Aan de directie Radio en TV NPO
cc. RvB en RvT en CVO
2 oktober 2018

Uitnodiging tot dialoog
Geachte directie en netmanagers,
In navolging op onze brieven van 26 juni en 5 juli 2018 aangaande de door u aangekondigde
bezuinigingsmaatregelen, schrijven wij (Radio- en Televisieprogrammamakers-overleg
Publieke Omroep) u als volgt:
Wij, de programmamakers van de Publieke Omroep, hebben ons de afgelopen periode actief
ingezet om de beslissing van het Kabinet in verband met de bezuinigingen bij de Publieke
Omroep te beïnvloeden. We hebben dat gedaan omdat we ons zorgen maakten over de
gevolgen van de bezuinigingen op de programmering en de redacties en de keuzes die de
NPO in dat verband had gemaakt.
Dit heeft geresulteerd in een motie, die nadrukkelijk de opdracht geeft aan de NPO om de
extra bijdrage van 40 miljoen voor 2019 ten goede te laten komen aan de journalistieke
programmering in een brede zin van het woord.
In de aangenomen motie wordt aan de compensatie van de tekorten duidelijke voorwaarden
gesteld:
De NPO wordt uitdrukkelijk gevraagd om eerst een plan op te stellen waaruit moet blijken
hoe de NPO tegenvallende reclame-inkomsten de komende jaren kan opvangen en hoe zij
bij kan dragen aan het herstel van de Algemene Mediareserve, op een wijze waarbij de
programmering – in het bijzonder de journalistieke kerntaak – zo veel mogelijk wordt ontzien.
Daarnaast wordt in de motie benadrukt dat de NPO transparantie moet betrachten over de
kosten op het niveau van kerntaak, genre, de organisatie en externe inhuur.
Nu de bezuinigen van 62 naar 22 miljoen euro verlaagd zijn, vragen wij u om een aanpak te
kiezen op basis waarvan de omroepen hun journalistieke organisatie en het
personeelsbeleid op een zorgvuldige wijze en op basis van een toekomstbestendig plan
vorm kunnen geven.
Onzekerheid heerst op het Mediapark en dat levert geen klimaat op waarin nieuwe ideeën
kunnen bloeien en zeker geen klimaat dat (nieuw) talent aantrekt en kan vasthouden.
De aangekondigde kortingen op diverse “vaste” programmaredacties bij verschillende
omroepen als gevolg van het schrappen van programma’s danwel het decimeren van het
aantal afgenomen programma’s zorgt ervoor dat redacties moeten inkrimpen en in het beste
geval net voldoende mensen overhouden om een programmatitel te kunnen blijven maken.
Ruimte voor verandering en vernieuwing ontbreekt, hetgeen een absolute desinvestering is
in opgebouwd journalistiek kapitaal.
Derhalve pleiten wij voor een financeringsmodel die bestaande kernredacties overeind kan
houden danwel het creëren van een kernredactie mogelijk maakt.
Volledigheidshalve willen we nogmaals benadrukken dat succesvolle journalistiek vaak de
vrucht is van een opgebouwd netwerk, lange adem, geduld en zorgvuldigheid, of dit nu het

domein wetenschap, levensbeschouwing, geschiedenis of onderzoekjournalistiek betreft. Het
is dus zaak om redacties met ‘een geheugen’ en opgebouwde kennis te koesteren. Een adhoc, voor een korte tijd samengestelde redactie, heeft dit niet. Daar wordt niets opgebouwd
en vervliegt opgebouwde kennis en netwerk weer zodra de redactie wordt ontbonden.
Ons pleidooi is dan ook om kernredacties te gebruiken om de noodzakelijke vernieuwing te
realiseren.
Gelet op de heldere opdracht vanuit de politiek bij de beschikbaarstelling van 40 miljoen voor
2019; “het overeind houden van de journalistiek als kerntaak’ willen wij graag met u het
gesprek aan over een daarbij passende vorm.
Uw inzet op losse projecten en series zou meer in lijn moeten worden gebracht met de
noodzaak om kennis, journalistieke onafhankelijkheid en innovatie ook binnen de
omroepredacties te waarborgen.
Graag gaan we op zeer korte termijn met u het gesprek aan, zodat er tijdig een plan op tafel
kan komen, dat kan rekenen op meer draagvlak vanuit de makers. Dat draagvlak heeft de
NPO in onze optiek hard nodig.
Dit kan resulteren in een Publieke Omroep die dichter bij de publiek komt te staan en
tegelijkertijd op een waardige manier omgaat met het programmatische personeel dat
uiteindelijk het plan voor een belangrijk deel moet uitvoeren.
Derhalve willen wij u verzoeken om de bezuinigingsmaatregelen voor 2019, als gevolg van
de eerder kenbaar gemaakte programmeringsplannen, per direct on hold te zetten.
Vervolgens kunnen met het beschikbare budget kernredacties binnen de omroepen worden
gevormd of behouden blijven, die de ruimte krijgen om invulling te geven aan een
vernieuwende programmering, waarbij de journalistieke kernwaarde centraal staat.
Wij horen graag zo spoedig mogelijk van u.
Met vriendelijke groeten,
Radio- en Televisieprogrammamakers-overleg Publieke Omroep
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