoeleinden bij de
omroepinstellingen te normeren. Die reserve voor programmadoeleinden bestaat uit het saldo van de
exploitatieoverschotten en -tekorten van de omroepinstellingen. Alle reserves die boven deze norm uit
kwamen worden jaarlijks overgedragen aan de Raad van Bestuur ten einde deze in te zetten voor de
programmering. Deze overdracht bedroeg in 2006 € 22 mln (2005 € 66 mln). In 2006 heeft de Raad
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van Bestuur in totaal € 83 mln uit de reserves ingezet ten behoeve van de programmering. Daarvan is € 34
mln afkomstig uit de in 2005 overgedragen programmareserves, de overige € 49 mln komen uit de reserves
van de NPO.
Op last van de Europese Commissie heeft het Ministerie van OCW € 76 mln teruggevorderd; dit bedrag is
vermeerderd met rente ad € 10 mln. De Commissie oordeelde dat in de periode 1994 tot en met 2005
sprake is geweest van overcompensatie. De terugvordering is als schuld verwerkt in de jaarrekening 2006
van de NPO.
Zonder de overdracht en de inzet van de programmareserves zou het reguliere resultaat van de omroepen
niet € 3 mln negatief, maar € 64 mln negatief bedragen. Zonder deze overdracht en inzet, en daarnaast
de terugvordering door de Europese Commissie zou het resultaat van de NPO € 36 mln positief zijn.
Samenvattend is € 86 mln van het negatieve exploitatieresultaat van € 114 mln het gevolg van de terugvor
dering op last van de Europese Commissie en is het resterende tekort van € 28 mln het saldo van een
negatief resultaat van € 64 mln bij de omroepen en een positief resultaat van € 36 mln bij de NPO.
Baten
De omroepmiddelen die de overheid aan de Publieke Omroep verstrekt worden gefinancierd uit belastingmiddelen en Ster-inkomsten. De eigen bijdragen van de omroepinstellingen bestaan vooral uit de (netto)
opbrengsten uit de verkoop van programmabladen, opbrengsten uit vermogen en nevenactiviteiten en
bijdragen uit het Stimuleringsfonds en het CoBOfonds.
De omroepmiddelen waren in 2006 fors lager dan in 2005 (€ 159 mln minder). Daarvan betreft € 57 mln
een budgetkorting vanwege achterblijvende Ster-inkomsten. Ook is de derde tranche van de bezuinigingen
verwerkt, waardoor het budget structureel verder is gekort met € 8 mln. Een belangrijke oorzaak van de
inkomstendaling was verder de eerder genoemde terugvordering van € 86 mln op last van de Europese
Commissie. De resterende daling is een saldo van een budgetverlaging van € 11 mln vanwege beëindiging
van de distributie van het analoge televisiesignaal, een budgetverlaging van € 3 mln vanwege een overheveling naar beheertaken (uitzendproces) ten behoeve van De Digitale Voorziening en een indexverhoging van
€ 7 mln als compensatie voor loon- en prijsstijgingen.
De overheid heeft voor 2006 € 600 mln aan omroepmiddelen ter beschikking gesteld. In het Financieel
Verslag is € 518 mln aan omroepmiddelen opgenomen. Het verschil van € 82 mln is een saldo van een
negatief verschil van € 91 mln – te weten de terugvordering van € 86 mln op last van de Europese Commissie
en overlopende passiva en incidentele verschillen in jaar van verantwoording van € 5 mln – en een positief
verschil van € 9 mln inzake de bijdrage uit het Fonds Omroep Reserve.
De eigen bijdragen zijn in 2006 ten opzichte van 2005 gestegen met € 17 mln. Deze stijging betreft vooral de
NPO, de inkomstenstijging daar bedroeg € 20 mln. Van deze laatste inkomstenstijging is per saldo € 13 mln
het gevolg van de verkoop van Nozema: in 2005 was de dividenduitkering € 16 mln, de verkoopopbrengst in
2006 was € 29 mln. Van OCW werd een vergoeding ontvangen van € 7 mln voor de extra kosten tot ditzelfde
bedrag vanwege het uitstellen van 1 januari 2006 tot 11 december 2006 van de beëindiging van de distributie
van het analoge televisiesignaal.
Verder werd aan vergoedingen voor kabeldistributie per saldo € 2 mln meer ontvangen en waren de rente
baten € 1 mln hoger dan in 2005. Daartegenover stonden op verschillende posten ook in totaal € 3 mln lagere
opbrengsten. Dit betrof vooral aankoop fictie, EZ vergoeding Zero Base en doorbelasting naar projecten radio.
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Ten opzichte van de begroting waren de baten € 45 mln lager. Dit is een saldo van € 122 mln lagere omroepmiddelen en € 77 mln hogere eigen bijdragen. Het achterblijven van de omroepmiddelen kwam vooral door
de eerder genoemde terugvordering van OCW ad € 86 mln en door de budgetkorting vanwege achterblijvende Ster-inkomsten die nog € 30 mln groter was dan waar in de begroting al rekening mee was gehouden.
Het resterende verschil van € 5 mln wordt verklaard door overlopende passiva en incidentele verschillen in
jaar van verantwoording.
Van de stijging van de eigen bijdragen ten opzichte van de begroting betreft € 40 mln de NPO. Dit is, behalve
door de verkoopopbrengst van de aandelen NoZeMa ad € 29 mln, vooral veroorzaakt door een vergoeding
van OCW ad € 7 mln als compensatie voor extra kosten vanwege de verlenging van de distributie van het
analoge televisiesignaal. Verder hebben de kabelmaatschappijen € 3 mln vergoed voor doorgifte van
Nederland 1/ 2/3 en Uitzending Gemist.
De omroepen begroten verder de eigen bijdragen in de regel aan de voorzichtige kant, omdat deze in sterke
mate afhankelijk zijn van bijdragen uit het CoBO-fonds en het Stimuleringsfonds.
Voor een programmatische verantwoording van de besteding van de omroepmiddelen en eigen inkomsten
wordt verwezen naar het programmatische gedeelte van dit jaarverslag.
Lasten
Onder de directe kosten vallen de kosten die rechtstreeks betrekking hebben op de programmering.
De indirecte kosten betreffen kosten van directie, staf en ondersteunende afdelingen.
De totale directe kosten waren in 2006 € 26 mln lager dan in 2005. Deze daling is opgetreden ondanks het
feit dat 2006 een jaar was met twee grote evenementen, de Olympische Winterspelen in Turijn en het WKVoetbal in Duitsland. Deze evenementen hadden bij de NOS ten opzichte van 2005 een stijging van de directe
productiekosten met € 16 mln tot gevolg. Verder zijn de directe kosten van neventaken met € 8 mln gestegen
als gevolg van de verdere uitbouw van internet en themakanalen. De daling van de directe kosten radio en
televisie van de andere omroepen als gevolg van bezuinigingen, samen met de kostendaling bij de NPO
(distributiekosten) heeft deze kostenstijgingen echter overtroffen.
Ten opzichte van de begroting zijn de directe kosten € 15 mln lager uitgekomen. Het grootste verschil trad op
bij radio. Als gevolg van programmatische wijzigingen waren de gerealiseerde kosten € 10 mln lager dan de
begroting.
De hoogte van de indirecte kosten is van belang in het kader van de bezuinigingstaakstelling. Dit zijn immers
kosten die niet rechtstreeks betrekking hebben op programma’s en dus in principe worden gemaakt door
ondersteunende afdelingen. Zoals blijkt uit de tabel op de vorige pagina zijn de indirecte kosten ten opzichte
van 2005 met € 5 mln gedaald.
In 2006 waren de indirecte kosten 12,1% van de totale kosten (2005 12,3%). Hoewel de werkelijke indirecte
kosten in 2006 € 8 mln hoger waren dan de begroting is wel voldaan aan de voor deze kosten gestelde
maximale norm.
Personeel
Bij de Publieke Omroep waren eind 2006 in totaal 3.347 fte (voltijd medewerkers) in dienst. Ten opzichte van
2005 (3.426 fte) is het aantal fte met circa 2,3% (79 fte) gedaald. De omroepinstellingen zijn al enkele jaren
bezig met bezuinigingen en daarmee verband houdende aanpassingen van de organisaties. Dit heeft
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gevolgen gehad voor het aantal medewerkers dat werkzaam is voor het omroepbedrijf: sinds 2003 is het
aantal fte afgenomen met circa 330.
Beloning directie en bestuur
Alle omroepinstellingen hebben als zelfstandige organisatie een eigen directie en bestuur. De Publieke
Omroep vindt dat de inkomens van directie- en bestuursleden als geheel openbaar moeten zijn. In 2006
bedroeg de opgegeven beloning van directie en bestuur van de Publieke Omroep € 5,5 mln. Dit bedrag
had betrekking op 33 directieleden (dagelijks bestuur) en 129 bestuursleden (toezicht). In 2005 is € 7,2 mln
betaald aan 32 directieleden en 164 bestuursleden.
Daarnaast geldt de ‘Wet Openbaarmaking met Publieke middelen gefinancierde Topinkomens’ (WOPT), die
openbaarmaking verplicht van het belastbare jaarinkomen per individuele functionaris met wie een arbeids
relatie bestaat, indien dit uitgaat boven het gemiddelde belastbare jaarinkomen van een minister. Dat bedrag
is voor 2006 vastgesteld op € 171.000. De informatie op basis van de WOPT is opgenomen in de individuele
jaarrekeningen van de omroepen en de NPO.
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Goed bestuur en integriteit
Vertrouwen van de Nederlandse samenleving in het functioneren van de Publieke Omroep is van belang.
Dit kan bereikt worden door een transparante en integere organisatie. Daartoe heeft de Raad van Bestuur na
overleg met de omroepinstellingen en het Commissariaat voor de Media de Richtlijnen ter bevordering van
goed bestuur en integriteit Publieke Omroep ontwikkeld. De richtlijnen hebben betrekking op goed bestuur
en toezicht, integriteit en verslaglegging en verder op ideële sponsoring, interactieve telefoondiensten,
SMS, 0900-lijnen en mobiel internet en e-mailmarketing. De richtlijnen, die op 1 januari 2006 in werking zijn
getreden, bevatten deels aanbevelingen, maar voor het overgrote deel bindende voorschriften.
Goed bestuur, toezicht en integriteit staan inmiddels hoog op de agenda van de omroepinstellingen staan.
Alle omroepen zijn druk bezig met de implementatie van de richtlijnen. De Raad van Bestuur zelf is voor NPO
overgegaan tot het aanstellen van een compliance officier om de eigen organisatie ‘CIPO-proof’ te maken.
Voor het toezicht op de naleving van de richtlijnen heeft de Raad van Bestuur de onafhankelijke Commissie
Integriteit Publieke Omroep ingesteld (CIPO). Verder heeft CIPO als taak desgevraagd te adviseren en doet
CIPO aanbevelingen aan de Raad van Bestuur betreffende de Richtlijnen. CIPO kan tevens onderzoek doen
naar naleving van richtlijnen.
Inmiddels heeft CIPO haar eerste jaarverslag gepubliceerd over het introductiejaar 2006. Dit jaarverslag is
terug te vinden op de website van de commissie via de link: http://www.integriteitomroep.nl/verantwoording.
Het geeft een goede indruk van de werkzaamheden van de Commissie over haar eerste jaar, dat niet anders
kan zijn dan een jaar van introductie.
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Missies omroepen
Onderstaande missies van omroepverenigingen, organisaties op religieuze en geestelijke grondslag vormen
even zoveel kleuren in het totale palet van de Publieke Omroep.
AVRO
De onafhankelijke AVRO wil de vrijheid in onze samenleving stimuleren door televisie- en radioprogramma’s
aan te bieden vanuit een ruimdenkende levenshouding.
BNN
•B
 NN is opgericht vanuit de overtuiging dat er binnen de Publieke Omroep duurzaam plaats en aandacht
moet zijn voor jongeren (13-19 jaar) en jong volwassenen (20-34 jaar).
• Op radio, televisie, internet en evenementen biedt BNN kleur en duiding aan (maatschappelijke) ontwikkelingen, trends en voor jonge mensen belangrijke aspecten van het leven. Dit doet BNN op een wijze die
bijdraagt aan de brugfunctie die zij wil vervullen tussen de verschillende generaties.
• BNN houdt in haar beleid nadrukkelijk ruimte om jonge mensen te bereiken via alle vormen van distributie
die zich de komende jaren zullen aandienen.
• In al haar uitingen wordt rekening gehouden met de waarden eigenzinnig, humoristisch, brutaal, fris en een
‘lust-for-life’, aangevuld met de wil en drijfveer om in de basis een groot onderscheidend vermogen na te
streven, zowel ten aanzien van het aanbod binnen als buiten de Publieke Omroep.
• BNN probeert in de programmering nadrukkelijk rekening te houden met de veranderende samenstelling
van de Nederlandse samenleving.
• BNN wil zich op een toegankelijke en spraakmakende wijze profileren. De vormkeuze dient hierbij op een
voor jongeren geloofwaardige wijze plaats te vinden en zich binnen een omgeving af te spelen waartoe
jongeren zich aangesproken voelen.
BOS
De Boeddhistische Omroep Stichting heeft ten doel:
1. H
 et aanbieden van het boeddhistische gedachtegoed aan de Nederlandse samenleving door middel
van televisie-, radio- en internetprogramma’s.
2. H
 et uitoefenen van een brugfunctie zowel binnen het boeddhisme, als tussen het boeddhisme en
nietboeddhisten en hun organisaties.
Educom
De educatieve omroepinstelling Educom biedt een breed en samenhangend educatief programma-aanbod
van hoge kwaliteit via de publieke zenders en andere media, op een zodanige wijze dat bij de gebruikers een
proces van zelfstandig denken, handelen en reflecteren tot stand komt. Met zijn programma-aanbod speelt hij
in op de educatieve behoeften en interesses van de bevolking in al haar schakeringen, en draagt hij bij aan het
maatschappelijk functioneren van individuen en groepen. Het programma van Educom, bepaald door de
programmaraad, wordt verzorgd door de beide in Educom samenwerkende organisaties Teleac/NOT en RVU.
EO
De EO is een omroepvereniging binnen het publieke bestel die mensen wil bereiken met het Evangelie van
Jezus Christus en daarin dicht bij God en dicht bij mensen wil zijn. Zij gebruikt daarvoor televisie, radio,
nieuwe media, bladen, activiteiten en andere passende middelen. Zij is een beweging van christenen die
over kerkmuren heen hun eenheid vinden in Jezus Christus en elkaar toerusten voor hun werk in de wereld.
Human
In onze radio- en televisie-uitzendingen beogen wij zoveel mogelijk mensen behulpzaam te zijn bij hun
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oriëntatie op de samenleving. Wij doen dat door – vanuit een humanistische inspiratie – aandacht te schenken
aan belangrijke vraagstukken in politiek, samenleving en cultuur. De ontwikkelingen van het humanistisch
gedachtegoed en van de meest relevante humanistische activiteiten volgen wij op de voet; kritisch, geïnteresseerd en alert.
IKON
De IKON is een publieke omroep die namens negen participerende kerkgenootschappen midden in de
samenleving staat. De IKON produceert vanuit oecumenisch perspectief blikverruimende programma’s op
radio, televisie en via internet met als doel mensen te inspireren. Kernachtig luidt de slogan van de IKON:
IKON: scherp en zinnig.
Joodse Omroep
Omdat de joodse cultuur zoveel meer omvat dan de ‘gekende’ joodse thema’s zoals het Palestijns-lsraelisch
conflict of de Holocaust, zoekt de Joodse Omroep naar een andere invulling. De programma’s van de Joodse
Omroep (zowel radio als televisie brengen voornamelijk documentaires) bestrijken het brede scala van muziek,
kunst, human interest, religie, historie.
KRO
De KRO is een maatschappelijke mediaonderneming, geïnspireerd door de katholieke traditie en verbonden met
de katholieke gemeenschap. Zijn missie draagt hij uit via radio, televisie, internet, print en evenementen, bij voorkeur crossmediaal. Om zijn missie en ambitie beter te richten heeft de KRO drie thema’s benoemd die in interactie met de vereniging en de burger worden vormgegeven: spiritualiteit, zorg(zame samenleving) en educatie.
LLiNK
LLiNK maakt programma’s over mondiale verhoudingen, mensen- en dierenrechten, natuur en milieu. Met
haar interactieve programma’s wil LLiNK kijkers en luisteraars inspireren een bijdrage te leveren aan een vrije,
eerlijke en duurzame wereld. Met een frisse blik en oplossingsgericht. LLiNK vormt een netwerk van mensen
die zich betrokken voelen bij medemensen en hun leefomgeving. Mensen die op hun eigen manier een
bijdrage leveren of willen leveren aan een betere wereld. Tot dit netwerk behoren groeiende maatschappelijke
groeperingen als praktisch idealisten, nieuw geëngageerden en betrokken wereldburgers.
Omroep Max
Het geïntegreerd houden van ouderen als volwaardig en actief mens in de Nederlandse samenleving.
Dit uitgangspunt werkt naar twee kanten: enerzijds als signaal naar de samenleving dat moderne vijftig
plussers normaal in alles blijven meedoen, anderzijds als actieve oproep naar vijftigplussers zelf om hun
plaats en positie in de samenleving als actief mens en burger ook inderdaad in te nemen en te behouden.
NCRV
Het NCRV-omroepbedrijf is een ideële, protestants christelijk geïnspireerde, multimediale onderneming
die haar media wil gebruiken om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de samenleving
en daarbij een onmisbare schakel wil zijn in een sterke Nederlandse Publieke Omroep.
NIO
De Nederlandse Islamitische Omroep maakt programma’s op religieuze grondslag en wil, met tolerantie voor
andersdenkenden, informeren over het streven naar emancipatie en participatie van de moslimgemeenschap
in Nederland, met eerbiediging van de democratische rechtsorde en de beginselen waarop deze berust, te
weten: de scheiding van kerk en staat en de rechten van de mens, vrijheid, democratie en tolerantie.
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Missies omroepen
NMO
De Nederlandse Moslim Omroep brengt voor de ca. 800.000 in Nederland levende moslims programma’s
met een islamitische invalshoek. De NMO zorgt in zijn uitzendingen voor een programma-aanbod waarin
rekening wordt gehouden met het uitgangspunt van ruimte voor eigenheid en de ontmoeting tussen
culturen. In de programmering accentueert de NMO de pedagogische, sociale, educatieve, culturele,
religieuze en emancipatorische aspecten van de islam.
NOS
De NOS stelt zich ten doel om voor alle beschikbare platforms toonaangevende, journalistieke en breed
toegankelijke programma’s te maken op het gebied van nieuws, sport en (inter)nationale evenementen.
NPS
De taken van de NPS zijn vertaald in de volgende missies:
•D
 e NPS is als erfopvolger van de NOS op de terreinen cultuur, informatie, jeugd en minderheden de hoeder
van vertrouwde kwaliteit in de Publieke Omroep.
• De NPS maakt hoogwaardige programma’s voor kinderen en jeugdigen, waarbij creativiteit en kwaliteit
voorop staan en de jeugdige kijker en luisteraar serieus genomen worden.
• De NPS wil met haar programma’s nadrukkelijk bijdragen aan de verbetering van de verhoudingen
tussen minder- en meerderheden en aan de integratie van de migranten in onze maatschappij.
• De NPS wil herkend worden als onafhankelijk, creatief, speels, gedegen en betrouwbaar, als een omroep
met kwaliteit en lef. Het spanningsveld tussen die begrippen werkt stimulerend.
• De NPS is een publieke omroep en werkt daarom voor de hele samenleving. De NPS besteedt daarnaast
veel aandacht aan specifieke publieksgroepen uit het grote publiek.
• De NPS besteedt veel aandacht aan nieuw talent, heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen, initieert en
maakt daarvoor tijdig plaats in de programmering en in de organisatie.
• De NPS is een open organisatie, altijd bereid om rekenschap af te leggen van haar beleid.
OHM
Organisatie Hindoe Media maakt op hindoeïstische grondslag radio- en televisieprogramma’s en een site op
internet. Met nieuwe, eigentijdse programmavormen wil OHM de toegankelijkheid voor autochtone en jonge
Hindoe-kijkers en -luisteraars vergroten, tot de voor hen vaak nieuwe filosofische inzichten op het gebied van
o.a. yoga, meditatie en de Hindoe-religie, -cultuur en -filosofie. Het decor van dit alles moet zoveel mogelijk
onze multiculturele samenleving zijn.
RKK
RKK is de zendtijd van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland. De communicatiemogelijkheden
op radio, televisie en internet worden gebruikt voor actuele informatie vanuit katholiek perspectief, liturgische
vieringen, godsdienstige educatie, spiritualiteit, cultuur en service. Het samenhangend gebruik van de diverse
media wordt verder uitgebouwd. Het aanbod is gericht op de grote, pluriforme groep katholieken en op
andere christenen en het staat open voor anderen. Het moet een vernieuwende en verdiepende bijdrage
leveren aan de eigen gemeenschap en aan de samenleving als geheel. Voor de verzorging van de zendtijd
wordt gebruik gemaakt van de diensten van de KRO.
TROS
De TROS profileert zich als een Nederlandse omroep die in zijn programma’s op eigentijdse en spraakmakende wijze duidelijk wil maken dat zij staat voor de elementaire waarden en vrijheden van de individuele burger.
Het gaat daarbij om: burgerlijk fatsoen, familiaal, nationaal gevoel, gezelligheid, betrouwbaarheid, constructief
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in houding en meningsvorming. De TROS heeft de ambitie om in elke programmacategorie een groot publiek
te bereiken en houdt rekening met grote verschillen in leeftijd en opleidingsniveau van kijkers en luisteraars:
toegankelijkheid staat voorop.
De TROS is bovendien de omroep van de populaire cultuur.
VARA
De VARA wil vanuit haar onafhankelijke progressieve identiteit:
• Een zo groot mogelijk publiek informeren over wat er in Nederland en in de wereld gaande is. Zij doet dat
op journalistieke, maar wel maatschappelijk betrokken wijze.
• Een zo groot mogelijk publiek laten kennisnemen van en informeren over zaken op het terrein van kunst en
cultuur. Omwille van optimaal publieksbereik krijgen culturele onderwerpen zo mogelijk aandacht binnen
‘bredere’ programmaformules.
• Verstrooiing bieden aan grote groepen kijkers, met onderscheidende amusementsprogramma’s die niet
uitsluitend ontspannend zijn, maar tevens (impliciet) tot reflectie aanzetten of in aanpak en/of vormgeving
grensverleggend zijn.
VPRO
De VPRO wil een toekomstgerichte, verkennende omroep zijn die:
• Ondogmatisch en onbevangen zoekt naar de diepere achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen.
• Kijkers en luisteraars, jong en oud, benadert als mondige burgers die in staat zijn tot zelfstandige
oordeelsvorming.
• Bijzondere aandacht schenkt aan situaties waarin mensen belemmerd worden in hun mogelijkheden
en hun mondigheid.
• Bij voorrang aandacht schenkt aan vernieuwing op cultureel, sociaal, politiek en levensbeschouwelijk terrein.
• Vanuit deze uitgangspunten een bijdrage levert aan de taakopdracht aan het totaal van de Publieke
Omroep om een pluriform en volledig programma-aanbod te verzorgen dat voldoet aan de eisen die
de wet daaraan stelt.
Zendtijd voor Kerken
Zendtijd voor Kerken wil voor wat betreft radio en televisie:
• In het ‘kerkelijke’ uur op zondag (’s ochtends op Nederland 1 en ’s middags op Radio 5) kerkdiensten
uitzenden en zo een sterke bijdrage leveren aan het pluriforme karakter van de Publieke Omroep.
• Investeren in een zo eigentijds mogelijke en bij het medium passende sfeer en vormgeving van kerkdiensten.
• Nadrukkelijk proberen met de uitzendingen mensen te bereiken voor wie kerk en geloof niet meer vanzelfsprekend zijn, ook in de leeftijd van 35-49 jaar.
Via internet wil ZvK op de eigen site attenderen op komende RTV-uitzendingen, een makkelijk te raadplegen
archief opbouwen van reeds uitgezonden materiaal en bezoekers van de site gelegenheid geven tot discussie
en reactie. ZvK levert een bijdrage aan de gezamenlijke ‘vertical’ Levensbeschouwing.nl.
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A anvraag budget
€ x 1,RADIO
Omroepverenigingen en NPS

45.414.191

NOS

14.981.507

Educom

2.154.011

Kerkgenootschappen en genootschappen
op geestelijke grondslag

4.427.639

Overige zendgemachtigden
TOTAAL RADIO

233.863

67.211.211

TELEVISIE
Omroepverenigingen en NPS

244.482.898

NOS

90.735.042

Educom

15.767.150

Kerkgenootschappen en genootschappen
op geestelijke grondslag

15.537.481

Overige zendgemachtigden
TOTAAL TELEVISIE

985.557

367.508.128

NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP

79.409.743

PROGRAMMAVERSTERKING (25%)

144.499.972

INTERNET

26.682.552

THEMAKANALEN TELEVISIE

12.676.150

THEMAKANALEN RADIO

7.118.000

NIEUWE MEDIA

3.537.670

TOTAAL

708.643.426

Op verzoek aangevraagd vooruitlopend op nieuwe wetgeving per 1-1-2008:
NOB BEHEERTAAK
COBO
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Exploitatieoverzichten 2006-2009
3.1. Toelichting bij exploitatieoverzichten 2006-2009
Algemeen
Eigen bijdragen
Op basis van de Mediawet moeten alle eigen bijdragen van de omroepen op de hoofdtaak (televisie en radio)
worden ingezet. De neventaken (internet en themakanalen) kunnen als gevolg hiervan uitsluitend uit OCWbudget worden gefinancierd. In dit verband vindt er vanaf 2007 een omlegging van OCW-budget plaats van
televisie naar de neventaken; vice versa zetten de omroepen meer eigen bijdragen in op televisie.
De begrote eigen bijdragen in 2007 en verdere jaren zijn lager dan in 2006 omdat de programmagebonden
eigen bijdragen op het moment van het opstellen van de begroting nog niet bekend kunnen zijn. Deze programmagebonden bijdragen worden ook in de kosten niet begroot en hebben derhalve geen effect op het
resultaat.
Directe en indirecte kosten
Onder de directe kosten vallen de kosten die rechtstreeks betrekking hebben op de programmering. De
indirecte kosten betreffen de kosten van directie, staf en ondersteunende afdelingen. De indirecte kosten
van de omroepen (totaal Publieke Omroep exclusief NPO) bedragen gemiddeld 6-7% van de totale kosten.
Inzet reserves
De tekorten worden gedekt door de inzet van reserves. Zie de regels “inzet reserves”.
In de vorige Meerjarenbegroting waren voor 2007 de tekorten (A-omroepen en NPS) begroot op circa € 30
mln; deze tekorten werden gedekt door inzet van de reserves. Eind 2006 heeft de Raad van Bestuur nog extra
incidentele middelen toegevoegd aan het televisiebudget 2007 om de ingrepen in de programmering
enigszins te beperken. Daarnaast is nog aan NOS RTV en Educom reserve toegekend. Dit telt op tot een
totale inzet van de reserves in 2007 van circa € 35 mln.
In 2008 worden de resterende reserves met name ingezet om de evenementen (EK Voetbal en Olympische
Spelen) en het tekort op televisie te financieren.
2006-2009
Voor een toelichting op de realisatie 2006 wordt verwezen naar het financieel (jaar)verslag in deze
Meerjarenbegroting. De begroting 2007-2009 wordt hieronder toegelicht.
Totaal Publieke Omroep
De lagere kosten in 2007 ten opzichte van 2006 hebben vooral te maken met het feit dat in 2007
geen evenementen (EK/WK Voetbal en Olympische Spelen) worden uitgezonden.
De ongebonden reserves zijn in 2007 ingezet om het tekort te financieren.
De kostenstijging in 2008 komt door de versterking van de zomerprogrammering op televisie en de extra
investeringen van de platforms in kunst & expressie, wetenschap & techniek en programmavernieuwing.
Daarnaast is 2008 een evenementenjaar (EK Voetbal en Olympische Spelen). De kostenstijging in 2008 wordt
gefinancierd met het extra beschikbare kwaliteitsbudget van OCW en met het restant van de (ongebonden)
reserves.
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Een nadere toelichting per platform is hieronder opgenomen.
Televisie
De hoge kosten op Nederland 2 in 2006 werden veroorzaakt door het uitzenden van evenementen. Doordat
in 2007 geen evenementen zijn uitgezonden en de netprofielen zijn gewijzigd, zijn de kosten in 2007 lager.
De verschuivingen tussen de netten onderling is het gevolg van de gewijzigde netprofielen, waardoor
specifieke programmering van één bepaald net is verhuisd naar een ander net. Voorbeelden hiervan zijn:
NOVA van Nederland 3 naar Nederland 2, Netwerk van Nederland 1 naar Nederland 2, Sportjournaal van
Nederland 2 naar Nederland 3, zondagsportprogrammering van Nederland 2 naar Nederland 1. In 2008
stijgen de kosten op Nederland 1 vanwege het uitzenden van het EK Voetbal en Olympische Spelen op dat net.
De hogere kosten in 2008 op Z@pp(elin) houden verband met extra investeringen in jeugddrama en het extra
uur op zaterdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
Televisie themakanalen
Het aantal themakanalen als ook de inspanningen op de themakanalen blijven ongewijzigd ten opzichte van
2007. De totale kosten van de televisie themakanalen in 2008 zijn dan ook nagenoeg gelijk aan de kosten
2007.
Radio
Zowel in 2006 als in 2007 zijn de (ongebonden) reserves ingezet om de schade aan de programmering als
gevolg van de budgetdaling zoveel mogelijk te beperken.
De stijging van de kosten bij radio in 2008 houdt verband met de extra investeringen in kunst en expressie,
diversiteit, programmavernieuwing en herstel op Radio 5. Deze investeringen worden gefinancierd met het
extra kwaliteitsbudget van OCW. Verder stijgen de kosten als gevolg van inflatie. De kostenstijging is op Radio 1
het grootst als gevolg van investeringen in programmavernieuwing en kwaliteitsverbetering op deze zender.
Radio themakanalen
Tot en met het jaar 2007 maakten FunX en Radio 6 onderdeel uit van de radiobegroting. Met ingang van
2008 zijn deze apart opgenomen in de begroting radiothemakanalen.
In 2008 stijgen de kosten door extra investeringen in Radio 6. Het extra kwaliteitsbudget in 2008 maakt het
mogelijk om naast een generieke kwaliteitsimpuls te investeren in radiodrama en radiodocumentaires op
Radio 6. Verder zijn de kosten van de Concertzender opgenomen in de begroting van radiothemakanalen.
Internet
De kosten op internet zijn in 2007 lager dan in 2006, met name door de overheveling van de afdelingskosten
(alsmede het bijbehorende budget) van Internetcoördinatie naar de begroting van de NPO.
De internetkosten zijn in 2008 hoger dan in 2007. Met het extra kwaliteitsbudget van OCW is het mogelijk om
extra investeringen te doen in de speerpunten kunst & expressie, en wetenschap & techniek en programmavernieuwing. Tevens is meer OCW-budget omgelegd van televisie naar internet (gecompenseerd door hogere
inzet van eigen bijdragen door de omroepen).
Innovatie & nieuwe media
De begrote kosten voor experimenten op het gebied van innovatie en nieuwe media bedragen in 2007 € 4
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Exploitatieoverzichten 2006-2009
mln. In 2008 zijn de kosten € 0,5 mln lager, onder andere omdat het NPOX Mediafestival niet zal plaatsvinden
in 2008.
NPO
De kosten 2008 van NPO ad € 81,9 mln hebben betrekking op de gezamenlijke kosten zoals distributie en
rechten en de exploitatiekosten van de NPO zelf.
In 2007 zijn de kosten van de NPO lager dan in 2006. Ten eerste zijn de distributiekosten in 2007 lager
(nieuw distributiecontract). Ten tweede waren de promotiekosten in 2006 incidenteel hoog in verband met
de promotie van de nieuwe netprofielen.

3.2. Exploitatieoverzichten 2006-2009
Bijlage 3.2 Exploitatieoverzicht volgens functionele indeling (x € 1.000,-)

TOTAAL LANDELIJKE PUBLIEKE OMROEP
2006

2007

2008

2009

Baten
600.401

639.869

11.727

6.343

800

0

0

4.718

31.188

-4.583

Inzet ongebonden reserves

59.335

29.996

3.134

2.547

Eigen bijdragen

73.904

44.490

44.705

42.805

0

0

0

0

745.367

725.416

788.470

753.165

655.169

638.823

700.883

664.358

90.198

86.593

87.587

88.807

745.367

725.416

788.470

753.165

0

0

0

0

Bijdragen OCW
Overlopende posten
Inzet gebonden reserves

Overheveling televisie/radio
TOTALE BATEN

708.643

712.396

Lasten
Totaal directe kosten
Totaal indirecte kosten
TOTALE LASTEN
EXPLOITATIERESULTAAT

i.v.m. vergelijkingsdoeleinden is zowel in 2006 (lagere inzet reserves) als in 2007 (lagere bijdrage OCW) € 86,527 mln inzake de EC-zaak geëlimineerd.
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438.780
5.127
4.718
22.951
35.447
-1.540
505.483

0

36.427

53.832

-709

527.001

Inzet gebonden reserves

Inzet ongebonden reserves

Eigen bijdragen

0

0

83.563
1.016
0
9.891
2.241
0
96.711

74.890

0

0

11.601

6.331

-164

92.658

Inzet gebonden reserves

0

0

1.683
23.748
0

2.059

27.465

0

Totaal indirecte kosten

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

22.065

25.406

23.748

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

27.465

Eigen bijdragen

0

500

6.125

Inzet ongebonden reserves
1.100

0

0

Inzet gebonden reserves

873

0

0

4.400

22.148

16.067

Bijdragen OCW

Overlopende posten

Baten

TOTAAL internet (EXCLUSIEF NPO)

EXPLOITATIERESULTAAT

2007

96.711

92.658

2006

9.681

9.755

Totaal indirecte kosten

TOTALE LASTEN

87.030

82.903

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Bijdragen OCW

Overlopende posten

Baten

TOTAAL RADIO (EXCLUSIEF RVD)

EXPLOITATIERESULTAAT

2007

505.483

527.001

2006

32.481

30.364

Totaal indirecte kosten

TOTALE LASTEN

473.002

496.637

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Bijdragen OCW

0

2007

437.451

2006

Overlopende posten

Baten

TOTAAL TELEVISIE (EXCLUSIEF RVD)

0

26.683

0

26.683

26.683

0

0

0

0

0

26.683

2008

0

94.020

9.446

84.574

94.020

0

2.919

1.798

0

0

89.303

2008

0

561.311

33.848

527.463

561.311

0

35.966

4.660

31.188

800

488.697

2008

0

27.048t

0

27.048

27.048

0

0

0

0

0

27.048

2009

0

93.160

9.621

83.539

93.160

0

2.934

-256

0

0

90.482

2009

0

524.652

33.625

491.027

524.652

0

33.955

5.898

-4.583

0

489.382

2009
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2006

0

6.042

294

5.748

6.042

0

184

5.182

0

0

676

2006

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

Totaal indirecte kosten

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Inzet gebonden reserves

Overlopende posten

Bijdragen OCW

Baten

0

91.017

47.726

43.291

91.017

0

9.157

0

0

0

81.860

2006

13.677

440

0

197

0

200

12.840

2007

0

80.644

42.748

37.896

80.644

0

6.802

-3.543

0

0

77.385

2007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2007

0

13.677

0

13.677

nederlandse publieke omroep (inclusief internet en T&D)

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

Totaal indirecte kosten

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Inzet gebonden reserves

Overlopende posten

Bijdragen OCW

Baten

TOTAAL THEMAKANALEN RADIO (NEVENTAKEN)

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

Totaal indirecte kosten

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Inzet gebonden reserves

Overlopende posten

Bijdragen OCW

Baten

TOTAAL THEMAKANALEN TELEVISIE (NEVENTAAK)

0

81.906

43.855

38.051

81.906

0

5.820

-3.324

0

0

79.410

2008

0

7.118

438

6.680

7.118

0

0

0

0

0

7.118

2008

0

12.676

0

12.676

12.676

0

0

0

0

0

12.676

2008

0

83.384

45.116

38.268

83.384

0

5.916

-3.095

0

0

80.563

2009

0

7.225

445

6.780

7.225

0

0

0

0

0

7.225

2009

0

12.866

0

12.866

12.866

0

0

0

0

0

12.866

2009
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0
0
0
0
0
3.959

0

0

0

0

0

0

Inzet gebonden reserves

Inzet ongebonden reserves

Eigen bijdragen

Overheveling televisie/radio

TOTALE BATEN
3.959
0
3.959
0

0

0

0

0

Totaal directe kosten

Totaal indirecte kosten

TOTALE LASTEN

EXPLOITATIERESULTAAT

Lasten

3.959

0

2007

Overlopende posten

2006

Bijdragen OCW

Baten

innovatie & nieuwe media

0

3.538

0

3.538

3.538

0

0

0

0

0

3.538

2008

0

3.591

0

3.591

3.591

0

0

0

0

0

3.591

2009

bijlage 3.2 exploitatieoverzicht volgens functionele indeling (x € 1.000,-)

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

Totaal indirecte kosten

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Inzet gebonden reserves

Overlopende posten

Bijdragen OCW

Baten

rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

0

1.184

0

1.184

1.184

0

0

0

0

0

1.184

2006

0

1.196

0

1.196

1.196

0

0

0

0

0

1.196

2007

0

1.219

0

1.219

1.219

0

0

0

0

0

1.219

2008

0

1.238

0

1.238

1.238

0

0

0

0

0

1.238

2009

bijl a g e 3

Exploitatieoverzichten 2006-2009

MEERJARENBEGROTING

2008-2012

147

438.780
5.127
4.718
22.951
35.447
-1.540
505.483

0

36.427

53.832

-709

527.001

Inzet gebonden reserves

Inzet ongebonden reserves

Eigen bijdragen

505.483
0

527.001

0

284.137
4.626
0
26.511
26.867
0
342.141

280.025

0

0

29.937

38.187

0

348.149

Inzet gebonden reserves

Inzet ongebonden reserves

Eigen bijdragen

0

0

1.931
24.542
0

1.758

22.462

0

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

22.611

20.704

Totaal indirecte kosten

24.542

22.462

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

2.073

1.106

869

Inzet ongebonden reserves
-1.540

0

0

Inzet gebonden reserves

-709

501

0

1.451

22.402

20.851

Bijdragen OCW

Overlopende posten

Baten

totaal televisie educom

EXPLOITATIERESULTAAT

2007

342.141

348.149

2006

20.111

19.370

Totaal indirecte kosten

TOTALE LASTEN

322.030

328.779

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Bijdragen OCW

Overlopende posten

Baten

2006

totaal televisie omroepverenigingen en NPS

EXPLOITATIERESULTAAT

2007

32.481

30.364

Totaal indirecte kosten

TOTALE LASTEN

473.002

496.637

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Bijdragen OCW

0

2007

437.451

2006

Overlopende posten

Baten

totaal televisie (exclusief RVD)

0

26.614

1.865

24.749

26.614

0

2.798

1.993

0

800

21.023

2008

0

358.046

20.416

337.630

358.046

0

26.507

5.562

0

0

325.977

2008

0

561.311

33.848

527.463

561.311

0

35.966

4.660

31.188

800

488.697

2008

0

22.456

1.892

20.564

22.456

0

699

419

0

0

21.338

2009

0

363.375

20.721

342.654

363.375

0

26.904

6.146

0

0

330.325

2009

0

524.652

33.625

491.027

524.652

0

33.955

5.898

-4.583

0

489.382

2009

bijlage 3.2 exploitatieoverzicht volgens functionele indeling (x € 1.000,-)

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

Totaal indirecte kosten

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Inzet gebonden reserves

Overlopende posten

Bijdragen OCW

Baten

totaal televisie NOS RTV

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

Totaal indirecte kosten

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Inzet gebonden reserves

Overlopende posten

Bijdragen OCW

Baten

0

133.543

7.205

126.338

133.543

0

12.138

4.624

0

0

116.781

2006

0

22.847

2.031

20.816

22.847

0

2.056

997

0

0

19.794

2006

totaal televisie 39f-zendgemachtigden (exclusief rvd)

0

116.912

8.356

108.556

116.912

0

5.221

-4.958

4.718

0

111.931

2007

0

21.888

2.083

19.805

21.888

0

1.286

292

0

0

20.310

2007

0

155.520

9.406

146.114

155.520

0

5.499

-2.147

31.188

0

120.980

2008

0

21.131

2.161

18.970

21.131

0

1.162

-748

0

0

20.717

2008

0

117.487

8.789

108.698

117.487

0

5.378

0

-4.583

0

116.692

2009

0

21.334

2.223

19.111

21.334

0

974

-667

0

0

21.027

2009

148
438.780
5.127
4.718
22.951
35.447
-1.540
505.483

0

36.427

53.832

-709

527.001

Inzet gebonden reserves

Inzet ongebonden reserves

Eigen bijdragen

0

0

151.090
1.558
1.773
7.127
13.599
0
175.147

145.573

0

0

13.434

16.440

-53

175.394

Inzet gebonden reserves

Inzet ongebonden reserves

Eigen bijdragen

0

0

138.554
1.854
561
8.859
11.988
-1.540
160.276

175.939

0

0

13.548

21.498

-246

210.739

Inzet gebonden reserves

Inzet ongebonden reserves

Eigen bijdragen

11.252
160.276
0

11.065

210.739

0

Totaal indirecte kosten

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

149.024

199.674

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Bijdragen OCW

Overlopende posten

Baten

totaal nederland 2 (exclusief rvd)

EXPLOITATIERESULTAAT

2007

175.147

175.394

2006

13.103

11.689

Totaal indirecte kosten

TOTALE LASTEN

162.044

163.705

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Bijdragen OCW

Overlopende posten

Baten

totaal Nederland 1 (exclusief rvd)

EXPLOITATIERESULTAAT

2007

505.483

527.001

2006

32.481

30.364

Totaal indirecte kosten

TOTALE LASTEN

473.002

496.637

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Bijdragen OCW

0

2007

437.451

2006

Overlopende posten

Baten

totaal televisie (exclusief rvd)

0

166.614

11.127

155.487

166.614

0

14.841

646

0

800

150.327

2008

0

215.853

13.991

201.862

215.853

0

13.375

2.582

23.883

0

176.013

2008

0

561.311

33.848

527.463

561.311

0

35.966

4.660

31.118

800

488.697

2008

0

169.068

11.647

157.421

169.068

0

13.644

1.204

-1.399

0

155.619

2009

0

180.821

13.280

167.541

180.821

0

12.909

2.873

-4.373

0

169.412

2009

0

524.652

33.625

491.027

524.652

0

33.955

5.898

-4.583

0

489.382

2009

bijlage 3.2 exploitatieoverzicht volgens functionele indeling (x € 1.000,-)

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

Totaal indirecte kosten

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Inzet gebonden reserves

Overlopende posten

Bijdragen OCW

Baten

totaal Z@pp(elin)

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

Totaal indirecte kosten

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Inzet gebonden reserves

Overlopende posten

Bijdragen OCW

Baten

totaal nederland 3 (exclusief rvd)

0

37.712

2.352

35.360

37.712

-410

4.679

3.230

0

0

30.213

2006

0

103.156

5.258

97.898

103.156

0

11.215

6.215

0

0

85.726

2006

0

37.437

2.485

34.952

37.437

0

3.046

3.519

143

748

29.981

2007

0

132.623

5.641

126.982

132.623

0

6.814

3.446

2.241

967

119.155

2007

0

42.426

2.798

39.628

42.426

0

2.667

876

0

0

38.883

2008

0

136.418

5.932

130.486

136.418

0

5.083

556

7.305

0

123.474

2008

0

42.304

2.898

39.406

42.304

0

2.658

519

-349

0

39.476

2009

0

132.459

5.800

126.659

132.459

0

4.744

1.302

1.538

0

124.875

2009

bijl a g e 3

Exploitatieoverzichten 2006-2009

MEERJARENBEGROTING

2008-2012

149

83.563
1.016
0
9.891
2.241
0
96.711

0

11.601

6.331

-164

92.658

Inzet gebonden reserves

0

0

55.358
1.016
0
7.658
1.250
0
65.282

47.463

0

0

6.900

5.151

0

59.514

Inzet gebonden reserves

Inzet ongebonden reserves

Eigen bijdragen

0

0

2.816
0
0
59
0
0
2.875

2.765

0

0

-8

72

-164

2.665

Inzet gebonden reserves

Inzet ongebonden reserves

Eigen bijdragen

420
2.875
0

382

2.665

0

Totaal indirecte kosten

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

2.455

2.283

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Bijdragen OCW

Overlopende posten

Baten

totaal radio educom

EXPLOITATIERESULTAAT

2007

65.282

59.514

2006

5.815

6.207

Totaal indirecte kosten

TOTALE LASTEN

59.467

53.307

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Bijdragen OCW

Overlopende posten

Baten

totaal radio omroepverenigingen en nps

EXPLOITATIERESULTAAT

2007

96.711

92.658

2006

9.681

9.755

Totaal indirecte kosten

TOTALE LASTEN

87.030

82.903

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Bijdragen OCW

0

2007

74.890

2006

Overlopende posten

Baten

totaal radio (exclusief rvd)

0

2.823

415

2.408

2.823

0

0

-49

0

0

2.872

2008

0

62.521

5.374

57.147

62.521

0

1.969

0

0

0

60.552

2008

0

94.020

9.446

84.574

94.020

0

2.919

1.798

0

0

89.303

2008

0

2.853

420

2.433

2.853

0

0

-62

0

0

2.915

2009

0

63.269

5.456

57.813

63.269

0

1.969

0

0

0

61.300

2009

0

93.160

9.621

83.539

93.160

0

2.934

-256

0

0

90.482

2009

bijlage 3.2 exploitatieoverzicht volgens functionele indeling (x € 1.000,-)

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

Totaal indirecte kosten

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Inzet gebonden reserves

Overlopende posten

Bijdragen OCW

Baten

totaal radio nos rtv

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

Totaal indirecte kosten

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Inzet gebonden reserves

Overlopende posten

Bijdragen OCW

Baten

0

25.018

2.410

22.608

25.018

0

1.028

4.977

0

0

19.013

2006

0

5.461

756

4.705

5.461

0

80

-268

0

0

5.649

2006

totaal radio 39f zendgemachtigden (exclusief rvd)

0

22.986

2.741

20.245

22.986

0

922

2.480

0

0

19.584

2007

0

5.568

705

4.863

5.568

0

69

-306

0

0

5.805

2007

0

23.056

2.836

20.220

23.056

0

934

2.147

0

0

19.975

2008

0

5.620

821

4.799

5.620

0

16

-300

0

0

5.904

2008

0

21.224

2.877

18.347

21.224

0

949

0

0

0

20.275

2009

0

5.814

868

4.946

5.814

0

16

-194

0

0

5.992

2009

150
83.563
1.016
0
9.891
2.241
0
96.711

0

11.601

6.331

-164

92.658

Inzet gebonden reserves

0

0

30.736
1.016
0
4.902
709
0
37.363

30.989

0

0

6.535

2.013

0

39.537

Inzet gebonden reserves

Inzet ongebonden reserves

Eigen bijdragen

0

0

10.850
0
0
1.344
309
0
12.503

8.582

0

0

1.557

1.129

0

11.268

Inzet gebonden reserves

Inzet ongebonden reserves

Eigen bijdragen

1.250
12.503
0

1.345

11.268

0

Totaal indirecte kosten

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

11.253

9.923

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Bijdragen OCW

Overlopende posten

Baten

totaal radio 2 (exclusief rvd)

EXPLOITATIERESULTAAT

2007

37.363

39.537

2006

3.674

3.500

Totaal indirecte kosten

TOTALE LASTEN

33.689

36.037

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Bijdragen OCW

Overlopende posten

Baten

totaal radio 1 (exclusief rvd)

EXPLOITATIERESULTAAT

2007

96.711

92.658

2006

9.681

9.755

Totaal indirecte kosten

TOTALE LASTEN

87.030

82.903

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Bijdragen OCW

0

2007

74.890

2006

Overlopende posten

Baten

totaal radio (exclusief rvd)

0

12.885

1.210

11.675

12.885

0

270

0

0

0

12.615

2008

0

38.694

3.819

34.875

38.694

0

1.148

2.142

0

0

35.404

2008

0

94.020

9.446

84.574

94.020

0

2.919

1.798

0

0

89.303

2008

0

13.066

1.243

11.823

13.066

0

275

0

0

0

12.791

2009

0

36.954

3.816

33.138

36.954

0

1.140

-2

0

0

35.816

2009

0

93.160

9.621

83.539

93.160

0

2.934

-256

0

0

90.482

2009

bijlage 3.2 exploitatieoverzicht volgens functionele indeling (x € 1.000,-)

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

Totaal indirecte kosten

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Inzet gebonden reserves

Overlopende posten

Bijdragen OCW

Baten

totaal radio 5 (exclusief rvd)

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

Totaal indirecte kosten

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Inzet gebonden reserves

Overlopende posten

Bijdragen OCW

Baten

totaal radio 4 (exclusief rvd)

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

Totaal indirecte kosten

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Inzet gebonden reserves

Overlopende posten

Bijdragen OCW

Baten

totaal 3fm (exclusief rvd)

0

18.258

2.414

15.844

18.258

-164

958

1.166

0

0

16.298

2006

0

12.938

1.325

11.613

12.938

0

1.552

1.255

0

0

10.131

2006

0

8.746

1.010

7.736

8.746

0

514

894

0

0

7.338

2006

0

17.072

2.023

15.049

17.072

0

126

773

0

0

16.173

2007

0

12.980

1.235

11.745

12.980

0

1.027

720

0

0

11.233

2007

0

10.574

1.086

9.488

10.574

0

70

1.303

0

0

9.201

2007

0

17.945

2.149

15.796

17.945

0

178

-344

0

0

18.111

2008

0

13.253

1.186

12.067

13.253

0

1.187

0

0

0

12.066

2008

0

11.243

1.082

10.161

11.243

0

136

0

0

0

11.107

2008

0

18.322

2.238

16.084

18.322

0

187

-254

0

0

18.389

2009

0

13.410

1.209

12.201

13.410

0

1.189

0

0

0

12.221

2009

0

11.408

1.115

10.293

11.408

0

143

0

0

0

11.265

2009

bijl a g e 3

Exploitatieoverzichten 2006-2009

MEERJARENBEGROTING

2008-2012

151

3.902
0
0
617
0
0
4.519

0

194

165

0

1.911

Inzet gebonden reserves

Inzet ongebonden reserves

Eigen bijdragen

413
4.519
0

161

1.911

0

Totaal indirecte kosten

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

4.106

1.750

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Bijdragen OCW

0

2007

1.552

2006

Overlopende posten

Baten

TOTAAL radio 6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2009

bijlage 3.2 exploitatieoverzicht volgens functionele indeling (x € 1.000,-)

EXPLOITATIERESULTAAT

TOTALE LASTEN

Totaal indirecte kosten

Totaal directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling televisie/radio

Eigen bijdragen

Inzet ongebonden reserves

Inzet gebonden reserves

Overlopende posten

Bijdragen OCW

Baten

TOTAAL funx

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2006

0

1.700

0

1.700

1.700

0

0

232

0

0

1.468

2007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2009

bijl a g e 3

Exploitatieoverzichten 2006-2009
bijlage 3.2 exploitatieoverzicht volgens functionele indeling (x € 1.000,-)
themakanalen radio
2006

2007

2008

2009

Radio 6

0

0

5.068

5.144

FunX

0

0

1.700

1.726

Concertzender Classic

0

0

350

355

Themakanalen radio

0

0

7.118

7.225

themakanalen televisie
2006

2008

2009s

0

1.239

1.053

1.069

101.TV

621

1.030

1.030

1.045

Cultura

739

1.534

1.334

1.354

Journaal24

188

530

530

538

Politiek24

169

530

530

538

Dier en natuur TV

271

1.000

1.000

1.015

Nederland-e

644

727

727

738

91

1.140

700

711

HilversumBest

Omega TV

1.089

1.169

994

1.009

Geloven

0

503

503

511

Sterren.nl

0

700

700

711

Consumenten TV

653

640

640

650

Humor TV

294

640

640

650

Holland Doc

430

480

480

487

/Geschiedenis

447

420

420

426

3VOOR12 TV

406

585

585

594

Marketing-distributie-overig

0

810

810

822

themakanalen televisie

6.042

13.677

12.676

12.866

Opvoeden doe je zo
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BIJLAGE 4

Verdeling bud get t elevisie

verdeling budget TV 2008 omroepverenigingen en nps
Nederland 1 & Nederland 2: 18.00-24.00 - Nederland 3 19.00-24.00 uur
Nederland 1

Nederland 2

Nieuws & actualiteiten

11%

Nieuws & actualiteiten

21%

Non-fictie serieus

11%

Non-fictie serieus

27%

Non-fictie human interest

43%

Non-fictie human interest

30%

Sport
Fictie Nederlands
Fictie buitenlands
Amusement
Muziek en dans
TOTAAL

0%

Sport

0%

14%

Fictie Nederlands

7%

2%

Fictie buitenlands

5%

Amusement

6%

Muziek en dans

4%

18%
1%
100%

Nederland 3*
Nieuws & actualiteiten
Non-fictie serieus
Non-fictie human interest
Sport

TOTAAL

100%

TOTAAL Nederland 1,2 & 3
5%

Nieuws & actualiteiten

12%

6%

Non-fictie serieus

15%

Non-fictie human interest

37%

37%
3%

Sport

1%

Fictie Nederlands

22%

Fictie Nederlands

14%

Fictie buitenlands

6%

Fictie buitenlands

4%

Amusement
Muziek en dans
TOTAAL

19%
2%
100%

Amusement
Muziek en dans
TOTAAL

14%
2%
100%

Zapp(elin)
Human interest

11%

Overige non-fictie

6%

Sport

5%

Cartoons

5%

Fictie Nederlands

21%

Fictie buitenlands

5%

Gevarieerd/magazine

36%

Amusement

4%

Muziek

8%

TOTAAL

100%

* (excl. familie-uur za. av. 19.00-20.00 uur

2008-2012
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0

Bijdrage nieuwe media

Overige programmakosten/overige productiekosten

5.544

771

104

39.009

Aanwezige bezetting in fte ultimo boekjaar indirect

Uitzenduren werkelijk 00-24 uur

Aanwezige bezetting in fte ultimo boekjaar direct
20248

287

1554

4.609

0

0

Buitengewone lasten

-4.050

0

0

Buitengewone baten

EXPLOITATIESALDO

4.609

-4.050

527.001

90.747

NETTO SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING

10.600
30.364

3.486

2.475

9.594

599

17.289

34.973

81.153

5.509

235.685
496.637

18.413

114.255

34.784

111.913

531.610

-709

TOTALE LASTEN

Totaal indirecte kosten

Overige algemene kosten

- overige medewerkers (inclusief freelancers)

- eigen medewerkers

Personele kosten:

Indirecte kosten

BRUTO SALDO

Totaal directe kosten

6.983

45.491

10.266

Facilitaire kosten

- overige medewerkers (inclusief freelancers)

86.697

-164

0

53.832

6.166

0

-3.458

11.880

7.689

17.036

1.313

4.071

1.832

313

1.562

11.594

478.487

41.036

0

8.914

0

428.537

TV

-1.685

- eigen medewerkers

Personele kosten:

Directe kosten

Lasten

TOTALE BATEN

Overheveling radio/televisie naar neventaken

Overheveling radio/televisie

Totaal eigen bijdragen

Netto resultaat verenigingsactiviteiten

Verenigingsactiviteiten

651

2.416

Netto resultaat overige nevenactiviteiten

2.659

Netto resultaat uit vermogen

1.166

181

0

25

0

753

80.695

Netto resultaat programmabladen

Nevenactiviteiten

Niet-programmagebonden

Overige programmaopbrengsten

Bijdragen overige derden

Sponsorbijdragen

Bijdragen Coproducenten

Bijdragen CoBO (incl. Filmfonds CoBO)

Bijdragen Stimuleringsfonds

Programmagebonden

Eigen bijdragen programma's

Totaal vergoeding

7.357

0

Overige wettelijke bijdragen

0

Bijdragen uit FOR

73.338

Radio

Versterking programmering

Bijdragen ex art.101 jo 102, jo. 103 MW

Vergoeding van OCW/RvB NOS

Baten

 x 1.000,-

Functionele indeling

EXPLOITATIE-OVERZICHT TOTAAL

0

25

314

-3.357

0

0

-3.357

35.327

2.513

998

120

1.395

844-

32.814

10.067

3.171

3.496

16.080

31.970

873

0

4.749

2.339

126

902

203

225

688

21

0

0

245

26.348

8.053

16.743

0

0

1.552

Neven

2006

0

293

0

-111.002

0

0

-111.002

91.017

47.726

27.339

2.135

18.252

63.276-

43.291

43.291

0

0

0

-19.985

0

0

47.594

0

15.969

31.625

0

0

0

0

0

0

0

-67.579

-149.439

7.188

70

0

74.602

NPO

59.257

708

2.639

-113.800

0

0

-113.800

744.092

90.197

42.423

5.329

42.445

23.603-

653.895

307.456

124.409

48.546

173.484

630.292

0

0

112.341

-2.804

28.626

42.632

19.898

2.704

4.940

1.853

338

1.562

12.592

517.951

-92.993

23.931

8.984

0

578.029

Totaal

37.686

105

716

-5.445

0

0

-5.445

102.947

11.054

4.446

587

6.021

5.609

91.893

22.525

8.996

11.945

48.427

97.502

-880

3.079

7.579

-894

902

1.156

3.715

1.292

220

0

35

0

1.152

87.724

-426

0

769

0

87.381

Radio

23.762

284

1.755

-77.145

0

0

-77.145

550.179

36.333

13.856

2.480

19.997

40.812-

513.845

236.726

111.156

40.194

125.769

473.033

-5.757

-3.079

57.518

1.436

11.064

6.078

12.229

1.141

3.778

1.177

3.341

2.044

15.230

424.351

-64.637

0

7.369

181

481.438

TV

0

0

0

0

21

251

-2.701

0

0

-2.701

26.714

2.036

885

66

1.085

664-

24.677

7.420

1.541

2.022

13.695

24.013

6.637

0

2.646

-230

103

1.018

1.337

3

371

0

0

0

44

14.730

-21

14.751

Neven

2005

0

294

0

82.927

0

0

82.927

94.880

45.681

23.480

1.779

20.422

128.608

49.199

49.199

0

0

0

177.807

0

0

27.568

0

10.211

17.357

0

0

0

0

0

0

0

150.239

65.576

7.578

3.370

0

73.715

NPO

61.448

704

2.722

-2.364

0

0

-2.364

774.719

95.105

42.667

4.912

47.526

92.740

679.615

315.870

121.693

54.161

187.891

772.355

0

0

95.311

312

22.281

25.609

17.281

2.436

4.369

1.177

3.376

2.044

16.426

677.045

492

22.329

11.508

181

642.534

Totaal

0

0

0

-11.407

0

0

-11.407

100.364

9.428

1.979-

90.936

88.957

-25

593

2.758

6

1.087

1.665

85.631

0

0

0

0

85.631

Radio

0

0

0

0

-40.846

0

0

-40.846

529.189

28.872

11.975-

500.318

488.343

-1.758

-593

24.042

355

17.418

6.269

466.652

0

0

9.308

0

0

0

-18.984

0

0

-18.984

40.152

1.684

17.301-

38.469

21.168

1.783

0

886

743

113

30

18.499

0

17.299

0

0

1.200

Neven

2006 begroot

457.344

TV

0

0

0

-4.465

0

0

-4.465

80.617

41.781

37.316

38.836

76.152

0

0

7.169

0

7.169

0

68.983

0

0

0

0

68.983

NPO

0

0

0

-75.703

0

0

-75.703

750.323

81.764

6.061

668.559

674.620

0

0

34.855

1.104

25.787

7.964

639.765

0

17.299

9.308

0

613.158

Totaal
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-4.050
0
0

NETTO SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
4.609
1554
287
20248

4.609
0
0

527.001

531.610

TV

2006

-3.357
314
25
0

-3.357
0
0

35.327

31.970

Neven

-111.002
0
293
0

-111.002
0
0

91.017

-19.985

NPO

-113.800
2.639
708
59.257

-113.800
0
0

744.092

630.292

Totaal

-5.445
716
105
37.686

-5.445
0
0

102.947

97.502

Radio













Aanwezige bezetting in fte ultimo boekjaar indirect
Uitzenduren werkelijk 00-24 uur

2 Aanwezige bezetting in fte ultimo boekjaar direct

-4.050
771
104
39.009

90.747

TOTALE LASTEN

1 EXPLOITATIESALDO

86.697

Radio

TOTALE BATEN

 x 1.000,-

Functionele indeling

RESULTAAT-OVERZICHT TOTAAL

-77.145
1.755
284
23.762

-77.145
0
0

550.179

473.033

TV

82.927
0
294
0

82.927
0
0

94.880

177.807

NPO

-2.364
2.722
704
61.448

-2.364
0
0

774.719

772.355

Totaal

-11.407
0
0
0

-11.407
0
0

100.364

88.957

Radio

-40.846
0
0
0

-40.846
0
0

529.189

-18.984
0
0
0

-18.984
0
0

40.152

21.168

Neven

2006 begroot

488.343

TV

-4.465
0
0
0

-4.465
0
0

80.617

76.152

NPO

-75.703
0
0
0

-75.703
0
0

750.323

674.620

Totaal














-2.701
251
21
0

-2.701
0
0

26.714

24.013

Neven

2005
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753
0
25
0
181
1.166

5 Eigen bijdragen programma's
Programmagebonden
Bijdragen Stimuleringsfonds
Bijdragen CoBO (incl. Filmfonds CoBO)
Bijdragen Coproducenten
Sponsorbijdragen
Bijdragen overige derden
Overige programmaopbrengsten

-3.458
53.832

-1.685
6.166
0
-164
86.697

6 Overheveling radio/televisie
Overheveling radio/televisie naar neventaken
7 TOTALE BATEN















0
-709
531.610

17.036
7.689
11.880

2.659
2.416
651

Niet-programmagebonden
Nevenactiviteiten
Netto resultaat programmabladen
Netto resultaat uit vermogen
Netto resultaat overige nevenactiviteiten
Verenigingsactiviteiten
Netto resultaat verenigingsactiviteiten
Totaal eigen bijdragen

11.594
1.562
313
1.832
4.071
1.313

0
0
-19.985

0
47.594

0
31.625
15.969

0
0
0
0
0
0

74.602
0
70
7.188
-149.439
-67.579

NPO

0
0
630.292

-2.804
112.341

19.898
42.632
28.626

12.592
1.562
338
1.853
4.940
2.704

578.029
0
8.984
23.931
-92.993
517.951

Totaal

3.079
-880
97.502

-894
7.579

3.715
1.156
902

1.152
0
35
0
220
1.292

87.381
0
769
0
-426
87.724

Radio

-3.079
-5.757
473.033

1.436
57.518

12.229
6.078
11.064

15.230
2.044
3.341
1.177
3.778
1.141

481.438
181
7.369
0
-64.637
424.351

TV

2005

0
6.637
24.013

-230
2.646

1.337
1.018
103

44
0
0
0
371
3

0
0
0
14.751
-21
14.730

Neven

0
0
177.807

0
27.568

0
17.357
10.211

0
0
0
0
0
0

73.715
0
3.370
7.578
65.576
150.239

NPO

0
0
772.355

312
95.311

17.281
25.609
22.281

16.426
2.044
3.376
1.177
4.369
2.436

642.534
181
11.508
22.329
492
677.045

Totaal

593
-25
88.957

6
2.758

1.087

1.665

85.631
0
0
0
0
85.631

Radio

-593
-1.758
488.343

355
24.042

17.418

6.269

0
1.783
21.168

743
886

113

30

1.200
0
0
17.299
0
18.499

Neven

2006 begroot

457.344
0
9.308
0
0
466.652

TV

0
0
7.169

0
7.169

7.169

0

68.983
0
0
0
0

NPO

0
0
674.620

1.104
34.855

25.787

7.964

613.158
0
9.308
17.299
0
639.765

Totaal

























0
873
31.970

2.339
4.749

203
902
126

245
0
0
21
688
225

1.552
0
0
16.743
8.053
26.348

73.338
0
0
0
7.357
80.695

428.537
0
8.914
0
41.036
478.487

2006
Neven

TV

 x 1.000,1 Baten
2 Vergoeding van OCW/RvB NOS
Bijdragen ex art.101 jo 102, jo. 103 MW
Versterking programmering
3 Bijdragen uit FOR
Bijdrage nieuwe media
4 Overige wettelijke bijdragen
Totaal vergoeding
Radio

Functionele indeling

BATEN-OVERZICHT TOTAAL



























































bijl a g e 5

financieel jaarverslag 2006

MEERJARENBEGROTING

2008-2012

159

Indirecte kosten
Personele kosten:
- eigen medewerkers
- overige medewerkers (inclusief freelancers)
Overige algemene kosten
Totaal indirecte kosten

TOTALE LASTEN

3

4








2

Lasten
Directe kosten
Personele kosten:
- eigen medewerkers
- overige medewerkers (inclusief freelancers)
Facilitaire kosten
Overige programmakosten/overige productiekosten
Totaal directe kosten

1

90.747

5.509
599
3.486
9.594

45.491
10.266
6.983
18.413
81.153

527.001

17.289
2.475
10.600
30.364

111.913
34.784
114.255
235.685
496.637

91.017

18.252
2.135
27.339
47.726

0
0
0
43.291
43.291

NPO

744.092

42.445
5.329
42.423
90.197

173.484
48.546
124.409
307.456
653.895

Totaal

102.947

6.021
587
4.446
11.054

48.427
11.945
8.996
22.525
91.893

Radio

550.179

19.997
2.480
13.856
36.333

125.769
40.194
111.156
236.726
513.845

TV

2005

26.714

1.085
66
885
2.036

13.695
2.022
1.541
7.420
24.677

Neven

94.880

20.422
1.779
23.480
45.681

0
0
0
49.199
49.199

NPO

774.719

47.526
4.912
42.667
95.105

187.891
54.161
121.693
315.870
679.615

Totaal

100.364

0
0
0
9.428

0
0
0
0
90.936

Radio

529.189

0
0
0
28.872

40.152

0
0
0
1.684

0
0
0
0
38.469

Neven

2006 begroot

0
0
0
0
500.318

TV

















35.327

1.395
120
998
2.513

16.080
3.496
3.171
10.067
32.814

2006
Neven

TV

 x 1.000,Radio












Functionele indeling

LASTEN-OVERZICHT TOTAAL










80.617

0
0
0
41.781

0
0
0
0
38.836

NPO

750.323

0
0
0
81.764

0
0
0
0
668.559

Totaal
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bestedingen aan
programmaonderdelen
themakanalen radio
2006

2007

2008

2009

Informatie/Educatie

171

171

173

173

Cultuur (inclusief Kunst)

102

105

112

112

50

52

54

54

Cultuur (inclusief Kunst)

29

30

31

31

Kunst

15

16

17

17

30

32

35

35

9

10

12

12

152

152

152

152

45

48

50

50

Informatie, Educatie en Cultuur/Kunst: voorschrift
voor omroepverenigingen conform Mediawet
art. 99 lid 4 en lid 5

Bestedingen in tijdvak 00.00 - 24.00 uur, € x miljoen

Kunst
Cultuur en Kunst: voorschrift voor NPS conform
Mediawet art. 99 lid 4 en lid 5

Bestedingen in tijdvak 00.00 - 24.00 uur, € x miljoen

Etnische/culturele programmering: voorschrift
voor omroepverenigingen conform Mediawet
art. 99 lid 4 en lid 5

Bestedingen in tijdvak 00.00 - 24.00 uur, € x miljoen
Etnische/culturele minderheden
Etnische/culturele programmering: voorschrift
voor NPS conform Mediawet art. 99 lid 4 en lid 5

Bestedingen in tijdvak 00.00 - 24.00 uur, € x miljoen
Etnische/culturele minderheden
Europees onafhankelijk product: voorschrift voor
omroepverenigingen, NPS, Teleac/NOT en RVU
conform Mediawet art. 99 lid 4 en lid 5

Bestedingen in tijdvak 00.00 - 24.00 uur, € x miljoen
Europees onafhankelijk product
Jeugd: voorschrift voor omroepverenigingen
conform Mediawet art. 99 lid 4 en lid 5

Bestedingen in tijdvak 00.00 - 24.00 uur, € x miljoen
Jeugd
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BIJLAGE 7

A anvraag nev entaken
Op 2 oktober 2006 zijn in het Mediabesluit nadere regels gesteld omtrent het verrichten van nieuwe neventaken (artikel 32c e.v.). Daarin is onder meer aangegeven dat voorgenomen nieuwe neventaken ter goed
keuring vooraf moeten worden gemeld bij de minister van OCW. Dit dient plaats te vinden door melding te
maken van deze nieuwe voorgenomen neventaken in de jaarlijkse Meerjarenbegroting van de Publieke
Omroep. Naast deze goedkeuring door de minister blijft de door de Raad van Bestuur te verrichten toets
van neventaken aan het gemeenschappelijk belang bestaan.
Er wordt voor de melding van neventaken in deze Meerjarenbegroting een onderscheid gemaakt in de
volgende categorieën:
1. internetactiviteiten
2. themakanalen
3. experimentele activiteiten
Hieronder wordt per categorie aangegeven welke activiteiten de Publieke Omroep voornemens is
om in 2008 te verrichten.
1. Internetactiviteiten
Het gaat hier om alle internetsites en internetapplicaties die op het ‘open’ internet worden aangeboden.
Naast alle reguliere internetactiviteiten die reeds als neventaak zijn gemeld (en goedgekeurd) zijn in hoofdstuk
4 (Internetbeleid) op hoofdlijnen alle nieuwe internetactiviteiten voor 2008 beschreven waarvoor goedkeuring
wordt gevraagd in het kader van artikel 32d, derde lid Mediabesluit. Voor het geheel van deze internet
activiteiten vraagt de Publieke Omroep voor 2008 een budget aan van € 26,7 mln.
2. Themakanalen
Momenteel heeft de Publieke Omroep 17 televisiethemakanalen operationeel. Voor deze kanalen is reeds
neventaakgoedkeuring verleend. De Publieke Omroep zal voor 2008 geen nieuwe televisiethemakanalen
starten. Voor het continueren van de bestaande televisiethemakanalen vraagt de Publieke Omroep voor
2008 een budget aan van € 12,7 mln.
Ook voor radio is een aantal themakanalen operationeel waarvoor al neventaakgoedkeuring is verleend.
Zo worden de geprioriteerde themakanalen FunX en Radio 6 verspreid via internet en frequenties van de
zich daarvoor aandienende verschillende communicatienetwerken. Het voornemen is de verspreiding van
FunX verder uit te breiden. Langs deze weg kan de doelgroep nog beter worden bereikt. Voor het continueren
van de radiothemakanalen vraagt de Publieke Omroep voor 2008 een budget aan van € 7,1 mln. Voor de
achtergronden van deze zender verwijzen wij naar de melding bij het Commissariaat voor de Media en
hoofdstukken 4 en 5. Aangezien er inmiddels op diverse digitale (radio)platforms extra distributiecapaciteit
beschikbaar is voor digitale radiokanalen, is de Publieke Omroep voornemens het aantal radiothemakanalen
in 2008 uit te breiden. In hoofdstuk 4 staat beschreven welke activiteiten de Publieke Omroep op dit gebied
in 2008 wil verrichten. In concreto wordt goedkeuring gevraagd voor de kanalen 10 t/m 25 in het kader van
artikel 32d, derde lid Mediabesluit (aan de eerste negen is reeds goedkeuring verleend). Tegen de achtergrond van de toelichting op deze aanvraag in hoofdstuk 4 zijn wij van oordeel dat de radiothemakanalen
voldoen aan de democratische, sociale en culturele behoeften en bijdragen aan de nadere invulling van onze
wettelijke taakopdracht en dat aldus wordt tegemoetgekomen aan interesses van ons publiek. Ons publiek
wordt doelgericht benaderd, hetgeen passend is in een crossmediale wereld waarin juist een gedifferentieerd
bereik van de Publieke Omroep op de voorgrond staat. Voor deze nieuwe radiothemakanalen vraagt de
Publieke Omroep voor 2008 geen separaat budget aan. De kanalen zullen met minimale middelen worden
gerealiseerd, waarbij de (uiterst beperkte) budgetten door synergie gevonden zullen worden binnen de
bestaande begrotingen van programma´s en zenders.
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A anvraag nev entaken
3. Experimentele activiteiten
Teneinde het programma-aanbod en de impact van de Publieke Omroep te verbeteren kan de Raad van
Bestuur, in het kader van het behartigen van aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn
voor de landelijke omroepinstellingen, besluiten ervaring op te doen met nieuwe verspreidingstechnieken.
Deze experimentele activiteiten zijn van belang om het gewenste bereik onder diverse publieksgroepen te
vergroten en het veranderende mediagebruik te kunnen volgen. Een verdere onderbouwing voor dergelijke
activiteiten staat beschreven in hoofdstuk 4, onderdeel Innovatie & Nieuwe Media.
Het gaat bij deze activiteiten om (technologische) experimenten, testen of pilots waarvoor vanwege het
experimentele en tijdelijke karakter geen intekenproces is voorzien of die niet opgenomen zijn in de jaar
plannen van de verschillende platforms. Het betreft hier dus activiteiten die voor 2008 nog niet geheel
kunnen worden voorzien en die vooralsnog geen regulier karakter hebben. Het gaat daarbij voornamelijk
om activiteiten op het gebied van de nieuwe media.
Vanwege het experimentele karakter van dergelijke activiteiten, kunnen deze nog niet op titelniveau ter
goedkeuring in deze Meerjarenbegroting worden opgenomen. Bovendien bevindt het merendeel van deze
activiteiten zich nog in het ontwikkelstadium. Wel zal hieronder op clusterniveau worden vermeld welke
experimentele activiteiten de Publieke Omroep voornemens is om in 2008 te verrichten en waarvoor dus
goedkeuring wordt gevraagd in het kader van artikel 32d, derde lid Mediabesluit. Het merendeel van
onderstaande activiteiten (waaronder de distributie-activiteiten) wordt, in het kader van het behartigen van
aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de landelijke omroepinstellingen, gefinancierd
uit het budget van de NPO of het budget Innovatie & Nieuwe Media. Het overige deel zal worden gefinancierd
uit de reserves van omroepen. De totale omvang van de investeringen in onderstaande activiteiten zal
ongeveer € 2,5 mln bedragen.
Voor een uitgebreide beschrijving van onderstaande activiteiten wordt tevens verwezen naar de hoofdstukken in deze Meerjarenbegroting die betrekking hebben op het Internet-, Innovatie & Nieuwe Media- en
Technologie- en Distributiebeleid voor 2008.

1. Narrowcasting
Narrowcasting is een opkomend nieuw medium, waarbij schermen met content op straat, in de horeca, in de
supermarkt, in banken, bij evenementen, in taxi’s, in het openbaar vervoer, etc. worden ingezet om publiek
te bereiken. Het is voor de NPO mogelijk op deze schermen een deel van de zendtijd te verkrijgen. Op deze
manier kan de NPO in een nieuwe context haar content aan een breed publiek aanbieden teneinde haar
bereik en impact te vergroten. Om kwaliteit en diversiteit te garanderen stelt de NPO onafhankelijk van de
distributeurs materiaal ter beschikking onder de door de NPO gestelde condities. Om ervaring op te doen
met narrowcasting zijn onder meer afspraken met KPN gemaakt om op experimentele basis content te
verspreiden via publieke schermen in de trein. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het in de MJB 20072011 reeds aangekondigde beleid.
2. Interactieve Service Menu’s op digitale platforms
Onder meer de digitale televisieplatforms van de kabelmaatschappijen bieden de mogelijkheid om via de
‘rode knop’ op de afstandsbediening een interactief servicemenu op te roepen. Voor deze functionaliteit zal
de Publieke Omroep een aantal activiteiten (pagina’s en portals) ontwikkelen. Hiermee worden programma’s
verrijkt met content- en programma-informatie en verwijzingen naar overige programma’s van de omroepen.
Dit bevordert de samenhang en vindbaarheid van de programmering van de Publieke Omroep.
3. Ontwikkeling van internetsites en portals voor mobiele platforms
Diverse mobiele platforms (waaronder mobiele telefoons via bijvoorbeeld UMTS) bieden toegang tot internet.
In sommige gevallen is het echter noodzakelijk om hiervoor specifieke internetpagina’s te ontwikkelen om het
bestaande internetaanbod beter toegankelijk te maken via deze mobiele platforms. Hiertoe worden (indien
nodig) afspraken gemaakt met distributeurs van deze mobiele platforms en zal bestaand internetaanbod
worden aangepast of nieuwe specifieke portals worden ontwikkeld.
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4. Publieke Omroep content viraal maken
De Publieke Omroep heeft het voornemen bestaand materiaal van bijvoorbeeld Uitzending Gemist aan te
bieden op websites van derden via een zogenaamde ‘embedded player’. Vervolgens kan het publiek dit
materiaal onderling doorsturen binnen bijvoorbeeld communities. Hiermee wordt het bereik vergroot en
wordt de maatschappij actief betrokken bij de distributie van bestaand materiaal.
5. Contentsyndicatie op platforms van derden
Door middel van contentsyndicatie wordt bestaand (internet)aanbod aangeboden op sites van derden.
Hierbij kan gedacht worden aan nieuwsitems op sites zoals Maroc.nl en Waterkant.nl en materiaal op sites
zoals YouTube. Indien nodig zal hiervoor het bestaande aanbod worden aangepast. Hiermee kan het bereik
onder specifieke doelgroepen (zoals jongeren) worden vergroot.
6. Distributie van bestaande publieke omroep content op nieuwe platforms
Het aantal nieuwe digitale platforms neemt nog steeds toe. De Publieke Omroep wil op dergelijke nieuwe
platforms aanwezig zijn om dáár te zijn waar het publiek zich bevindt. Voor 2008 zal de Publieke Omroep
hiervoor onder meer activiteiten ontplooien op digitale distributieplatforms zoals IP-netwerken, 3G-netwerken,
DVB-H en DMB-T. Indien nodig zal bestaand aanbod worden aangepast of op een andere wijze worden
samengesteld. Dit kan noodzakelijk zijn om de ontsluiting van Publieke Omroepcontent op een voor de
doelgroep en gebruikers van dergelijke nieuwe platforms aantrekkelijke wijze mogelijk te maken.
7. Participatie in experimentele pilots van derden
Distributeurs of leveranciers van consumentenproducten (bijvoorbeeld televisietoestellen met ingebouwde
digitale settopbox) vragen de Publieke Omroep regelmatig content ter beschikking te stellen voor experimentele (technische) pilots. Het gaat daarbij om tests van nieuwe technische platforms of nieuwe vormen van
media-aanbod waarbij een beperkte groep van gebruikers wordt betrokken (enkele tientallen tot honderden
gebruikers). Vanwege het belang om als Publieke Omroep ook ervaring op te doen met potentieel nieuwe
platforms of aanbodvormen zal in enkele van deze pilots worden geparticipeerd.

2008-2012

165

