
  
 

 

 
1 

 

Genrebeleidsplan Human Interest 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo kleurrijk als 
de samenleving 
 

 

Genrebeleidsplan 
Human Interest  

 



  
 

 

 
2 

 

Genrebeleidsplan Human Interest 2022 

Inhoud 

Inleiding 3 

1. Afbakening 4 

2. Ambities 7 
2.1. Persoonlijke en maatschappelijke relevantie 7 
2.2. Diversiteit 8 
2.3. Variatie 9 
2.4. Doelgroep 10 
2.5. Kwaliteit 10 
2.6. Integriteit 10 

3. Genrecriteria 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Human Interest 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 

Het genre Human Interest draait om persoonlijke verhalen. De mens en zijn gevoelens staan centraal. 
Human Interest programma’s bieden een unieke kijk achter de voordeur, in het (privé)leven van anderen. 
Het is een genre dat al jaren bekend en geliefd is op onze lineaire zenders maar ook on-demand en online 
veel wordt (terug-) gekeken en geluisterd. We leven massaal mee, verbinden ons met bepaalde karakters, 
delen in de gevoelens en ervaringen, en laten ons inspireren door de persoonlijke verhalen.   

Velen hebben reeds op openhartige wijze intieme gevoelens en ontboezemingen gedeeld met de publieke 
omroep, en de rest van Nederland. Dat we met onze camera’s en microfoons dichtbij mochten komen, om 
naar ze te luisteren en ze te observeren, is bijzonder. Het is de publieke omroep eigen hier altijd 
verantwoord en betrouwbaar mee om te gaan. We maken Human Interest op een integere en zorgvuldige 
wijze, waarheidsgetrouw en authentiek, vanuit oprechte betrokkenheid en interesse. Dat is de 
onderscheidende kracht van Human Interest bij de publieke omroep. Dat is de reden dat mensen hun 
persoonlijke verhaal met ons blijven delen.  

En het is belangrijk dat mensen dit blijven doen, want de impact van Human Interest aanbod op ons 
individuele en maatschappelijke welzijn is groot. Het is de meest toegankelijke manier om in aanraking te 
komen met mensen buiten de eigen ‘bubbel’. Om mensen te ontdekken waar we, soms voor het eerst, ons 
eigen karakter en gevoel in kunnen herkennen. Om te zien dat wie wij zijn toch niet zo verschilt van anderen. 
Zo’n uitzending kan vertrouwen, troost en steun bieden. Human Interest programma’s bieden ons ook de 
kans mensen te ontdekken waar we ons over verbazen of verwonderen. Aan wie we ons eigen leven kunnen 
spiegelen, onze normen, waarden, dromen en ambities kunnen toetsen. Human Interest is bij uitstek in staat 
bewustwording te kweken voor de wereld om ons heen. Door persoonlijke verhalen met elkaar te delen – 
ongeacht of deze leiden tot meer begrip of onbegrip - vergroten we het inzicht in elkaar, en onszelf. Door te 
delen in elkaars persoonlijke ervaringen komen we als samenleving dichter tot elkaar, kan er onderlinge 
verbinding ontstaan, en bevorderen we niet alleen het individueel welzijn maar ook het maatschappelijk 
welzijn en de sociale cohesie. 

Het is aan de publieke omroep deze onderlinge verbinding te versterken. Een publieke omroep te zijn voor 
iedereen, waarin iedereen zich kan herkennen maar zich ook bij kan verwonderen. In het Human Interest 
aanbod willen we zo goed mogelijk de volledige diversiteit van onze samenleving tonen. Een Human Interest 
aanbod dat net zo kleurrijk is als onze samenleving. 

Met dit genrebeleidsplan voor Human Interest leggen we ons toe op het realiseren van relevantie en impact 
voor iedereen. We streven diversiteit na in mensen en verhalen. En dat doen we altijd vanuit ons publieke 
hart; kwalitatief, authentiek en integer. Zo realiseren we een Human Interest aanbod dat iedereen in zijn 
waarde laat. Human Interest met en voor iedereen. 
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1. Afbakening  

We omschrijven Human Interest als volgt: Media-aanbod over mensen waarbij gevoelens en gedrag centraal 
staan.1 

Human Interest programma’s zijn persoonlijke verhalen. We volgen mensen in hun (dagelijkse) belevenissen 
en emoties. Human Interest bestaat grofweg uit aanbod waarin we observeren (reality) en aanbod waarin we  
interviewen. Het blijft altijd de mens die centraal staat. De kijker krijgt inzicht in gedrag, gevoelens, karakters, 
achtergronden, motivaties of maatschappijvisies van mensen. Human Interest aanbod kan zich verdiepen in 
één of enkele individuen (portretten) of richten op meerdere personen/gemeenschappen en een bepaalde 
groepsdynamiek of -karakteristiek tonen. Human Interest legt de mens voornamelijk vast in een natuurlijke 
(realistische) arena of de eigen omgeving, en maakt gebruik van vaste of terugkerende structuur-, vorm- of 
formatelementen en/of een presentator.  

 

 Figuur 1: verschillende vormen van Human Interest 

 

 

 

 

1 Het betreft een voorlopige omschrijving die definitief wordt na vaststelling van een aan te passen CCC-code waarin alle genreomschrijvingen zijn 
opgenomen. 
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Figuur 2 ‘checklist’ afbakening Human Interest 

Omschrijving - Het genre Human Interest… 

is non-fictie, geeft werkelijke personen en gebeurtenissen weer; 
√ 

is gericht op inzicht bieden in het gedrag, de gevoelens, het karakter, de 
achtergronden, motivaties of maatschappijvisie van de hoofdpersonen; 

√ 

gaat over persoonlijke verhalen, emoties en gebeurtenissen zonder nadrukkelijke 
verklaring vanuit een bepaalde context (politieke, maatschappelijke, economische, 
historische, filosofische, levensbeschouwelijke context, et cetera); 

√ 

gaat primair over personen in het nu, eventueel in relatie tot iemands eigen verleden 
en toekomst, maar niet over de geschiedenis of de toekomst;  

√ 

toont hoofdpersonen voornamelijk in een natuurlijke (realistische) omgeving en niet in 
een studiosetting (uitzondering is aanbod met hoofdzakelijk interviews); 

√ 

heeft vast terugkerende structuur-, vorm- of formatelementen, en eventueel een 
presentator; 

√ 

 

Deze persoonlijke verhalen passen vaak binnen de tijdsgeest of zijn maatschappelijk relevant, maar ze zijn 
tijdlozer dan het nieuws van de dag. Human Interest kan door de impact van het verhaal agendasettend zijn 
maar dat is niet de directe intentie zoals bij onthullend onderzoeksjournalistiek. Human Interest is ook niet 
gericht op het overdragen van een bepaalde mening of levensbeschouwing zoals bij respectievelijk de genres 
Opinie en Levensbeschouwing. Human Interest is gericht op de beleving, emotie en het individu. Het 
persoonlijke verhaal en de persoonlijke betekenisgeving staat centraal en niet, zoals bij het genre Kennis & 
Educatie, de feitelijke informatie die rondom een onderwerp gegeven wordt ten behoeve van informatie- of 
kennisoverdracht. Wanneer de geportretteerde personen een reis maken of onderdeel vormen van 
reisverhaal - en de feitelijke informatie rondom de reis centraal staat – delen we het aanbod in bij 
Reisverhalen, een subgenre van Kennis & Educatie. Het genre Documentaire verschilt van Human Interest 
doordat ze expliciet voortkomt uit de creatieve en/of geëngageerde visie van de regisseur (ook wel auteur). 
Documentaires maken, in tegenstelling tot Human Interest, nooit gebruik van een presentator en eventuele 
vast terugkerende structuur-, vorm- of formatelementen zijn nooit leidend. Human Interest krijgt een puur 
verstrooiend karakter – en wordt Amusement – wanneer het vermakelijke effect van deze vormelementen 
belangrijker wordt dan het verkrijgen van sociaal/ psychologisch inzicht. Het persoonlijke, authentieke verhaal 
staat dan niet langer centraal maar de ‘show’. Tenslotte delen we aanbod over professionele muzikanten, 
kunstenaars en sporters niet in bij het genre Human Interest maar respectievelijk bij de genres Cultuur en 
Sport.  
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Afbakening t.o.v. andere genres - Het Human Interest…  

kan passen in de tijdsgeest maar is niet direct gekoppeld aan de nieuwsfeiten van de 
dag (anders valt het binnen het genre Journalistiek). 

√ 

is niet hoofdzakelijk gericht op het overdragen van een bepaalde mening of 
levensbeschouwing (dan is het respectievelijk Opinie, onderdeel van Journalistiek, of 
Levensbeschouwing); 

√ 

is gericht op het individu, de persoonlijke beleving of emotie en niet op de feitelijke 
informatie en overdracht van kennis (dan is het Kennis & Educatie); 

√ 

heeft vast terugkerende structuur-, vorm- of formatelementen, en eventueel een 
presentator (wanneer die ontbreken is het een Documentaire); 

√ 

portretteert niet hoofdzakelijk of uitsluitend professionele muzikanten, kunstenaars 
of sporters (dan geldt respectievelijk Cultuur of Sport). 

√ 

het sociaal/psychologisch inzicht is belangrijker dan het vermakelijke effect van de 
gekozen vorm – en formatelementen (weging met Amusement) 

√ 
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2. Ambities 

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

2.1. Persoonlijke en maatschappelijke relevantie 
 
CBP: We brengen de inwoners van Nederland samen; we dragen door het delen van ervaringen bij aan 
een levendige cultuur, sociale cohesie en individueel en maatschappelijk welzijn. 
 

Ambitie: Ons Human Interest aanbod biedt inzicht, in elkaar en onszelf.  
 
Human Interest aanbod kan impact hebben op het individuele welzijn van een kijker of luisteraar maar ook 
op het maatschappelijke welzijn van onze samenleving (zie ook figuur 2). De impact van eenzelfde verhaal 
kan op verschillende mensen verschillende effecten hebben. Het verhaal kan leiden tot meer begrip of juist 
onbegrip maar zal altijd het inzicht in onszelf (individueel welzijn) en/of elkaar (maatschappelijk welzijn) 
bevorderen. Er zijn verhalen waarin (delen van) het publiek zich kunnen herkennen, waarin ze inzicht en 
erkenning vinden van hun eigen karakter, emoties, gedrag of problemen. Daarmee ook steun, troost en hulp 
vinden, ofwel bijdragen aan individueel welzijn. Er zijn ook verhalen die verder van (delen van) het publiek af 
staan, die nog niet verteld of zelfs taboedoorbrekend zijn, waarin men zich niet kan herkennen. Die geven 
inzicht in het leven van mensen buiten de eigen bubbel, om over te verwonderen of mee te sympathiseren. 
Door te delen in andermans persoonlijke ervaringen komen we als samenleving dichter tot elkaar, kan er 
onderlinge verbinding ontstaan, bevorderen we de sociale cohesie en het maatschappelijk welzijn. We 
zoeken steeds naar aanbod met impactvolle persoonlijke verhalen die dit (nieuwe) inzicht kunnen bieden -in 
de ander en/of onszelf- en daarmee de maatschappelijke betekenis van Human Interest kunnen realiseren.  

Figuur 2: De maatschappelijke betekenis van Human Interest: inzicht in de ander en/of onszelf 



  
 

 

 
8 

 

Genrebeleidsplan Human Interest 2022 

Ambitie: Het aanbod maakt persoonlijke onderwerpen bespreekbaar. 

De publieke omroep heeft met zijn Human Interest programma’s sterk bijgedragen aan het adresseren en 
bespreekbaar maken van emoties en sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Van oorlogstrauma’s, 
homoseksualiteit tot onze psychische gezondheid. Human Interest laat mensen aan het woord. Toont dat ze 
er zijn, en erkent ze in hun identiteit. Dit blijven we doen. We bieden ruimte aan Human Interest dat op een 
redelijk laagdrempelige manier inspireert tot (zelf)reflectie en het bespreken van gevoelige onderwerpen en 
emoties.   

Ambitie: Het aanbod is maatschappelijk betrokken en maakt de invloed van bepaalde omstandigheden op 

het persoonlijke leven zichtbaar. 

Human Interest blijft dicht bij de mens en zijn emoties, gaat niet nadrukkelijk in op de context en situatie 
waarin die verkeert. Maar Human Interest kan wel maatschappelijk betrokken zijn en tonen hoe (gewone) 
mensen omgaan met bepaalde omstandigheden. Ze brengt de situatie van anderen dichtbij en maakt de 
invloed van zaken als cultuur, beleid en wetgeving op iemands persoonlijke leven invoelbaar. We bieden 
ruimte aan Human Interest aanbod dat maatschappelijke betrokken is, met personen, verhalen of arena’s 
die specifieke (problematische) omstandigheden in onze samenleving zichtbaar maken.  

2.2. Diversiteit 
 
CBP: We representeren de achtergronden van de verschillende groepen in de Nederlandse samenleving. 
 

Ambitie: We streven naar diversiteit en inclusiviteit in alle aspecten zoals gender, leeftijd, opleiding, 

geografische spreiding, culturele achtergrond en beperking. 
 
Het totale Human Interest aanbod is net zo kleurrijk als onze samenleving. We representeren zo goed 
mogelijk alle groepen en stromingen die Nederland rijk is. Door aandacht te geven aan een grote diversiteit 
van mensen en verhalen maken we zowel de verschillen als de overeenkomsten tussen karakters en 
omstandigheden inzichtelijk.  
 
Diversiteit realiseren we met twee soorten Human Interest aanbod. Enerzijds met aanbod dat binnen één 
titel de breedte van de samenleving op inclusieve wijze laat zien en in zichzelf zichtbaar divers is. In dit 
aanbod zijn veel verschillende mensen te zien met eigen kenmerken, achtergronden en overtuigingen. 
Anderzijds met aanbod dat zich expliciet onderdompelt in het leven van één persoon of (sub)groep. Dan is er 
meer verdieping en aandacht voor de specifieke achtergrond of omstandigheden. Deze laatste soort wordt 
nadrukkelijker geselecteerd in relatie tot andere voorstellen, ideeën en producties van Human Interest, 
opdat het individuele voorstel een bijdrage levert aan de diversiteit van het totaal. Op die manier ontstaat er 
in het totale Human Interest aanbod voor iedereen een vorm van herkenning en erkenning.  
 
Human Interest is één van de genres waar we jaarlijks een inhoudsanalyse doen naar de zichtbaarheid van 
gender, culturele achtergrond en beperking van mensen in beeld. Deze terugkerende inhoudsanalyse stelt 
ons in staat streefpercentages op te stellen en jaarlijks te toetsen of ons doel – het tonen van een 
weerspiegeling van de samenleving – wordt behaald. Deze streefpercentages zijn; een gelijke verdeling 
tussen en mannen en vrouwen, waarbij we erkennen dat niet iedereen zich als man op vrouw identificeert, 
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minimaal 15% mensen met biculturele achtergrond en minimaal een verdubbeling ten opzichte van 2021 
van het aantal mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking2.   
In het jaarplan zal deze ambitie verder worden geconcretiseerd door (met name kwalitatieve) doelen en 
acties op te nemen. Deze doelen houden rekening met zowel de bevolkingssamenstelling, de beoogde 
doelgroepen als de wijze waarop mensen in beeld worden gebracht. We streven naar inclusiviteit en 
vermijden stereotypering of problematisering. Iedereen zou zich in de optelsom van ons aanbod bediend en 
aangesproken moeten voelen. Naast deze aspecten streven we ook naar diversiteit op andere (niet-
gemeten) aspecten, voldoende aandacht voor mensen buiten Nederland en diversiteit van makers.  
 

2.3. Variatie 
 
CBP: We voorzien met een gevarieerde aanbodmix in de behoeften van het publiek. 
 
CBP: We blijven koploper in programmatische vernieuwing. 
 

Ambitie: Ons Human Interest aanbod sluit aan bij verschillende publieksbehoeften en bevat tal van 

stijlvormen en thema’s. 

We streven naar een gevarieerde samenstelling van programma’s om met de totale Human Interest mix aan 
te sluiten bij verschillende publieksbehoeften als ontdekken, het delen van ervaringen, ontspannen, 
geprikkeld worden en inspiratie opdoen. Om dit te bereiken zijn veel thema’s en (stijl)vormen van Human 
Interest waardevol. We maken zowel Human Interest dat aansluit op de tijdsgeest, met maatschappelijke en 
urgente thema’s, als persoonlijk Human Interest dat inspirerend en tijdloos is. We bieden zowel optimistisch, 
‘feelgood’ Human Interest als aangrijpend Human Interest dat zwaardere psychologische thema’s in beeld 
brengt. Human Interest programma’s kunnen bovendien heel goed gemengd zijn; interviews én observaties, 
bemoedigend én kritisch, een lach én een traan.  

In het jaarplan kan worden aangegeven welke thema’s, categorieën of stijlvormen aangejaagd of geborgd 
zullen worden om de beste aansluiting met publieksbehoeften te realiseren.  

Ambitie: We borgen vernieuwende titels die het experiment niet schuwen. 

Human Interest heeft vaste structuur- vorm- of formatelementen, en eventueel een presentator. Sterke 

Human Interest titels zijn daardoor uitermate geschikt om vaker te herhalen en ‘staples’ te blijven van de 

Nederlandse televisie. Deze titels zijn geliefd, bekend en vertrouwd bij een breed publiek die, als het goed is, 

loyaal blijven (uit)kijken naar een nieuw seizoen. We moeten daarnaast ook blijven experimenteren met 

nieuwe titels die risicovoller en verfrissend zijn. Deze titels hebben op hun beurt de potentie zelf een sterke, 

langlopende titel te worden waar de publieke omroep om bekend staat. Het stimuleren van vernieuwend 

aanbod kan ook kansen bieden aan nieuwe makers en onze aantrekkingskracht naar makers met meer 

culturele diversiteit bevorderen.  

 

 

 

2 In 2021 had 1,7% van de mensen aan het woord een zichtbare of hoorbare beperking binnen het genre Human Interest. 
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2.4. Doelgroep 
 
CBP: We voorzien in de behoeften van het publiek.   
 

Ambitie: We ontwikkelen onze Human Interest programma’s doelgroepgericht met een duidelijk idee over 

waarom het aanbod aantrekkelijk en relevant is voor de beoogde doelgroep. 
 
Human Interest is een geliefd genre bij alle leeftijden en groepen. De publieke omroep wil iedereen  
bedienen met aantrekkelijk en relevant aanbod. Daarvoor moeten we steeds goed onderbouwen hoe en 
waarom het gekozen onderwerp, de karakters en de vertelvorm aantrekkelijk en passend zijn voor de 
beoogde (primaire) doelgroep. Daarbij kan het ook de intentie zijn gericht een breed publiek aan te spreken.  
 

Ambitie: We richten ons met name op toegankelijk, laagdrempelig aanbod dat ook een breder publiek kan 

aanspreken. 

Er spelen veel sociaal-maatschappelijke onderwerpen in Nederland die impact hebben op ons persoonlijke 
leven. Dit genre is bij uitstek geschikt om deze onderwerpen op een redelijk laagdrempelige manier te 
adresseren en onder de aandacht brengen bij een breed publiek. De kracht van het genre Human Interest is 
dat emoties een centraal element vormen. Dat is iets wat iedereen met elkaar deelt en herkent, ongeacht 
opleiding, achtergrond of specifieke interesses. Hierdoor is Human Interest in staat iedereen aan te spreken 
en verbindend te werken.   

2.5. Kwaliteit 
 
CBP: Ons aanbod voldoet aan een hoge kwaliteitsstandaard.  
 

Ambitie: Het aanbod heeft sterke structuur- en vormelementen en een vertelvorm die past bij het verhaal 

van de geportretteerde personen. 
 
Vorm en regie staan volledig in dienst van de verhalen en personen in beeld en geluid. Voor de creatie van 
kwalitatief Human Interest zijn de gekozen structuur, vorm- of formatelementen, en eventueel de 
presentator(en), ontzettend belangrijk. Zij moeten passend zijn bij het onderwerp en de juiste ‘toon’ treffen. 
Voor sommige programma’s betekent dit ‘zware onderwerpen licht brengen’ (Je zal het maar hebben, 
BNNVARA) voor andere ’30 minuten enkel vlijmscherpe vragen’(podcast 30 Minuten Rauw, KRO-NCRV). 
Ieder mens, ieder verhaal én iedere programmaformule is daarin uniek.  
 

2.6. Integriteit 
 
CBP: We zijn onafhankelijk en betrouwbaar; niet winst maar waarde is ons leidende principe.  
 
CBP: We representeren en duiden - betrouwbaar en respectvol- de opvattingen en achtergronden van de 
verschillende groepen in de Nederlandse samenleving.  
 

Ambitie: We brengen mensen authentiek en waarheidsgetrouw in beeld. 
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Er is geen geforceerde inmenging van de maker op het onderwerp of de mens, de mensen en hun 
levensverhalen staan duidelijk zichtbaar centraal. Human Interest beschouwt de situatie zoals deze is. De 
geportretteerden worden in hun waarde gelaten en in beeld gebracht zoals ze zijn. Waarheidsgetrouw en 
authentiek, dat is de kracht van Human Interest bij de publieke omroep.  
 

Ambitie: We zijn tijdens het hele proces integer, inclusief, zorgvuldig en respectvol met voldoende (voor- en 

na)zorg naar de mensen in beeld. 
 
We zijn ons bewust dat deelname aan een televisieprogramma of podcast impactvol en spannend kan zijn. 
We dragen er dan ook zorg voor dat dit proces integer, inclusief, zorgvuldig en respectvol gebeurt. We 
besteden zo nodig voldoende (voor- en na)zorg aan de mensen die mee doen aan onze programma’s. Deze 
zorgvuldige aanpak moet ook blijken uit het voorstel.  
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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 Human Interest 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 Human Interest 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 Human 
Interest:  
 
Media-aanbod over mensen waarbij gevoelens en gedrag centraal 
staan 

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 Variatie 
Het voorstel levert, mede in relatie tot andere ideeën, plannen en 
producties, een bijdrage aan de borging van vernieuwing en 
experiment.  

7 Diversiteit 

Voor het Human Interest geldt dat dit een van de (sub)genres is waar 
we jaarlijks onderzoek doen naar de diversiteit ervan. In de optelsom 
van het Human Interest aanbod streven we naar:  
een gelijke verdeling tussen en mannen en vrouwen, waarbij we 
erkennen dat niet iedereen zich als man op vrouw identificeert,  
minimaal 15% mensen met biculturele achtergrond 
minimaal een verdubbeling van het aantal mensen met een 
lichamelijke of verstandelijke beperking ten opzichte van 2021 
 
Het voorstel levert, mede in relatie tot andere ideeën, plannen en 
producties, een bijdrage aan de diversiteit van ons aanbod. Het 
voorstel is te relateren aan één van de volgende twee soorten: 
Aanbod waarin de breedte van de samenleving op inclusieve wijze te 
zien is.  
Aanbod dat zich verdiept in een specifiek persoon of (sub)groep. 
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8 Doelgroep 
Het voorstel is toegankelijk en zou (ook) een bredere doelgroep 
kunnen aanspreken.  

9 
Persoonlijke en 
maatschappelijke relevantie  

Uit het voorstel blijkt duidelijk waarom het persoonlijk en/of 
maatschappelijk relevant is. Het voldoet ten minste aan één van de 
volgende criteria: 
Het voorstel biedt de kijker inzicht, in de ander en/of zichzelf. 
Het voorstel maakt persoonlijke onderwerpen bespreekbaar.  
Het voorstel is maatschappelijk betrokken en maakt de invloed van 
bepaalde omstandigheden op het persoonlijke leven zichtbaar.  

10 Kwaliteit  

Het voorstel voldoet aan de kenmerken van kwaliteit: 
Waarheidsgetrouwe en authentieke verhalen 
Sterke structuur- en vormelementen 
Vertelvorm past bij het verhaal/personen.  

11 Overige aanboddoelen 

Het voorstel levert, mede in relatie tot andere ideeën, plannen en 
producties, een bijdrage aan de borging van vernieuwing en 
experiment.  
 
Uit het voorstel komt duidelijk naar voren hoe er integer, inclusief, 
zorgvuldig en respectvol wordt omgegaan met de mensen in beeld, 
waarbij voldoende (voor- en na)zorg is geborgd.   


