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Externe pluriformiteit is kenmerkend voor het bestel en is daar één van de centrale uitgangspunten van. Dit genrebeleidsplan met 
eventuele bijlagen heeft betrekking op (de intekening voor) de programmering vanaf 2023 en is vastgesteld door de Raad van Bestuur 
op 22 maart 2022 met verwijzing naar onder meer de artikelen 2.2, tweede lid, onderdelen a, b, f, h, i, j, l en derde lid, 2.10, tweede 
lid, onderdelen b en c, 2.60 en de afdelingen 2.2.5 en 2.6.2 Mediawet 2008 en het Coördinatiereglement Aanbodkanalen. Het 
genrebeleidsplan bevat de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen op basis waarvan de genre- of zendermanager voorstellen die 
worden gepitcht en ingetekend binnen het genre Levensbeschouwing beoordeelt. De intekening wordt uiteindelijk niet alleen op basis 
van dit genrebeleidsplan beoordeeld. Bij de beoordeling van de intekening spelen ook andere documenten een rol, waaronder het 
Jaarplan Video en het Jaarplan Audio. Welke documenten bij de beoordeling van de intekening een rol spelen en hoe die zich tot 
elkaar verhouden staat beschreven in het Coördinatiereglement aanbodkanalen. 
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Inleiding 

Waartoe zijn wij op aarde? Waar komen we vandaan en waar zijn we naar op weg? Hoe geef je zin aan je 
leven?  Wat betekent het einde van het leven?  Wie zijn we precies? Elke generatie gaat steeds weer 
opnieuw met deze vragen aan de slag. Levensbeschouwing – in welke vorm dan ook, religieus, seculier of 
spiritueel – draagt verhalen aan waaraan de zelf verworven antwoorden getoetst kunnen worden. De NPO 
wil die verhalen op alle platforms graag vertellen en vertalen voor een zo groot en relevant mogelijk publiek 
Op vragen rond levensbeschouwing, zingeving, mens en maatschappij, filosofie en religie zijn vele 
antwoorden mogelijk. Levensbeschouwing en zingeving kennen dan ook veel verschillende uitingsvormen. 
Religieuze vormen hebben gemeen dat het bestaan van een of meer Goden centraal staat, terwijl bij 
seculiere levensbeschouwelijke vormen de relatie mens en maatschappij het uitgangspunt vormt. Spirituele 
vormen leggen daarnaast vooral het accent op de persoonlijke beleving en ontwikkeling. De scheidslijnen 
tussen deze vormen zijn niet altijd even scherp; in de praktijk bestaan er binnen  levensbeschouwelijke 
stromingen vaak mengvormen. 

Tot op de dag van vandaag spelen levensbeschouwing en zingeving een grote rol in de individuele levens van 
miljoenen Nederlanders, in gemeenschappen, verbanden en communities, en in de samenleving als geheel. 
Levensbeschouwing en zingeving verbinden ons met ons verleden, in het omgaan met talloze verschillen in 
het hedendaagse diverse Nederland, en met de wereld waarin we leven. Ontegenzeggelijk is de 
institutionele kant van religie en levensbeschouwing aan een terugtocht bezig. Dat neemt niet weg dat 
honderdduizenden Nederlanders regelmatig diensten en vieringen bezoeken. Daarnaast en tegelijkertijd is 
er in de breedte van de samenleving een zoektocht naar inspiratie, spiritualiteit en zingeving.  

Het is de taak van de NPO en de omroepen om met levensbeschouwelijke content de meer traditionele 
gelovige te blijven bereiken. De nieuwe uitdaging voor de NPO en de omroepen is  zich ook te richten op 
groepen bij wie het zoeken naar zingeving en spiritualiteit een grote rol speelt. 

De afgelopen jaren is het publieksbereik en de kijktijd naar levensbeschouwelijk aanbod op tv gedaald. Dat 
vraagt een heroriëntatie op inhoud, stijl, platforms, distributie, etcetera. 

Dat de geïnstitutionaliseerde vormen van levensbeschouwing aan betekenis inboeten, betekent niet dat de 
verhalen en vragen die hieraan ten grondslag liggen niet meer spelen. Juist in tijden van verandering zijn 
mensen op zoek naar zekerheden en gemeenschappelijkheid. Het gevoel ergens bij te horen en visies op het 
leven te kunnen delen met anderen. De aandacht hiervoor maakt levensbeschouwing tot een genre met een 
fundamentele maatschappelijke functie. De NPO vindt het daarbij belangrijk dat zijn levensbeschouwelijk en 
zingevend aanbod verschillende groepen in de samenleving bedient, omdat het hoort bij de publieke 
opdracht die de NPO heeft. Doorgaans hebben levensbeschouwelijke programma’s een hoge publieke 
waarde. Die kracht is belangrijk, ook in het speelveld met commerciële omroepen. Levensbeschouwing bij de 
NPO heeft als doel de cohesie in de samenleving te bevorderen, niet om verschillen weg te poetsen, maar 
wel om bruggen te slaan door elkaars diepste bronnen te kennen en te erkennen. 

Daarbij willen we de verschillende levensvisies met openheid en respect benaderen. Dit sluit aan bij de 
taakopdracht waarin de NPO geacht wordt op evenwichtige wijze de pluriformiteit van onder de bevolking 
levende overtuigingen, opvattingen en interesses op levensbeschouwelijk gebied te weerspiegelen, met 
aandacht voor bevolkings- en leeftijdsgroepen van verschillende omvang en samenstelling.  
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1. Afbakening  

Levensbeschouwing is een begrip waaraan verschillende betekenissen en invullingen gegeven kunnen 
worden. In het genrebeleidsplan omschrijven we het begrip als volgt:  

Media-aanbod dat wordt gemaakt vanuit een bepaalde levensvisie met religieuze, seculiere en/of spirituele 
uitingsvormen, waarbij het gedachtengoed van deze levensvisie centraal staat1. 

o Levensbeschouwelijk aanbod staat in principe open voor elke omroep die met een onderscheidende 
levensbeschouwelijke missie en visie een erkenning heeft gekregen; 

o Daarnaast heeft dit genre betrekking op de levensbeschouwelijke stromingen die voorheen 
onderdeel uitmaakten van de 2.42-omroepen en een onderkomen hebben gevonden bij een van de 
bestaande omroepen; 

o Kennisoverdracht of het bieden van informatie staan ten dienste van het delen van de levensvisie; 
o Persoonlijke emoties en gebeurtenissen staan ten dienste van het delen van de levensvisie; 
o Religieuze uitingsvormen betreffen het delen van traditioneel religieus gedachtengoed waarin 

hogere machten, God(en) ter sprake komen; 
o Seculiere uitingsvormen betreffen het delen van maatschappelijke of persoonlijke  thema’s vanuit 

een seculier, filosofische levensvisie; 
o Spirituele uitingsvormen betreffen het delen van een bepaald geloof buiten de traditionele 

religieuze kaders en instituties en zonder verwijzing naar (een) traditionele God(en). 

De belangrijkste levensbeschouwelijke stromingen in Nederland maakten binnen de publieke omroep 
voorheen onderdeel uit van de zogenaamde 2.42-omroepen.  Omroepen die thans de erkende host zijn van 
een of meer van deze stromingen leveren het aanbod hiervoor. De stromingen krijgen bij de NPO hun 
vertaling in het aanbod dat deel uitmaakt van het zogenaamde ‘contingent levensbeschouwing’ en in het 
aanbod ‘overige levensbeschouwing’. Voor het ‘contingent’ is, conform de prestatieafspraak die NPO met de 
minister van OCW heeft gemaakt, jaarlijks 12,5 mln euro beschikbaar. Het budget voor overige 
levensbeschouwing wordt jaarlijks vastgesteld in de jaarplannen van Audio en Video. 

In onderstaand overzicht zijn de stromingen aangegeven, de omroepen die het aanbod daarvoor verzorgen 
en de onderling overeengekomen verhouding van de stromingen zoals die wordt aangehouden bij de 
verdeling van het geoormerkte budget:  

Protestantisme 
Katholicisme 
Humanisme 
Islam 
Boeddhisme 
Hindoeïsme 
Jodendom 

EO 
KRO-NCRV 
HUMAN 
NTR 
KRO-NCRV 
NTR 
EO 

23,6% 
23,6% 
16,6% 
16,6% 
6,6% 
6,6% 
6,6% 

  100% 

Het aanbod binnen het genre levensbeschouwing moet in beginsel aansluiten bij de omschrijving van het 
genre. Hiervan kan in beginsel van worden afgeweken voor titels binnen het contingent onder de 

 
1 Deze omschrijving is voorlopig en wordt definitief na vaststelling van een aan te passen CCC-code waarin alle genreomschrijvingen zijn opgenomen. 
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voorwaarde dat hiervoor draagvlak is bij de achterban van de desbetreffende voormalige 2.42-omroep. Alle 
voorstellen die uit het contingent gefinancierd worden moeten worden ingetekend bij het genre 
Levensbeschouwing. Onderstaande ambities en doelen hebben betrekking op zowel het aanbod dat ten 
behoeve van het contingent wordt gemaakt als op het overige levensbeschouwelijke aanbod. 
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2. Ambities 

In dit hoofdstuk formuleren we aan de hand van de uitgangspunten zoals geformuleerd in ons 
Concessiebeleidsplan 2022-2026 de ambities waarmee we richting willen geven aan het genre 
Levensbeschouwing.  

CBP: We representeren en duiden - betrouwbaar en respectvol - de opvattingen en achtergronden van de 
verschillende groepen in de Nederlandse samenleving. 

Ambitie: we richten ons aanbod, naast traditionele vormen, vaker op spiritualiteit en zingeving. 

Er heeft de laatste decennia een verschuiving plaatsgevonden als het gaat om religiositeit. Steeds meer 
mensen hebben de traditionele instituten verlaten, maar dat betekent niet dat ze niets meer geloven. We 
streven daarom binnen het genre levensbeschouwing – zonder de aandacht voor de meer traditionele 
vormen uit het oog te verliezen - naar nieuwe aanbodvormen die gebaseerd zijn op het geloof dat er meer is 
tussen hemel en aarde.  Spiritualiteit en zingeving zijn daarvoor belangrijke aanknopingspunten, aansluitend 
bij moderne levensvragen.  

Ambitie: we geven meer aandacht aan jongere groepen.  

Om de almaar dalende trend in het bereiken van jongere groepen een halt toe te roepen gaan we de 
komende jaren extra aandacht besteden aan jongere groepen binnen de bandbreedte 20-49-jarigen. 
Kenmerken van het aanbod hiervoor zijn daarbij:  

o Vorm en thema’s zijn eigentijds, persoonlijk en sluiten aan bij de belevingswereld; 
o Veel aandacht voor spiritualiteit en zingeving; 
o Voor deze groep aansprekende gezichten en geluiden; 
o Het format bevat bij voorkeur sterke online componenten en/of is betekenisvol voor NPO Start. 

 

CBP: We voorzien in een gevarieerde, veelkleurige aanbodmix, 

Ambitie: het aanbod moet qua presentatie, gasten en deelnemers in de optelsom een weerspiegeling bieden 
van de Nederlandse bevolking op het gebied van gender en culturele achtergrond.  

Het algemene streven van de NPO is dat ons aanbod zo goed mogelijk een weerspiegeling toont van de 
Nederlandse bevolking. Diversiteit is daarbij in al zijn facetten relevant, maar we willen binnen het genre 
levensbeschouwing dat in de optelsom ons aanbod in ieder geval divers is in termen van gender en culturele 
achtergrond.  

CBP: Ons aanbod voldoet aan een hoge kwaliteitsstandaard; we koesteren de balans tussen vertrouwde 
en verrassende programma’s. 
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Ambitie: we leggen de focus op kwaliteit. 

Niet alleen jongere groepen zijn de afgelopen jaren moeilijker te bereiken met levensbeschouwelijke 
programma’s, dat geldt eveneens – zij het in mindere mate  - voor oudere leeftijdsgroepen. Deze trend is 
deels een weerspiegeling van de algemene tendens in de samenleving, maar als we het genre 
levensbeschouwing relevant willen houden voor de publieke omroep willen we dat de kwaliteit van ons 
aanbod zo optimaal mogelijk is en zo goed mogelijk inspeelt op de behoeften van het publiek. In dat licht 
hebben we de volgende doelen: 

o Het aanbod sluit qua vorm en inhoud aan bij de behoeften van de beoogde doelgroep. 
o Het aanbod is bij voorkeur vernieuwend met perspectieven die nieuwe inzichten opleveren; 
o Het aanbod voldoet aan hoge productiestandaarden in termen van techniek, vormgeving en 

verdere uitwerking; 
o Het aanbod is inhoudelijk onderscheidend. 

 

CBP: We representeren en duiden - betrouwbaar en respectvol - de opvattingen en achtergronden van de 
verschillende groepen in de Nederlandse samenleving. 

Ambitie: we willen dat het aanbod iets teweegbrengt bij het beoogde publiek. 

Levensbeschouwelijke vraagstukken raken bij uitstek gevoelens, meningen en emoties. Enerzijds zijn er 
groepen mensen die zich daarbij bevestigd en herkend willen zien in tradities, geloof en overtuiging en 
daarmee gevoelens van gemeenschappelijkheid en verbinding ervaren. Anderzijds zijn er ook groepen die 
zich niet langer thuis voelen bij de geloofscultuur of -traditie van hun familie of geboortegrond en op zoek 
zijn naar andere vormen van zingeving. Ons levensbeschouwelijke aanbod moet voorzien in deze 
verschillende behoeften, met als gemeenschappelijke noemer dat het in positieve zin iets bij mensen teweeg 
wil brengen. Kenmerken van ons aanbod zijn dan ook: 

o Het beoogde publiek moet zich betrokken kunnen voelen bij de inhoud en/of deelnemers, 
kunnen interacteren of er zou een andere vorm van persoonlijke impact moeten zijn; 

o Het beoogde publiek moet geïnspireerd worden en/of zich herkennen; 
o Het aanbod bewerkstelligt begrip bij andersdenkenden en voorkomt tunnelvisies. 
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3. Genrecriteria  

Voorstellen zullen worden geselecteerd op basis van een aantal genrecriteria waarvan sommige 
genrecriteria algemeen zijn omschreven en sommige specifiek. De genrecriteria waaraan een voorstel 
binnen het genre Levensbeschouwing moet voldoen, is uitgewerkt in onderstaande tabel. 

Algemene genrecriteria 
Dit overzicht bevat de genrecriteria op basis waarvan de genre- of zendermanager voorstellen die worden 
gepitcht en ingetekend binnen het genre Levensbeschouwing beoordeelt. De intekening wordt uiteindelijk niet 
alleen op basis van dit genrebeleidsplan beoordeeld. Bij de beoordeling van de intekening spelen ook andere 
documenten een rol, waaronder het Jaarplan Video en het Jaarplan Audio. Welke documenten bij de 
beoordeling van de intekening een rol spelen en hoe die zich tot elkaar verhouden staat beschreven in het 
Coördinatiereglement aanbodkanalen.  

1 Genre 

Het voorstel sluit aan bij de omschrijving van het genre 
Levenbeschouwing: 
 
Media-aanbod dat wordt gemaakt vanuit een bepaalde levensvisie met 
religieuze, seculiere en/of spirituele uitingsvormen, waarbij het 
gedachtengoed van deze levensvisie centraal staat. 

2 Heterogene mix Het voorstel is in relatie tot andere ingediende ideeën, plannen of 
bestaande producties complementair. 

3 Kanalen Het voorstel past bij de profielen van de beoogde aanbodkanalen.  

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

5 Diversiteit 

Het voorstel levert, mede in relatie tot andere ideeën, voorstellen en 
producties, een bijdrage aan de diversiteit (gender, culturele 
achtergrond, beperking, opleiding en/of geografische spreiding) van 
het aanbod. 

Specifieke genrecriteria 

6 Diversiteit 

Het voorstel levert, mede in relatie tot andere ideeën, plannen en 
producties, een bijdrage aan de voor dit genre geprioriteerde aspecten 
van diversiteit namelijk: gender, geografische spreiding en culturele 
achtergrond.  

7 Doelgroep 
Het aanbodvoorstel voor jongere doelgroepen beantwoordt aan alle 
daarvoor in het genrebeleidsplan omschreven kenmerken.  

8 Persoonlijke en 
maatschappelijke relevantie  

Het aanbodvoorstel sluit aan op minimaal 2 van de in het 
genrebeleidsplan omschreven kenmerken van impact. 

9 Kwaliteit Het aanbodvoorstel sluit aan op minimaal 3 van de in het 
genrebeleidsplan omschreven kenmerken van kwaliteit. 

10 Overige aanboddoelen 
Het aanbodvoorstel geeft aan in hoeverre er aandacht wordt gegeven 
aan het streven naar meer spiritualiteit en zingeving, danwel waarom 
dat niet het geval is. 

 


