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BNNVARA is een onafhankelijke, 

ideële mediaorganisatie die zich 

inzet voor een open, gelijkwaardige en 

rechtvaardige samenleving.

Wij hebben een wereld voor ogen 

met gelijke kansen voor iedereen. 

Een duurzame, inclusieve samenleving 

waarin iedereen meedeelt in de welvaart 

en het plezier. Met nieuwsgierigheid 

naar de ander en met begrip voor elkaar.

Wij zijn een beweging van mediamakers 

met een duidelijk, vooruitstrevend 

profiel die een wezenlijke bijdrage levert 

aan kansengelijkheid.

VOOR EEN OPEN, 
GELIJKWAARDIGE 
EN RECHTVAARDIGE 
SAMENLEVING

Je Zal Het Maar Hebben
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LEESWIJZER

In dit beleidsplan beschrijven wij in hoofdstuk 1 voor welke doelgroepen en 

welk publiek wij media-aanbod maken en in hoofdstuk 2 welke positie wij 

binnen het publieke bestel innemen. Bij ons staat content voorop en daarom 

streven wij naar integrale formats. In onze integrale contentstrategie wordt 

content onafhankelijk van medium en platform ontwikkeld en gedistribueerd. 

Integrale formats dragen het meest bij aan het bereiken van, interacteren met 

en activeren van ons publiek. Wij denken niet meer in de lijnen van video en 

audio, maar willen alle aanbodkanalen van de publieke omroep gebruiken om 

onze verhalen te vertellen. In hoofdstuk 3 gaan we in op de wijze waarop wij 

maatschappelijk verankerd zijn, primair via onze leden en achterban en met be-

hulp van onze maatschappelijke partners. Ook beschrijven we in dit hoofdstuk 

onze samenwerking binnen het publieke bestel en laten we zien dat wij een 

belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de publieke mediaopdracht. 

Om onze rol binnen het publieke bestel goed te kunnen vervullen moet aan 

een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Deze zijn terug te vinden in 

hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 geven wij een doorkijk naar onze financiële stabi-

liteit. In hoofdstuk 6, ten slotte, schetsen wij hoe binnen onze organisatie de 

naleving van de Mediawet en daarmee verband houdende regelgeving 

geborgd wordt. 
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Samen strijden voor een open, gelijk-
waardige en rechtvaardige samen-
leving. Een stevig vertrekpunt voor 
de komende erkenningsperiode. Dit 
doen wij al sinds onze oprichting en dit 
blijven we doen. Wij zijn mediamakers 
die zich inzetten voor gelijke kansen 
voor iedereen. Wij doen dit met al ons 
media-aanbod en samen met iedereen 
die wij via dit aanbod aan ons weten te 
binden en in beweging weten te krijgen. 
Wij doen dit met lef, optimistisch, ei-
genzinnig, scherp en oplossingsgericht.

Wij zijn er voor een breed publiek en 
maken content die ertoe doet. Nieuwe, 
inclusieve en waardevolle verhalen die 
mensen raken en verandering teweeg-
brengen. We jagen discussies aan, zijn 
ondernemend en gaan door totdat er 
iets verandert. Streven naar diversiteit, 
inclusie, duurzaamheid, sociale recht-
vaardigheid en emancipatie is niet 
genoeg. Door samen in beweging te 
komen, komt een open, gelijkwaardige 
en rechtvaardige samenleving echt 
dichterbij.

Wij kunnen dit realiseren omdat we 
onderdeel zijn van een extern pluriform 
publiek bestel. Met een belangrijke rol 
voor omroepverenigingen daarbinnen 
die op verschillende manieren veran-
kerd zijn in de maatschappij. Dit maakt 
de publieke omroep uniek en zorgt voor 
de beste verhalen en content. 

Het kabinet-Rutte III formuleerde het 
in de visiebrief van 14 juni 2019 als 
volgt: Een open publieke omroep is ge-
worteld in de samenleving en verzorgt 
vanuit zijn verankering in verschillen-
de maatschappelijke stromingen een 
pluriform, onafhankelijk en kwali-
tatief hoogwaardig media-aanbod. 
Een brede omroep, die in dienst staat 
van gedeelde publieke waarden en 
ons daarom iedere dag vernieuwen-
de gezichtspunten biedt op onze hele 
samenleving, niet alleen op onze eigen 
omgeving. Een verbindend platform 
voor verschillende overtuigingen en 
tegelijk een baken van kritische, be-
trouwbare en onafhankelijke informa-
tievoorziening. Een venster op elkaar, 
op ons land en op de wereld. 

BNNVARA onderschrijft deze visie en 
neemt ruimte om zich te profileren, om 
daar te zijn waar ons publiek is, zodat 
we onze rol en functie ook optimaal 
kunnen vervullen. Met trots dienen wij 
dan ook het beleidsplan van BNNVARA 
in, opgesteld ten behoeve van de erken-
ningsaanvraag voor de periode 2022-
2026. Dat doen wij in de volle overtui-
ging dat wij met al ons aanbod opnieuw 
een prominente én belangrijke rol gaan 
spelen binnen het publieke bestel.

INTRODUCTIE

Sinan zoekt de klas van Elias
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BNNVARA zet zich in voor een open, 
gelijkwaardige en rechtvaardige sa-
menleving. Met onze verhalen strijden 
wij voor gelijke kansen voor iedereen. 
We maken invoelbaar wat ongelijkheid 
met je doet. We laten zien hoe het 
beter kan. We relativeren waar nodig. 
We doorbreken taboes, we zoeken de 
grenzen op en durven te ontregelen. En 
we bewijzen dat je samen met anderen 
verandering teweeg kunt brengen. Wij 
kunnen deze strijd voor gelijke kansen 
voeren omdat wij onderdeel zijn van 
de publieke omroep en in die hoeda-
nigheid creatieve vrijheid hebben en 
journalistiek onafhankelijk zijn. 

Onze verhalen beginnen vaak bij jonge 
mensen, bij praktisch opgeleide men-
sen of bij mensen met een migratie-
achtergrond. Verhalen over gesloten 
deuren en ontoegankelijke markten. 
Over hard werken en toch iedere maand 
moeite hebben om de rekeningen te be-
talen. En over de hoop op een beter en 
menswaardiger bestaan. Over nieuwe 
initiatieven, over tegen beter weten in 
gaan en over avontuur en veerkracht. 
Als gevolg van het ongebreidelde kapi-
talisme, de impact van de daarmee 
samenhangende klimaatverandering 
en de nasleep van de coronapan-
demie zal de sociale onrust in onze 
maatschappij de komende jaren sterk 
toenemen. Iemand die minder kansen 
heeft (gehad) dan een ander verdient 
beter, ongeacht de oorzaak of achter-
grond. Iemand die morgen geboren 
wordt, heeft net zoveel recht op een 
gezonde planeet als iemand die giste-
ren geboren werd.

Ideeën vormen de basis voor alles 
wat wij maken. Wij wakkeren met 
onze programma’s en media activis-
me aan. Wij vinden dat de toekomst 
beïnvloedbaar is en dat iedereen in 
Nederland daaraan kan bijdragen. 
Dat begint met jezelf informeren of 
door een ander aan het denken gezet 
worden. Wanneer we elkaar in ons 
denken weten te vinden, kan alles in 
beweging komen. Wij willen via onze 
media de vonk zijn, met onze verhalen 
inspiratie delen en met alle aanbod-
kanalen de oproep om in actie te 
komen versterken. Want kansen-
ongelijkheid gaat ons allemaal aan. 

Wij maken onze verhalen voor een 
breed publiek, voor alle mensen die 
zich willen inzetten voor een open, 
gelijkwaardige en rechtvaardige 
samenleving. Mensen die onze waar-
den delen. Ondernemende mensen, 
vol levenslust en oplossingsgericht. 
Mensen die kansen willen grijpen. En 
mensen die kansen willen bieden aan 
anderen. Mensen met gevoel voor 
humor en mensen die andere mensen 
weten te raken. In het bijzonder maken 
wij verhalen voor en over activistische 
mensen. Strijders voor een betere en 
mooiere wereld, van dromers en 
denkers tot lokale vrijwilligers en 
geweldloze barricadebestormers. 
Niet alleen voor zichzelf, maar juist 
ook voor de ander. Zo vergroten wij de 
maatschappelijke betekenis van de 
publieke omroep. Wij zijn voor.

STRIJDEN VOOR 
GELIJKE KANSEN

BOOS
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1.1 ACHT MILJOEN MENSEN MET 
RISICO OP ONGELIJKE KANSEN

Wij erkennen dat jonge mensen, prak-
tisch opgeleide mensen en mensen 
met een migratieachtergrond onderge-
representeerd zijn binnen het publieke 
mediabestel. Dit doet afbreuk aan de 
legitimatie van de publieke omroep en 
wij nemen als omroep die zich richt 
op een breed publiek de grote verant-
woordelijkheid om daar verandering 
in aan te brengen. Wij erkennen ook 
dat binnen deze groepen de grootste 
kansenongelijkheid wordt ervaren. 
Deze groepen hebben nadrukkelijk 
onze aandacht en vormen onze primai-
re doelgroepen. Dat is al zo sinds de 
oprichting van de VARA in 1925 en van 
BNN in 1997.

Nederland kent ruim twee miljoen 
jonge mensen¹, in 2026 naar verwach-
ting bijna drie miljoen mensen met een 
migratieachtergrond² en ongeveer een 
derde van alle Nederlanders is prak-
tisch opgeleid³. Als rekening wordt 
gehouden met de mogelijke overlap 
tussen deze drie groepen, gaat het 
in totaal om ruim acht miljoen men-
sen die behoren tot een groep die het 
grootste risico loopt om geconfron-
teerd te worden met ongelijke kansen. 
Wat BNNVARA betreft is de grootste 
uitdaging voor de publieke omroep als 
geheel om deze acht miljoen men-
sen een gezicht te geven, te bereiken 
en eerlijker te laten meedelen in de 
welvaart en het plezier. En BNNVARA 
neemt hierin het voortouw: voor, met 
en door deze mensen. 

¹ Tussen de 15 en 25 jaar oud (CBS, 2020).

² Eerste en tweede generatie (CBS, 2020).

³  Middelbaar beroepsonderwijs als hoogst  

genoten opleiding (CBS, 2020).

Grote impact had de documentaire 

BOOS: Terug Naar Je Eige Land, waarin 

de makers de problematiek aankaart-

ten rond 400 kinderen die in aanmer-

king kwamen voor het zogenoemde 

kinderpardon. De documentaire en 

de actie die daarop volgden, leidden 

- mede dankzij andere BNNVARA-pro-

gramma’s die de actie extra kracht 

gaven - in 4 weken tot ruim 250.000 

handtekeningen, waarmee het onder-

werp opnieuw op de agenda van de 

Tweede Kamer werd gezet.

TERUG NAAR JE EIGE LANDWij richten ons met onze programma’s 
en onze media op alle Nederlanders. 
Ons media-aanbod heeft tot doel de 
kansen van jonge mensen, praktisch 
opgeleide mensen en mensen met een 
migratieachtergrond direct of indirect 
te vergroten. Dat vereist dat we onze 
doelgroepen met onze content (blijven) 
bereiken. Wij voeren onze program-
mastrategie zo uit dat ons aanbod 
aansprekend is voor mensen van alle 
leeftijden en met alle opleidingen en 
achtergronden. Zij vormen ons publiek. 
Zo zorgen wij ervoor dat ons publiek 
bestaat uit alle mensen in Nederland 
die onze waarden delen: open, sociaal, 
nieuwsgierig, lef en vooruitstrevend. 
En dat ons publiek zich aantoonbaar 
blijft herkennen in de content die wij 
maken en de community’s die wij met 
elkaar vormen. 

Omvang en overlap jonge mensen, 
praktisch opgeleide mensen en men-
sen met een migratieachtergrond

0,1

0,4
mln.

0,6 mln.0,6 mln.

5,6 mln.

2,3 mln.2,1 mln.

TOTAAL
8,3 MLN.

PRAKTISCH OPGELEID

JONG

MIGRATIEACHTERGROND



12 13

PRAKTISCH OPGELEIDE MENSEN

•  Praktisch opgeleide mensen 
besteden gemiddeld 31 minuten 
meer aan media dan theoretisch 
opgeleide mensen en gebruiken 
media ook op een andere manier.

•  Lineair mediagebruik blijft bij 
praktisch opgeleiden constant, 
terwijl dat bij theoretisch opge-
leide mensen afneemt. 

•  Praktisch opgeleide mensen 
kijken gemiddeld 1 uur en 15  
minuten meer en gebruiken  
media minder voor bellen,  
berichten sturen en e-mailen. 

•  Zij kijken vaker naar commerci-
ele media en kijken en luisteren 
meer live, terwijl theoretisch 
opgeleide mensen vaker naar 
publieke media kijken en meer 
streamen.

•  Zij bezitten gemiddeld minder 
media-apparaten zoals compu-
ters, laptops, smartphones en 
tablets.

Bron: SCP (2019) Trends in Media: Tijd

MENSEN MET EEN MIGRATIE-
ACHTERGROND 

Mensen met een migratieachter-
grond kijken steeds minder naar 
Nederlandse media. Het week-
bereik van de NPO onder Turkse, 
Marokkaanse, Surinaamse en 
Antilliaanse Nederlanders daalde 
van 31% in 2018 naar 21% in 2020. 
Het weekbereik van RTL4 onder 
die groepen liep ook terug: van 
41% naar 34%. Ter vergelijking: 
het weekbereik onder mensen 
met een Nederlandse achtergrond 
was voor NPO en RTL4 samen in 
2018 nog 70% en in 2020 59%. 
Het aantal minuten kijktijd is voor 
mensen met een migratieach-
tergrond gelijk gebleven en dat 
wordt verklaard door een sterke 
toename van het gebruik van 
video on demand: het weekbereik 
van Netflix steeg van 32% in 2018 
naar 53% in 2020.

Bron: Motivaction (2020) 

MEDIAGEBRUIK DOOR DE 
DOELGROEPEN VAN BNNVARA

ROL VAN SOCIALE MEDIA

Voor jonge mensen met een mi-
gratieachtergrond spelen sociale 
media een belangrijke rol in het 
dagelijkse leven. Zij volgen via 
sociale media vrienden, familie 
en influencers. De voornaamste 
onderwerpen die zij volgen zijn 
humor, nieuws en religie. De be-
langrijkste redenen om te posten 
zijn bijzondere momenten delen, 
anderen steunen en anderen 
inspireren.

Bron: Kennisplatform Integratie & 
Samenleving (2020)

POLARISATIE

Jonge mensen halen informatie 
over mensen met een migratie-
achtergrond voor een groot deel 
uit sociale media. Hierin worden 
vooral incidenten belicht en 
daarom is de berichtgeving over 
mensen met een migratieachter-
grond relatief negatief. 

Bron: Verwey-Jonker Instituut (2020) 

JONGE MENSEN EN MEDIAGEBRUIK

•  Jonge mensen bezitten bijna 
allemaal een smartphone. De 
smartphone is ook verreweg het 
meest gebruikte device, op enige 
afstand gevolgd door de televi-
sie, de laptop en de tablet. 

•  Bijna tweederde gebruikt daar-
naast een game console, bijna 
de helft van de jonge mensen 
gamet zelfs dagelijks. 

•  De voornaamste doelen bij het 
gebruik van een smartphone zijn 
communicatie, nieuws, infor-
matie zoeken over bijvoorbeeld 
producten en gezondheid, en 
amusement in de vorm van  
muziek en video’s. 

•  De meest populaire apps zijn 
WhatsApp, YouTube, Spotify,  
Facebook, Instagram, Snapchat en 
TikTok. Een aanzienlijk deel van de 
jonge mensen spendeert hier da-
gelijks een uur of meer aan. Veelal 
wordt dit veroorzaakt door de fear 
of missing out: het gevoel dat ze 
iets missen als ze hun smart- 
phone niet regelmatig gebruiken.

Bronnen: Bibliotheekinzicht (2020) en 
Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 
CBS (2019)
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1.2 VAN BEREIKEN EN INTERACTEREN 
NAAR ACTIVEREN

Als mediamakers voor kansengelijkheid 
focussen wij op de behoefte bij ons pu-
bliek om de wereld nog beter te begrij-
pen, zelf een mening te vormen, erin te 
participeren en gemotiveerd te worden 
om samen met anderen het verschil te 
maken. Wij weten als geen ander hoe 
je daarmee een groot bereik realiseert, 
ook al gaat dat in het snel veranderen-
de medialandschap bepaald niet van-
zelf. En wij zetten concrete ambities op 
het interacteren met en activeren van 
ons publiek. 

BNNVARA heeft afgelopen jaren een 
groot deel van de Nederlandse bevol-
king met haar media-aanbod bereikt. 
Daarnaast verzorgde zij van alle 
ledengebonden omroepen de meeste 
zendtijd¹. En behoorden onze titels 
consequent tot het meest teruggeke-
ken ondemand-aanbod van de publie-
ke omroep. Wij hebben daarmee een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het 
realiseren van de publieke media- 
opdracht. 

¹ Zendtijd excl. kinderprogrammering. Bron: SKO

Bereik en interactie BNNVARA afgelopen jaren

Totale bereik BNNVARA-YouTube-kanalen*

*gemeten sinds de start van de kanalen tot eind 2020.

Kanaal Weergaven Abonnees Kijktijd in uren Interacties

101Barz 719.044.393 1.006.634 48.548.408 12.569.106

Kinderen voor Kinderen 679.526.501 537.296 23.398.688 4.230.621

Sluipschutters 604.936.633 481.824 9.902.127 7.176.247 

Drugslab 89.623.542 1.098.346 6.524.149 3.745.609

BOOS 95.118.402 485.125 13.360.833 3.781.124 

Spuiten en Slikken 67.724.050 164.145 4.762.596 1.273.870 

Even tot hier 19.354.391 31.181 692.057 597.243 

Zembla 3.563.431 19.582 932.770 127.307 Televisie Radio

2017 8,3 uur 16 uur

2018 7,1 uur 15 uur

2019 7,9 uur 15 uur

Vroege Vogels KASSA

2017 109.202 74.710

2018 111.065 986.48

2019 1.098.023 1.240.084

Totaalbereik BNNVARA onder Nederlandse bevolking

Percentage zendtijd ledengebonden omroepen

Totale aantal televisieprogramma’s

Gemiddeld aantal uren per dag Aantal fora-reacties

2017

2017 2018 2019

2017

96%

28%

2018

2018

94%

26%

2019

2019

95%

26%

254 224 248
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Wij zien de mediaconsumptie bij ons 
publiek enerzijds snel veranderen en 
anderzijds stabiliseren. Streaming van 
audio en video wint bij jongere mensen 
snel terrein, terwijl oudere mensen 
loyaal zijn aan hun lineaire mediacon-
sumptie. En het aantal platforms waar-
op jongere mensen actief zijn neemt 
naar verwachting verder toe, terwijl de 
platformloyaliteit bij diezelfde mensen 
naar verwachting verder afneemt. Dit 
maakt het anticiperen, reageren en 
aansluiten op het mediagedrag van 
ons publiek noodzakelijk. Wij zullen de 
grenzen van wat geldt als gecoördi-
neerd media-aanbod opzoeken om te 
kunnen voorsorteren op toekomstig 
mediagebruik door onze doelgroepen 
en ons publiek. 

Met bereiken alleen creëren wij on-
voldoende beweging. Daarom zetten 
wij vol in op interacteren en activeren. 
Wij doen bij meer programma’s en 
producten van BNNVARA een concreet, 
toegankelijk en laagdrempelig voor-
stel aan ons publiek om samen meer 
maatschappelijke impact te hebben. 
Interactieve media bieden de mogelijk-
heid om bij de totstandkoming en het 
delen van verhalen, naar aanleiding 
van programma’s of als onderdeel van 
een community met elkaar in contact 
te zijn. Interactieve media zijn voor  
BNNVARA naast promotioneel, inter-
actief, participatief en verdiepend ook 
volwaardig in te zetten platformen 
voor kijken en gezien worden, en luis-
teren en gehoord worden. Interactieve 
media vergroten de binding met ons 
publiek, ook live. 

HOE INTERACTEREN WE MET 
ONZE ACHTERBAN? 

Rond onze programma’s Kassa, 
Vroege Vogels en Make Holland 
Great Again is nadrukkelijk sprake 
van interactie met onze achter-
ban. Via fora en sociale media 
krijgt het publiek de gelegen-
heid om in contact te treden met 
elkaar én met de makers over 
urgente onderwerpen. Deze 
wisselwerking, waarbij makers in 
gesprek gaan met hun achterban 
en kijkers input leveren voor de 
betreffende titel, leidt tot kwali-
tatief sterkere en relevantere pro-
gramma’s. Dit geldt ook voor 3 Op 
Reis, Spuiten en Slikken, Over Mijn 
Lijk, BOOS en 101Barz, waarbij 
interactie met de doelgroep een 
onlosmakelijk onderdeel is van de 
titel. Ook 3FM is zeer interactief, 
met de 3FM-app en steeds meer 
videoprojecten op YouTube. 

Bij de ontwikkeling van interactieve 
media, de distributie van ons onde-
mand-aanbod en de productie van 
innovatieve content richt BNNVARA 
zich op het activeren van het publiek 
om zich naar aanleiding van een pro-
gramma van BNNVARA in te zetten om 
de kansen voor zichzelf of voor een 
ander te vergroten. Wij verwijzen in de 
context bij onze programma’s en pro-
ducten - dagelijks waar dat relevant is 
en past binnen de redactionele vrijheid 
en keuze - naar de mogelijkheden voor 
onze doelgroepen en ons publiek om 
maatschappelijke impact te hebben. Zo 
leiden gedeelde dagelijkse ervaringen 
tot gezamenlijke en collectieve acties. 

Mensen die in hun dagelijks leven 

afhankelijk zijn van een hulpmiddel 

zoals een rolstoel, trap- of tillift, krijgen 

vaak te maken met de onnavolgbare 

bureaucratie in de zorg. Na de massaal 

gedeelde campagne #RegelHet van 

Kassa nam de verantwoordelijke 

minister van Volksgezondheid, Hugo 

de Jonge, maatregelen. Een speciaal 

actieteam werd opgezet om mensen 

die problemen hebben met hun 

hulpmiddel of het aanvragen daarvan 

te helpen.

#REGELHET
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1.3 TWEE MILJOEN MEDESTANDERS

Wij zijn mediamakers voor kansenge-
lijkheid, wat wij maken is optimistisch, 
confronterend, relativerend of schu-
rend van toon en geeft een perspectief 
voor oplossingen. In onze strijd voor 
een open, gelijkwaardige en rechtvaar-
dige samenleving staan wij niet alleen. 
Wij verenigen kwetsbare flexwerkers 
en sociaal bevlogen ondernemers. 
Mensen die re-integreren en mensen 
die pas net starten. Durfinvesteerders 
en werkende armen. Mensen die de on-
geschreven regels breken en mensen 
die het goede voorbeeld geven. Sociale 
activisten en avonturiers die jong van 
geest zijn. Wij verenigen zelfredzame 
mensen die hun eigen voedsel verbou-
wen en vrijwilligers bij de voedselbank. 
Zorgprofessionals en mantelzorgers. 
Circulaire bouwers en creatieve slo-
pers. Collectievelingen die de econo-
mie vergroenen en autonome mensen 
die consuminderen. En wij verenigen 
notoire nachtbrakers en vroege vo-
gels. Slimme beleidsmakers en strenge 
handhavers. Duurzaamheidsactivisten 
en klimaatvluchtelingen. Sportieve 
amateurs en professionele gamers. 
Mensen die het zelf willen doen en 
mensen die het samen oplossen.  

Wij hebben de ambitie om in 2026 
twee miljoen mensen te verenigen die 
samen strijden voor kansengelijkheid. 
Naast het bereiken van, het interac-
teren met en het activeren van deze 
mensen, nodigen wij deze mensen ook 
uit om zich te verenigen. Om dat te re-
aliseren introduceren wij onder andere 
concrete, toegankelijke en laagdrem-
pelige introductielidmaatschappen 
voor onze doelgroepen en ontwikkelen 
we nieuwe manieren om de betrokken-
heid van ons publiek en onze doelgroe-
pen invulling te geven.

In campagnes en communicatie 
van BNNVARA focussen wij op kan-
sengelijkheid in combinatie met de 
maatschappelijke thema’s diversiteit, 
inclusie, duurzaamheid, sociale recht-
vaardigheid en emancipatie. De tone 
of voice is in onze merkcampagnes net 
als in onze programma’s altijd opti-
mistisch, gedurfd, krachtig, vol humor, 
transparant, overtuigend en menselijk. 
In onze programmatische campagnes 
focussen wij op een open, gelijkwaar-
dige en rechtvaardige samenleving. 
Net zoals onze programma’s dat doen, 
want alleen in zo’n samenleving kun-
nen mensen vrij zijn.

Door het programma Make Holland 

Great Again kwam Nederland in actie 

voor o.a. laaggeletterdheid, depressieve 

jongeren, minder plasticgebruik, een 

filtervrije week en acceptatie van de 

lhbti+-gemeenschap. Het programma 

zorgde daarnaast onder meer voor 

bijna 34.000 nieuwe donorregistraties. 

MAKE HOLLAND 
GREAT AGAIN 
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BNNVARA brengt mensen samen 
vanuit haar ideaal van een duurzame, 
inclusieve samenleving. Met integrale 
formats vergroten wij de nieuwsgie-
righeid naar de ander en het begrip 
voor elkaar. Hiervoor is vertrouwen 
in elkaar belangrijk. En vertrouwen in 
ons als mediamakers. Zodat feiten niet 
voor meningen worden aangenomen 
(en andersom). Neemt de maatschap-
pelijke onzekerheid toe, dan wordt 
de ontvankelijkheid voor alternatieve 
interpretaties van de werkelijkheid 
groter. BNNVARA wil mensen als ant-
woord op deze onzekerheid nieuwe 
perspectieven aanreiken. Geen angst 
versterken, maar hoop bieden. Minder 
individuele bubbels, meer gedeelde 
kennis en betekenis. 

Voor een functioneel maatschappe-
lijk debat is gelijke toegang tot in-
formatie cruciaal. Voor het creëren 
van maatschappelijke oplossingen is 
daarnaast verbeeldingskracht nodig. 
Wetenschap, kunst, cultuur, drama 
en satire vormen de brandstof voor 
deze verbeeldingskracht en BNNVARA 
heeft veel ervaring met het op toegan-
kelijke wijze bieden van een podium 
aan wetenschappers en kunstenaars. 
Zo creëren wij ruimte voor steeds 
weer nieuwe en jonge subculturen. En 
dragen wij bij aan de maatschappelij-
ke relevantie van wetenschap en de 
vitaliteit van de creatieve sector, waar 
wij zelf onderdeel van uitmaken. 

Ons media-aanbod bestaat primair uit 
integrale formats die via elkaar ver-
sterkende aanbodkanalen op toegan-
kelijke wijze worden gedistribueerd. 
Wij omarmen en ondersteunen daar-
mee de ambitie van de NPO om content 
voorop te zetten, te sturen op integra-
liteit in de aanbodkanalen en de aan-

bodkanalen aan te laten sluiten op het 
mediagedrag van het publiek. Daarbij 
zijn wij ervan overtuigd dat integra-
le formats en persoonlijke profielen 
de beste mogelijkheden bieden voor 
het bereiken van, interacteren met en 
activeren van ons publiek. Waar dat in 
relatie tot maatschappelijke thema’s 
voor ons publiek en onze doelgroepen 
beter past, bieden wij ook enkel lineai-
re, ondemand- of online formats. Wij 
ontwikkelen door. 

PERSPECTIEF BIEDEN 
MET INTEGRALE 
FORMATS
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INTEGRALE CONTENTSTRATEGIE

BNNVARA is actief op alle be-
schikbare mediaplatforms omdat 
het onze ambitie is om daar te 
zijn waar ons publiek is. We willen 
niet alleen zenden, maar ook 
interacteren met ons publiek, we 
willen niet alleen een massa-
publiek bereiken, maar ook een 
individuele relatie aangaan, met 
nieuwe vormen die passen bij 
het nieuwe of specifieke media-
gebruik. Om deze slag te maken 
zijn we een aantal jaren geleden 
gestart met het dichter bij elkaar 
brengen van de toen nog relatief 
gescheiden werelden televisie, ra-
dio en digital. Bij BNNVARA staan 
onze verhalen centraal. Daarom 
werken we volgens de integra-
lecontentstrategie. Dit houdt 
in dat we bij al onze producties 
eerst nadenken waarom juist wij 
dit moeten maken, voor wie we 
het eigenlijk maken en wat we er 
uiteindelijk mee willen bereiken. 
Vervolgens onderzoeken we waar 
die doelgroep zich beweegt en 
bouwen we met een multidiscipli-
nair team ons verhaal daar zoveel 
mogelijk omheen. 

De Vooravond 
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In Pauw Komt Binnen spreekt Jeroen Pauw 

aan zijn talkshowtafel mensen op hun eigen 

terrein, zoals in een ziekenhuis, tbs-kliniek of 

verpleeghuis. 

Met het baanbrekende programma Over Mijn 

Lijk laten onze makers zien hoe we moeilijke 

onderwerpen bespreekbaar maken en taboes 

doorbreken. In 2020 won dit programma, waarin 

terminale jongeren op indringende wijze maar 

met lichte toon geportretteerd worden, de 

Gouden Televizier-Ring. 

Ja, Anne is lesbisch, maar daar gaat het niet om 

in de serie Anne+. Hoofdpersoon Anne worstelt 

met typische twintigers problemen. Het enige 

wat geen probleem is, is dat ze lesbisch is. De 

makers wilden dat Anne voor iedereen herken-

baar is. Het is een serie zonder stereotypen. 

Spuiten en Slikken (inclusief Drugslab) is inmid-

dels een zeer drukbezocht online platform waar 

jongeren terechtkunnen voor eerlijke en veilige 

voorlichting over seks en drugs. Dit is niet alleen 

interactief, maar ook blijvend vernieuwend en 

voor veel jonge mensen relevant.

FORMATS DIE GRENZEN 
VERLEGGEN

2.1  UITGESPROKEN, SOCIALE EN 
INNOVATIEVE BEWEGING VAN MEDIA-
MAKERS

Wij zijn een uitgesproken, sociale en 
innovatieve mediaorganisatie met een 
maatschappelijke missie. We zijn een 
beweging van mediamakers en werken 
binnen de publieke omroep aan con-
tent die ertoe doet. We maken nieuwe, 
inclusieve en waardevolle verhalen die 
mensen raken en verandering teweeg-
brengen. Dat doen we zelfstandig of 
samen met onze maatschappelijke en 
culturele partners. Verhalen die infor-
meren, die kennis bieden of die juist 
amuseren en relativeren. 

BNNVARA doet dat met lef. Als uitge-
sproken en scherpe mediaorganisatie 
maken wij moeilijke onderwerpen 
bespreekbaar, doorbreken wij taboes 
en krijgen wij de waarheid boven tafel. 
Op een manier die ontroert, verrijkt, 
verrast, laat lachen en aan het denken 
zet. Wij doen dit met alle genres, of het 
nou gaat om radio, online, televisie, 
amusement, journalistiek of human 
interest. Altijd vanuit idealisme en 
optimisme. Met de inzet van gevestigd 
vakmanschap en met ruimte voor aan-
stormend talent. 

Als sociale en brede mediaorganisatie
faciliteren wij maatschappelijke  
discussies waarin niet alleen de 
meerderheid wordt gehoord. We geven 
een stem aan minderheden en zorgen 
ervoor dat er nieuwe verbindingen kun-
nen ontstaan. Zo jagen wij verandering 
aan. Onafhankelijk, met open vizier en 
met hoor en wederhoor waar het jour-
nalistiek betreft. Op het randje waar 
het kan, ook als het schuurt. Want als 
makers moet je risico willen lopen, het 
avontuur aangaan, nieuwe wegen zoe-
ken en altijd openstaan voor de ander.

Als innovatieve en creatieve mediaorga-
nisatie vinden wij dat de inhoud bepaalt 
hoe een verhaal het beste tot zijn recht 
komt. We zijn altijd op zoek naar de bes-
te vorm en de plek waar ons publiek zich 
bevindt. Wij adopteren nieuwe inno-
vaties snel, investeren volop in experi-
menten en sluiten steeds weer aan bij 
nieuwe technologische standaarden. Als 
mediamakers streven wij naar nauw-
keurigheid, lef en originaliteit. Onze 
kwaliteit is hoog, onze drempel laag en 
onze energie oneindig. Wij zijn voor.

BREED PAKKET AAN GENRES

Wij voeren onze programmastra-
tegie zo uit dat ons aanbod aan-
sprekend is voor mensen van alle 
leeftijden, opleidingen en achter-
gronden. Zo zorgen wij ervoor dat 
ons publiek bestaat uit alle mensen 
in Nederland die onze waarden 
delen: open, sociaal, nieuwsgierig, 
lef en vooruitstrevend. Wij bieden 
daarbij een breed pakket aan genres 
aan en sluiten daarmee aan bij de 
tien inhoudelijke hoofdgenres zoals 
opgenomen in het CBP van de NPO: 
Nieuws en actualiteiten, Opinie, 
Human interest, Kunst en expressie, 
Muziek, Drama, Kennis en educatie 
en Amusement. BNNVARA kiest voor 
een breed pakket aan genres van-
wege onze belofte aan ons publiek, 
het bereik dat en de interactie die 
wij realiseren en de maatschappe-
lijke en persoonlijke impact die wij 
daarmee ambiëren. BNNVARA heeft 
ook afgelopen jaren aangetoond 
in deze genres een belangrijke 
bijdrage te hebben geleverd aan het 
realiseren van de publieke mediaop-
dracht van de publieke omroep als 
geheel. Deze ambitie zetten wij ook 
komende erkenningsperiode voort.

 



2524

2.2 MEDIA-AANBOD MET MAAT-
SCHAPPELIJKE PRIORITEITEN

Ons media-aanbod is van grote maat-
schappelijke betekenis en draagt bij 
aan een kwalitatief, veelkleurig en 
waardevol aanbod van de publieke 
omroep. Het is onze ambitie dat het 
media-aanbod van BNNVARA van alle 
mediaorganisaties aantoonbaar het 
meest geassocieerd wordt met de 
maatschappelijke thema’s diversi-
teit, inclusie, duurzaamheid, sociale 
rechtvaardigheid en emancipatie. Deze 
prioriteiten stellen wij omdat wij ervan 

overtuigd zijn dat wij met deze thema’s 
het meeste kunnen bijdragen aan een 
open, gelijkwaardige en rechtvaardige 
samenleving. 

Diversiteit en inclusie
Wij strijden tegen racisme en we 
vieren de diversiteit en pluriformiteit 
van onze open samenleving, die zich 
kenmerkt door een toegenomen ver-
scheidenheid naar herkomst. Dit laten 
we met grote regelmaat zien in ons 
media-aanbod. En we zijn bereid daar-
bij ook naar onszelf te kijken en daar 
consequenties aan te verbinden.  

Diversiteitsperspectief

In het drieluik Niet Normaal Vies volgden we 

ondernemer Tugrul Cirakoglu, in bezit van een 

master Management en Business, tijdens zijn 

extreme schoonmaakwerk. Als niet-westerse 

Nederlander bokst hij, ondanks zijn hoge oplei-

ding, al zijn leven lang op tegen vooroordelen. 

101Barz is het grootste hiphopplatform van 

Nederland met wekelijks nieuwe video’s op 

YouTube die een zeer divers publiek bereiken. 

In Bloedbroeders maakt journalist Sinan Can 

samen met de acteur Ara Halici een roadmovie 

over de Turkse massamoord op Armeniërs, 100 

jaar geleden. 

Je Zal Het Maar Hebben met Jurre Geluk (dat af-

gelopen jaar 20 jaar bestond) portretteert jonge  

Nederlanders die ondanks hun ziekte of handi-

cap alles uit het leven halen.

VIEREN VAN DIVERSITEIT

De nieuwe verscheidenheid; toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland, WRR, 2018.
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Vroege Vogels laat op radio, tv en online al meer 

dan 40 jaar horen en zien hoe prachtig en rijk de 

vaderlandse natuur is, maar zet zich ook na-

drukkelijk in voor een groener Nederland. Menno 

Bentveld, die Vroege Vogels al jaren presenteert, 

maakte ook een docuserie over de haat-liefde-

verhouding die de mens heeft met plastic: Ik, 

Plastic. 

3 op Reis legt sinds 2019 uit hoe je binnen een 

reistijd van 5 uur vanaf Utrecht met de trein zon-

der te vliegen toch een duurzame en avontuur-

lijke reis kunt maken. Ook maakten we natuur-

series als De Nieuwe Wildernis, De Terugkeer 

Van Stadsmormels en Het WAD. En werken we 

momenteel aan een serie over biodiversiteit met 

Menno Bentveld.

Sander Hoogendoorn is ambassadeur van de 

Plastic Soup Foundation en trekt in zijn ochtend-

programma op 3FM veel uit de kast om het plas-

tic-probleem aan te kaarten. Meestal door een 

verrassende aanvliegroute te kiezen als: hoeveel 

plastic zit er eigenlijk in ons lichaam?

Jan-Willem Start Op verzamelde onder de 

noemer Gas Op die Lolly handtekeningen om de 

aardbevingsproblematiek in Groningen hoog op 

de agenda van de Tweede Kamer te houden.

URGENTIE VOOR 
DUURZAAMHEID

Duurzaamheid
De door mensen veroorzaakte kli-
maatverandering leidt tot een steeds 
grotere ongelijke kwaliteit van leven. 
Omdat niet iedereen evenveel kansen 
heeft om de impact van klimaatveran-
dering op te vangen, wordt de ongelijk-
heid verder vergroot. Duurzaamheid en 
vergroening zijn dan ook de grootste 
maatschappelijke opgaven voor de 
komende decennia en vragen vandaag 
nog om grootschalige actie. Maar wat 
mensen hebben veroorzaakt, kunnen 
mensen ook ongedaan maken. Met ons 
media-aanbod creëren wij urgentie, 
bieden wij perspectief, maar laten wij 
ook zien hoe mooi en rijk de natuur 
(nog) is.

Sociale rechtvaardigheid
Met ons media-aanbod strijden wij 
voor gelijke kansen. We doen dit net 
zolang tot iemands achtergrond, leef-
tijd, gender of identiteit in onze maat-
schappij geen rol van betekenis meer 
heeft, bijvoorbeeld bij de toegang tot 
onderwijs of werk of de mogelijkheid 
om je ergens te vestigen.

Emancipatie 
Het is volkomen achterhaald dat 
lhbti’s ongelijk behandeld worden bij 
de wens tot ouderschap of bloed-
donatie. Dat iemand in een rolstoel 
letterlijk en figuurlijk niet voorbij de 
voordeur komt, blijft schokkend en 
het is onbestaanbaar dat vrouwen en 
mannen in dezelfde functie nog steeds 
niet hetzelfde verdienen. Zomaar een 
paar voorbeelden die laten zien dat de 
strijd voor gelijke rechten nog lang niet 
gestreden is. 

Wij maken content die ertoe doet. 
Nieuwe, inclusieve en waardevolle ver-
halen die mensen raken en verandering 
teweegbrengen. We jagen discussies 
aan en gaan door totdat er iets ver-
andert. Want streven naar diversiteit, 
inclusie, duurzaamheid, sociale recht-
vaardigheid en emancipatie is niet 
genoeg. Door samen in beweging te 
komen, komt een open, gelijkwaardi-
ge en rechtvaardige samenleving pas 
dichterbij.

 IN ONTWIKKELING

Een paar voorbeelden van 
programma’s die bij ons in de 
maak zijn. Op dit moment wor-
den de scenario’s geschreven 
voor de nieuwe dramaserie ‘De 
Life’, waarin de Kaapverdiaanse 
gemeenschap in Rotterdam de 
hoofdrol speelt. De makers van 
Klem zijn bezig met een nieu-
we dramaserie genaamd BuZa. 
Daarnaast ontwikkelen we een 
programma over de wooncrisis 
in Nederland getiteld Onderdak. 
Ook maken we een serie over de 
verschillende etniciteiten die 
Suriname kent en maken we een 
serie over de positie van de oor-
spronkelijke bevolking van Ame-
rika met Waldemar Torenstra. En 
we werken aan het programma 
Advocaat van de Duivel, waarin 
Natascha Harlequin in debat 
gaat met mensen wiens mening 
diametraal op die van haar staat.
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EEN VENSTER OP DE WERELD

Op het voetbalveld en in de kleedkamer ben je 

allemaal gelijk, of je nu advocaat bent, bloemen-

verkoper of elektricien. Tenminste, als je kunt 

voetballen. De grote vragen van de maatschappij, 

in het klein uitgevochten in de kleedkamer, het 

veld en de kantine van de serie All Stars & Zonen.

In een speciale pride-versie van Nu We Er Toch Zijn 

lieten we zien hoe gastvrij gemeenten zijn, en hoe 

solidair inwoners zijn met de lhbti+ community. 

Daarnaast organiseerde BNNVARA in samenwer-

king met TivoliVredenburg een online kennissessie 

over pride en de strijd voor inclusiviteit. 

Maker Sinan Can toont Nederland het venster op 

de wereld met zijn journalistieke series uit het 

Midden-Oosten als De Arabische Storm, Voorbij 

de grenzen van Saoedi-Arabië en De verloren 

kinderen van het Kalifaat.

In The Dateables laten we zien dat de weg naar 

liefde voor sommige mensen soms iets ingewik-

kelder verloopt, bijvoorbeeld wanneer je spas-

tisch bent of aan spierdystrofie lijdt. Of wanneer 

je verstandelijk beperkt bent of doof bent. Voor 

deze mensen gaan we op zoek naar de perfecte 

match en we laten zien dat de liefde voor iedereen 

bereikbaar is. 

In KLEM laten we zien hoe via het schoolplein en 

de vriendschap tussen twee meisjes twee uiteen-

lopende gezinnen tot elkaar veroordeeld worden. 

Een hoge belastingambtenaar komt in aanraking 

met een jongen van de straat die andere metho-

den heeft om geld te verdienen.

In de serie Geslacht onderzocht Ryanne van 

Dorst welke rol gender speelt in onze maat-

schappij. Waarom denken we in de hokjes ‘man’ 

en ‘vrouw’? En zit er nog wat tussenin?

EMANCIPATIE 
VAN MENSEN EN GROEPEN
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onafhankelijk én eindverantwoordelijk 
voor ons media-aanbod. Wij berichten 
waarheidsgetrouw en zo volledig en 
controleerbaar mogelijk. Wij vermijden 
eenzijdige en tendentieuze berichtge-
ving, werken onafhankelijk en vermij-
den (alleen al de schijn van) belangen-
verstrengeling. Wij passen hoor en 
wederhoor toe en feitelijke onjuist-
heden worden verbeterd.

Tegelijkertijd erkennen wij dat de 
journalistiek onder druk staat. Dat 
komt enerzijds door de toegenomen 
macht van de grote techplatformen 
en de toegenomen concentratie van 
private mediabedrijven, en anderzijds 
door onzekerheid over de financiering 
van journalistiek op de langere ter-
mijn. Advertentiemodellen eroderen, 
abonnee-aantallen lopen terug en de 
financiering van publieke omroepen 
wordt door private mediabedrijven als 
marktverstorend geframed. BNNVARA 
zal zich daarom inzetten voor een alli-
antie van mediapartners die collectief 
een veilige haven voor betrouwbare 
en toegankelijke informatie realiseert, 
promoot en onderhoudt. 

In reactie op de bovenstroom van 
deepfakes en nepnieuws ondersteu-
nen wij samen met publieke en private 
partners een onderstroom van inno-
vatieve publieke tools. Denk bijvoor-
beeld aan versleutelde open-source-
messaging-tools, log-in-tools die de 
privacy van gebruikers waarborgen en 
advertentievrije publieke platformen 
voor het delen van content. En wij 
zetten in op het creëren van een betere 
vindbaarheid en meer herkenbaarheid 
door samen met andere publieke me-
diaorganisaties en culturele partners 
publieke en privacyvriendelijke alter-
natieven voor de grote techplatformen 
en -tools te faciliteren en te promoten. 

2.3 IMPACT OP MAATSCHAPPELIJKE 
THEMA’S 

Het succes van onze programmastra-
tegie meten wij niet primair met 
bereikcijfers, maar aan de hand van de 
impact van onze programma’s en pro-
ducten op de maatschappelijke thema’s 
diversiteit, inclusie, duurzaamheid, 
sociale rechtvaardigheid en emanci-
patie. BNNVARA introduceert voor alle 
programma’s en producten een impac-
tindicator voor de maatschappelijke 
impact die wij samen met ons publiek 
en onze doelgroepen tot dusverre 
hebben gehad en verbreedt daarmee 
de smalle focus op bereikcijfers. Deze 
impactindicator geeft invulling aan 
het voornemen van de NPO om een 
impactbelevingsmeter aan het instru-
mentarium toe te voegen en dus zijn 
wij bereid om deze samen met de NPO 
te ontwikkelen. Een maatschappelijk 
impactverslag maakt onderdeel uit van 
onze jaarverslaggeving.

2.4 PAL VOOR ONZE JOURNALISTIEKE 
WAARDEN

Conform hetgeen is beschreven in het 
redactiestatuut en de programmati-
sche uitgangspunten van BNNVARA 
en de journalistieke code van de NPO 
staan wij pal voor onze journalistieke 
waarden. Want een krachtige journa-
listieke functie die misstanden aan de 
kaak stelt of weet te voorkomen is van 
groot belang voor een open, gelijk-
waardige en rechtvaardige samenle-
ving. We bepalen zelf onze program-
matische en journalistieke agenda en 
laten ons daarbij niet beïnvloeden door 
anderen met eigen individuele, com-
merciële, culturele, maatschappelijke 
of politieke belangen. Wij maken helder 
onderscheid tussen feiten, beweringen 
en meningen en zijn altijd redactioneel 

Het onderzoeksjournalistieke programma 

Zembla - ook een goedbezocht online platform 

- biedt achtergronden, interviews, podcasts en 

making-offs. In Zembla worden wekelijks mis-

standen in de samenleving aangetoond, vaak met 

onthutsend resultaat, zoals in de afleveringen 

over de granulietstort door Rijkswaterstaat en 

de rol van VolkerWessels daarin. 

In de documentaire Staatsvijand nr. 1 sprak 

Sinan Can met Samir A., één van de bekendste 

voormalige leden van de Hofstadgroep. Samir A. 

gaf in de documentaire voor het eerst toe dat hij 

van plan was aanslagen in Nederland te plegen. 

Aan de hand van archiefmateriaal en dossier-

stukken plaatste Sinan het interview in context, 

zette de feiten op een rij en analyseerde hij zijn 

handelen.

De veelgeprezen series van Coen Verbraak 

over de kansloze missie van Dutchbat in 

Srebrenica en over de politionele acties in 

Nederlands-Indië (Onze Jongens Op Java) deden 

ons beeld kantelen en droegen zo bij aan een 

hernieuwde discussie over deze ingrijpende 

gebeurtenissen. 

JOURNALISTIEK 
MET IMPACT
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BNNVARA werkt bij het ontwikkelen 
van integrale formats altijd vanuit 
de eigen missie voor een open, gelijk-
waardige en rechtvaardige samen-
leving. BNNVARA is bij uitstek een 
makersorganisatie: veel programma’s 
worden door BNNVARA zelf gepro-
duceerd. Daarnaast werkt BNNVARA 
vanwege de inhoudelijke meerwaarde 
ook regelmatig samen met producen-
ten en maatschappelijke partners. 
Wij selecteren zelf de producenten en 
maatschappelijke partners met wie 
wij dit doen. BNNVARA levert daarmee 
haar bijdrage aan de opdracht van de 
publieke omroep om een substantieel 
percentage van het programmabudget 
te besteden bij onafhankelijke pro-
ducenten. 

Wij onderschrijven het door de NPO 
gestelde belang van toegankelijkheid, 
zichtbaarheid, vindbaarheid en her-
kenbaarheid van ons media-aanbod. 
Ook onderschrijven wij de waarde die 
door de NPO wordt toegedicht aan 
keuzevrijheid voor en de privacy van 
ons publiek. Wij stellen als vereiste 
dat ons media-aanbod altijd integraal 
wordt gedistribueerd via alle door de 
NPO gecoördineerde aanbodkanalen 
die zich daar in onze ogen voor lenen. 
Het antwoord op de fragmentatie van 
aanbodkanalen is in onze ogen altijd 
inhoudelijk: onze verhalen staan cen-
traal en verbinden alle aanbodkanalen 
waarop deze verhalen worden verteld 
of gemaakt.

Voor de continuïteit en verdere pro-
fessionalisering van onze journali-
stieke functie zijn onze mensen van 
onmiskenbaar belang. Ons talent-
ontwikkelingsprogramma BNNVARA 
Academy wordt verbreed naar alle 
voor ons relevante werkterreinen en 
genres, werft toegankelijk, hanteert 
gelijke kansen voor alle kandidaten 
en selecteert eerlijk en transparant. 
Samen met andere publieke media-
organisaties gaan wij journalistieke 
traineeships opzetten, zodat talenten 
over de volle breedte en pluriformi-
teit van de publieke omroep ervaring 
kunnen opdoen.

2.5 TOEGANKELIJKE GEDEELDE 
DAGELIJKSE ERVARINGEN 

Onze lineaire formats zijn primair 
integrale formats, vanuit de overtui-
ging dat alle mensen, onafhankelijk 
van leeftijd, opleiding of achtergrond, 
behoefte hebben aan gedeelde dage-
lijkse ervaringen en een format dat op 
alle relevante aanbodkanalen wordt 
aangeboden zich beter laat delen. De 
genres nieuws en actualiteiten, opinie 
en drama lenen zich goed voor deze 
behoefte aan gedeelde dagelijkse er-
varingen. Zeker wanneer sprake is van 
hybride vormen waarin ook ruimte is 
voor de genres human interest, kunst 
en expressie, muziek en amusement. 
Uit de zelfevaluatie van de NPO, die is 
opgesteld ten behoeve van de Evalu-
atiecommissie over de periode 2013-
2017, kwam een helder beeld: BNN- 
VARA was in deze periode toonaange-
vend op de domeinen opinie en amuse-
ment en leverde een voorname bij-
drage aan de domeinen samenleving, 
expressie en kennis. 

INTEGRALE FORMATS VOOR HET 
DELEN VAN ERVARINGEN

•  3 Op Reis is een integraal format 
met een wekelijks ritme, een 
online platform waar mensen 
informatie zoeken als ze op reis 
gaan of zijn en grote communi-
ty’s op sociale media. Daarnaast 
zijn er podcasts van de makers 
en verschillende nieuwsbrieven. 

•  First Dates is een integraal 
format met een dagelijks ritme, 
interactie op sociale media en 
extra content op ondemand-
platformen. First Dates is 
momenteel het meest terugge-
keken amusementsprogramma 
op NPO Plus.

•  Ook integreren wij de papieren 
VARAgids in een multimediaal 
BNNVARA-curatieplatform, 
waarbij wij de mogelijkheid voor 
distributie, interactie en acti-
vatie verkennen. Dat doen wij 
zonder de behoefte van onze 
huidige abonnees uit het oog te 
verliezen.

Daar waar distributie en interactie met 
onze doelgroepen in elkaars verleng-
de liggen, maken wij waar nodig en 
mogelijk autonome keuzes over de 
distributie van ons media-aanbod en 
de context waarbinnen die plaatsvindt. 
Dat doen wij vanuit de overtuiging 
dat het in de eerste plaats het publiek 
is dat dagelijks zelf bepaalt binnen 
welke context het content wenst te 
consumeren. Content staat voorop, de 
context en het aanbodkanaal zijn het 
resultaat van een wisselwerking met 
het publiek.



De Nieuws BV wordt - als eerste 

landelijke actualiteitenprogramma 

in Nederland - gelijktijdig uitge-

zonden op radio én televisie én 

online. Hiermee had BNNVARA 

een primeur en is het programma 

toegankelijk voor een nog gro-

ter publiek. De Nieuws BV wordt 

iedere werkdag van 12.00 tot 13.30 

uur tegelijkertijd uitgezonden op 

de radio op NPO Radio 1, op de 

televisie op NPO 2 en online op 

nporadio1.nl/live. En daarnaast 

onderhoudt de redactie natuurlijk 

dagelijks de populaire social-

kanalen van De Nieuws BV. 
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In het programma Frontbe-

richten lieten artsen en ver-

pleegkundigen zien hoe zij 

dagelijks streden tegen het 

coronavirus. De zorgverle-

ners deden verslag met zelf-

gemaakte vlogs. Dagelijks 

werden die vlogs samenge-

vlochten tot een actueel en 

indringend bulletin. 

2.6 VOOROPLOPEND IN EN OPEN OVER 
INNOVATIE

Om te anticiperen, te reageren en 
aan te sluiten op het veranderende 
mediagedrag van ons publiek zijn 
onderzoek en innovatie noodzakelijk. 
Omdat met name onze jonge doelgroep 
vooroploopt in de adoptie van nieuwe 
mediavormen en -platformen, stelt 
BNNVARA zich tot doel om voorop te 
lopen in innovatie. Wij nodigen in de 
exploratieve fase van innovaties altijd 
een jongere doelgroep uit om te par-
ticiperen in het innovatieproject. Deze 
werkwijze verbreden we bij product- 
en formatontwikkeling naar al onze 
doelgroepen. 

Als een nieuw aanbodkanaal naar ons 
oordeel mogelijk relevant is voor het 
distribueren van ons media-aanbod, 
het interacteren met onze doelgroepen 
of het activeren van ons publiek, willen 
wij dan ook de eerste Nederlandse (pu-
blieke) mediaorganisatie zijn die ermee 
experimenteert. En na een succesvol 
experiment schalen wij zo snel moge-
lijk op, zodat wij ons media-aanbod zo 
flexibel en adaptief maken als nodig is 
voor onze doelgroepen. Gegeven het 
gedeelde belang binnen de publieke 
omroep als geheel om jongere doel-
groepen beter te bereiken, delen wij 
opgedane kennis met andere publieke 
mediaorganisaties. 

Dit vraagt om een effectieve innovatie-
aanpak, een gedragen onderzoeks- en 
innovatieagenda, voldoende innovatie-
budget en bovenal de mogelijkheid om 
te leren over wat wel en niet werkt. Wij 
doen daarom jaarlijks veel kleine ex-
perimenten en van onze experimenten 
met nieuwe mediavormen en -platfor-
men mag jaarlijks een groot deel mis-
lukken. Gangbaar hiervoor is dat 10% 
slaagt en 90% mislukt; wij streven naar 
een slagingspercentage van 15%. Dat 
85% dan mislukt, accepteren wij vanuit 
de grondgedachte dat dit nu eenmaal 
inherent is aan experimenten en wij 
daarvan kunnen leren. Waar mogelijk 
zoeken wij de aansluiting met de in-
novatieagenda van de NPO en ook hier 
delen wij inzichten die wij opdoen met 
andere publieke mediaorganisaties. 
Wij excelleren, mede dankzij deze 
focus op innovatie, in persoonlijk 
media-aanbod via non-lineaire kana-
len dat voor jonge mensen individuele 
relevantie biedt. Om te kunnen excelle-
ren experimenteert BNNVARA vroegtij-
dig en langdurig met het ontwikkelen 
van activerende concepten en bouwt 
BNNVARA met goedkeuring vooraf 
persoonlijke profielen op. Dat doen wij 
door de interactie aan te gaan op kan-
senongelijkheid, individuele behoeften 
te inventariseren en de individuele 
mediaconsumptie te analyseren. 

Wij staan open voor nieuwe mediavor-
men en -platformen, maar niet als 
deze de keuzevrijheid en privacy van 
gebruikers onrecht aandoen. Wij zijn 
volledig transparant over de manier 
waarop door ons ontwikkelde of toe-
gepaste algoritmen en nieuwe distri-
butietechnologieën worden ingezet en 
functioneren. 

INNOVATIEVE FORMATS 
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BNNVARA weet door het lidmaatschap 
van onze omroepvereniging honderd- 
duizenden mensen structureel aan 
onze beweging van mediamakers 
te binden. Door de interactie en de 
activatie met ons media-aanbod weet 
BNNVARA op maatschappelijke the-
ma’s miljoenen mensen te verenigen 
in de strijd voor kansengelijkheid. Ook 
werkt BNNVARA structureel samen 
met een groot aantal maatschappelijke 
en culturele partners.

3.1 ONZE VERENIGING

In 1925 begint de VARA met de komst 
van radio als arbeidersomroep. De om-
roep komt op voor de toenmalige arbei-
dersklasse en geeft arbeiders een stem. 
In 1997 begint BNN als jongerenomroep, 
gekenmerkt als rebels en maatschap-
pelijk betrokken. In 2017 begint BNN-
VARA als dé progressieve omroep van 
Nederland en in 2021 telt BNNVARA 
rond de 400.000 betalende leden. Deze 
leden worden vertegenwoordigd door 
een Ledenraad van 24 leden.

In artikel 3 van de Statuten van BNN-
VARA is opgenomen dat BNNVARA 
een onafhankelijke, maatschappelijk 
betrokken en vooruitstrevende publie-
ke omroep is, die naast een breed ook 
een specifiek jong publiek wil bereiken. 
Menselijke waardigheid, gelijkwaar-
digheid en sociale rechtvaardigheid 
zijn daarbij richtinggevend. BNNVARA 
wil informeren, raken, amuseren en 
aan het denken zetten, met profes-
sioneel gemaakte programma’s die 
getuigen van betrokkenheid, een kriti-
sche opstelling, originaliteit, vernieu-
wingsdrang, lef en humor. BNNVARA is 
daarmee een omroepvereniging in de 
zin van artikel 2.24 van de Mediawet 
en voldoet aan de eisen zoals in dit 
artikel gesteld. 

De Ledenraad van omroepvereniging 
BNNVARA adviseert en controleert het 
bestuur van BNNVARA. De leden van 
BNNVARA bepalen door verkiezingen 
wie hen vertegenwoordigt in de Leden-
raad. Wij vragen de leden van onze 
vereniging en de Ledenraad van BNN-
VARA periodiek om te reageren op onze 
prioriteitstelling van kansengelijkheid 
in combinatie met deze maatschappe-
lijke thema’s. Zo gaan we op zoek naar 
concrete acties voor positieve veran-
dering binnen deze thema’s.

Daarnaast kunnen leden deelnemen 
aan thematische adviescommissies 
waarin zij inhoudelijk sparren met 
mediamakers. De adviescommissies 
transformeren wij naar adviesplatfor-
men, waarbij BNNVARA én de Leden-
raad deze adviesplatformen naar 
eigen behoefte kunnen inzetten voor 
maatschappelijke thema’s als diver-
siteit, inclusie, duurzaamheid, sociale 
rechtvaardigheid en emancipatie. Ieder 
adviesplatform wordt door BNNVARA 
gefaciliteerd om periodiek met rele-
vante partners over een maatschappe-
lijk thema in gesprek te gaan. 

MAATSCHAPPELIJKE 
VERANKERING EN 
SAMENWERKING

P36
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Dolf Jansen tijdens BNNVARA Festival 2019
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3.2 ONZE PARTNERS

BNNVARA werkt samen met op pre-
ventie gerichte organisaties, ideële 
organisaties, klimaatorganisaties, me-
diaorganisaties, inclusieve organisa-
ties, culturele organisaties, educatieve 
instellingen, fondsen en overheden. 
Jaarlijks evalueren wij in hoeverre de 
samenwerking met partners duurzaam 
is of kan worden en of wij van inciden-
tele samenwerkingsverbanden af-
scheid moeten nemen. Deze voorkeur 
voor structurele samenwerking komt 
voort uit een sterke ambitie om BNN-
VARA ook op deze wijze maatschappe-
lijk te verankeren. 

De samenwerking met onze partners is 
veelal programmatisch, maar daar niet 
toe beperkt. Zo delen wij de thema’s uit 
onze innovatieagenda jaarlijks met de 
partners waarmee wij een duurzaam 
samenwerkingsverband hebben, nodi-
gen wij deze partners periodiek uit om 
te participeren in de innovatieagenda 
en delen wij zowel onze successen als 
onze mislukkingen met betrekking tot 
innovatie in volledige transparantie 
met deze partners. 

Ook naar aanleiding van eigen onder-
zoeken gaan wij actief in gesprek met 
onze partners. Zo delen wij jaarlijks 
inzichten ten aanzien van de thema’s 
diversiteit, inclusie, duurzaamheid, so-
ciale rechtvaardigheid en emancipatie 
laagdrempelig met maatschappelijke 
partners onder de voorwaarde dat zij 
hun reflectie hierop met ons delen. 

Partneroverzicht 2016 - 2020BINDING MET ONZE LEDEN EN 
ACHTERBAN

•  In 2019 organiseerde BNNVARA 
voor de eerste keer een leden-
festival op het terrein van de 
Westergasfabriek. Ruim 1500 
mensen (leden en niet-leden) 
maakten kennis met program-
ma’s, presentatoren en onze 
overtuiging. 

•  In 2020 bezochten bijna 10.000 
mensen onze offline en online 
evenementen die we creëerden 
rondom onze programma’s of 
relevante thema’s.

•  Met onder meer het magazine 
MIJNBNNVARA en onze digitale 
nieuwsbrieven houden we onze 
leden op de hoogte van onze 
ambities, programma’s en initi-
atieven.

 
•  Met haar Eindejaarsmissie 

brengt BNNVARA een maat-
schappelijk probleem onder de 
aandacht om dat samen met 
haar leden op te lossen. In 2020 
zetten Astrid en Sahil zich in 
voor het terugdringen van laag-
geletterheid, wat leidde tot  
een donatie aan Stichting Lezen 
& Schrijven. 
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3.3 SAMENWERKING BINNEN DE 
PUBLIEKE OMROEP

Samenwerking op niet-programma-
tisch gebied binnen het bestel
Zoals bekend is BNNVARA gehuis-
vest aan het Wim T. Schippersplein in 
Hilversum, op de campus waar ook de 
VPRO en de NTR wonen. BNNVARA zal 
de samenwerking met VPRO en NTR, en 
waar mogelijk met andere omroepen, 
daar waar het zaken betreft gerela-
teerd aan de gezamenlijke huisvesting, 
inkoop, aanbestedingen en software-
ontwikkeling continueren en daar waar 
efficiency is te behalen deze samen-
werking intensiveren. 

Samenwerking op programmatisch 
gebied binnen het bestel
BNNVARA zal de bestaande program-
matische samenwerking met bijvoor-
beeld VPRO, NTR, EO/WNL/MAX en 
FunX in de komende erkenningsperio-
de continueren. De herkenbaarheid en 
de kwaliteit van dit media-aanbod, dat 
een bijdrage levert aan het profiel van 
BNNVARA, leiden tot deze conclusie. 
Belangrijk is dat door deze samen-
werking geen afbreuk wordt gedaan 
aan het profiel van de omroepen die 
betrokken zijn bij deze samenwerking. 
BNNVARA is lid van het bestuur van 
FunX. FunX scoort goed in onze jonge-
re doelgroep en in de steden waar de 

overige publieke radiozenders minder 
goed beluisterd worden. Wij zullen 
de komende jaren deze samenwer-
king voortzetten, met respect voor de 
onafhankelijke positie van FunX in het 
bestel. Wel is het onze inzet om meer 
gebruik te maken van elkaars kennis 
en kunde. 

Samenwerking Omroep Zwart
In november 2020 zijn BNNVARA en 
Omroep Zwart gestart met het voeren 
van gesprekken over een mogelijke 
samenwerking. Als Omroep Zwart erin 
slaagt een voorlopige erkenning en 
daarmee de status van aspirantom-
roep te verkrijgen, is Omroep Zwart 
conform de vigerende Mediawet art. 
2.26 verplicht de verzorging van het 
media-aanbod, in ondersteunende 
organisatorische zin, onder te brengen 
bij een andere publieke omroep. BNN-
VARA en Omroep Zwart hebben uitge-
sproken daartoe een samenwerking 
aan te willen gaan, waarbij BNNVARA 
de verzorging van het media-aanbod 
van Omroep Zwart op de wijze zoals de 
wet in voornoemd artikel voorschrijft 
op zich wil nemen waarbij Omroep 
Zwart de volledige financiële, redac-
tionele en inhoudelijke eindverant-
woordelijkheid behoudt over zijn eigen 
media-aanbod. Een intentieverklaring 
is als aparte bijlage bij de erkennings-
aanvraag gevoegd.

Bijdrage aan de realisatie van de  
publieke mediaopdracht
In voorgaande hoofdstukken hebben 
wij al aangegeven op welke wijze wij 
een bijdrage zullen leveren aan het 
realiseren van de publieke mediaop-
dracht. Het Concessiebeleidsplan biedt 
hiervoor het kader. 

Wij omarmen en ondersteunen zoals 
eerder gezegd de ambitie van de NPO 
om content voorop te zetten door te 
sturen op integraliteit in de aanbodka-
nalen en de aanbodkanalen aan te la-
ten sluiten op het mediagedrag van het 
publiek. Daarbij zijn wij ervan overtuigd 
dat onze visie op integrale formats en 
persoonlijke profielen de beste moge-
lijkheden biedt voor het bereiken van, 
interacteren met en activeren van ons 
publiek. Waar nodig vanuit deze visie 
zullen wij dan ook autonome keuzes 
maken en hier gelijktijdig over in ge-
sprek gaan met de NPO. 

BNNVARA speelt ook komende conces-
sieperiode een belangrijke rol in het 
bereiken van de jongere doelgroep. We 
zien dat jongeren de publieke omroep 
steeds minder weten te vinden en wij 
zien het als onze opdracht om aan het 
bereik onder jonge mensen een grote 
bijdrage te leveren. 

Wij zullen met een gevarieerde aan-
bodmix, met verschillende genres en 
subgenres, voorzien in de behoefte 
van het publiek, waarbij onze visie 
op de maatschappij leidend zal zijn 
bij het verzorgen van dit aanbod. De 
meerwaarde van een extern pluriform 
bestel zit in het zichtbaar en hoorbaar 
maken van alle geluiden in de samen-
leving. BNNVARA positioneert zich als 
dé progressieve omroep binnen het 
bestel. 

We hebben grote ambities op het vlak 
van innovatie en zullen daar samen 
met de NPO in investeren. Wij sluiten 
met onze diensten aan bij de standaar-
den die het publiek verwacht of - op 
korte termijn - zal verwachten, om 
zo de doelstellingen van BNNVARA te 
realiseren. 
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 4.1 TECHNOLOGISCHE RANDVOOR-
WAARDEN

BNNVARA verwelkomt de ambities van 
de NPO om doorlopend de technolo-
gische infrastructuur, systemen en 
diensten die nodig zijn voor publieke 
aanbodkanalen te onderhouden en 
ontwikkelen. BNNVARA ontwikkelt zich 
in technologische zin ook doorlopend. 
Zeker daar waar distributie en inter-
actie in elkaar overlopen, zien wij de 
noodzaak om ontwikkelingen on-
derling tussen BNNVARA en de NPO 
af te stemmen en zo zorg te dragen 
voor goed werkende, stabiele en 
betrouwbare technologie die integra-
le distributie van onze content in de 
juiste context mogelijk maakt. Daarbij 
onderschrijven wij de notie dat het 
anticiperen, reageren en aansluiten 
op het mediagedrag van ons publiek 
ook in de onderlinge afstemming 
tussen BNNVARA en de NPO voorop 
dient te staan. In het bijzonder omdat 
BNNVARA zich bij de ontwikkeling van 
interactieve media, de distributie van 
ondemand-aanbod en de productie van 
innovatieve content veelal richt op jon-
gere doelgroepen, die vooroplopen in 
veranderend mediagedrag. Wij vragen 
de NPO om ons te faciliteren in onze 
integrale contentstrategie. Indien onze 
integrale contentstrategie niet kan 
slagen binnen de mogelijkheden die de 
NPO daartoe biedt, zorgen wij zelfstan-
dig voor goed werkende, stabiele en 
betrouwbare technologie. 

BNNVARA voorziet na grootschalige 
5G-adoptie een versimpeling van de 
keten. Wij dragen graag bij aan de ex-
perimenten die de NPO met 5G-broad-
cast voornemens is te gaan uitvoeren 
en lopen hierin voorop. 

4.2 INCLUSIE ALS RANDVOORWAARDE

Onze maatschappelijke representati-
viteit is van essentieel belang voor de 
uitvoering van onze missie. Binnen 
BNNVARA kan iedereen zichzelf zijn, 
mogen meningen botsen, staan wij 
open voor elkaar en leren wij van elkaar. 
Wij zijn een seculiere organisatie en 
onze waarden - open, gelijkwaardig en 
rechtvaardig - zijn dan ook verenigbaar 
met een verlichte interpretatie van 
religie, maar onverenigbaar met een 
dogmatische religieuze levenshouding.

Inclusie is voor BNNVARA een rand-
voorwaarde voor succes en daarom 
realiseren wij een aantal concrete 
doelstellingen ten aanzien van inclusie. 
Zo bestaat de jaarlijkse instroom van 
professionals voor minimaal 15% uit 
mensen die momenteel ondergerepre-
senteerd zijn, waardoor de formatie als 
geheel in toenemende mate bestaat uit 
mensen met een migratieachtergrond 
en praktisch opgeleide mensen. Ons te 
introduceren ontwikkelingsprogram-
ma voor inclusief leiderschap resul-
teert in een meer divers directie- en  
managementteam. Wij zetten ons hier 
ten volle voor in. Onze voorzieningen 
voor professionals met een vermin-
derd arbeidsvermogen door een ziekte 
en/of handicap worden verbeterd. En 
jaarlijks onderzoeken wij op basis van 
vrijwilligheid en anonimiteit bij onze 
professionals in hoeverre onze doel-
stellingen ten aanzien van inclusie 
worden gerealiseerd. 

 

RANDVOORWAARDEN
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4.3 TALENTONTWIKKELING ALS RAND-
VOORWAARDE

BNNVARA heeft een sterke traditie in 
het aantrekken en ontwikkelen van 
mediatalenten die bijdragen aan de 
kracht van de publieke omroep. Talen-
ten die, zoals de NPO het omschrijft, 
mogelijkheden zien die de gevestigde 
orde (zijn) ontgaan, met de potentie 
om klassiekers met fris elan te ver-
levendigen. Wij beoordelen elkaar en 
elkaars prestaties en competenties 
vanuit expliciete normen en waarden, 
waaronder een streven naar kwaliteit, 
professionaliteit en vakmanschap, 
resultaatgerichtheid en sociale sensi-
tiviteit, en accepteren dat startposities 
kunnen verschillen. Sterker nog, als 
startposities verschillen zijn wij bereid 
om ons extra in te zetten voor een stei-
lere leercurve. 

Voor de ontwikkeling van ieder speci-
fiek door ons herkend en erkend talent 
is of komt een laagdrempelige oplei-
dings- en ontwikkelingsmodule be-
schikbaar. Voorbeelden van individuele 
competenties die mede door opleiding 
kunnen worden ontwikkeld zijn crea-
tiviteit, aanpassingsvermogen, be-
trokkenheid en zelfkennis. Daarnaast 
maakt BNNVARA onderscheid naar 
competenties in teamverband, zoals 
lerend en samenwerkend vermogen. 
In ons talentontwikkelingsprogramma 
BNNVARA Academy experimenteren wij 
met innovatieve vormen van opleiding 
en ontwikkeling van mediatalenten 
die bij succes organisatiebreed wor-
den opgeschaald. Op het gebied van 
talentontwikkeling werken wij samen 
met toonaangevende educatieve 
partners uit het beroepsonderwijs, het 
hoger onderwijs en het onderwijs voor 
professionals. Uit BNNVARA Academy 
stromen jaarlijks een aantal toekom-

stige mediamakers door naar sleutel-
posities binnen BNNVARA en uit naar 
beeldbepalende posities binnen andere 
publieke mediaorganisaties. 

4.4 MARKETING EN ONDERZOEK ALS 
RANDVOORWAARDEN

Wij genereren ieder jaar inzichten door 
een analyse van de ontwikkelingen en 
de kenmerken van ons publiek, onze 
doelgroepen en de subgroepen daar-
binnen. Wij combineren deze analyse 
met bevindingen die voortkomen uit 
de (onderlinge) interactie. Wij analyse-
ren ten minste jaarlijks wat de drijf-
veren van ons publiek en onze (sub)
doelgroepen zijn door het analyseren 
van geaggregeerde gebruikersdata en 
evalueren in hoeverre wij hier met ons 
media-aanbod op aan hebben weten 
te sluiten. BNNVARA acht privacy-
bescherming van groot belang. Per-
soonsgegevens worden daarom met de 
grootste zorgvuldigheid behandeld en 
beveiligd en wij houden ons daarbij aan 
de Algemene Verordening Gegevens-
bescherming en andere toepasselijke 
wet- en regelgeving. Om effectief in te 
kunnen blijven spelen op het mediage-
drag heeft BNNVARA ook netwerkdata 
en gebruikersdata nodig die worden 
gegenereerd met de distributie van ons 
ondemand-aanbod via gecoördineer-
de publieke aanbodkanalen. Hiervoor 
heeft BNNVARA toegang nodig tot de 
netwerkdata en gebruikersdata die via 
het NPO-profiel van geregistreerde ge-
bruikers van de NPO-kanalen met ons 
media-aanbod worden gegenereerd. 

Wij doen onderzoek naar onze doel-
groepen, waarbij wij interactie en 
onderzoek gaan combineren. De 
uitkomsten van kwalitatief onderzoek 
dat BNNVARA uitvoert of laat uitvoeren 
worden dan ook altijd geduid in interac-

tie met een van onze doelgroepen zelf. 
Zo leren wij als mediaorganisatie meer 
over wat onze doelgroepen beweegt. 

Het kwantitatieve onderzoek dat BNN-
VARA uitvoert of laat uitvoeren wordt 
gerelateerd aan onze maatschappe-
lijke thema’s. We willen meer dan nu 
gebruikmaken van de kennis en kunde 
van maatschappelijke organisaties. 
Daarom zullen wij jaarlijks per concrete 
actie voor positieve verandering een 
visiepanel organiseren waarin wij onze 
maatschappelijke partners en andere 
organisaties met een relevante visie 
vragen om ons een spiegel voor te hou-
den over de mate waarin wij bij hebben 
gedragen aan een open, gelijkwaardige 
en rechtvaardigere samenleving. 

Een individu is altijd oneindig veel meer 
dan zijn of haar leeftijd, opleidings-
niveau of achtergrond. Wij identifice-
ren ten behoeve van programma- en 
productontwikkeling, marketing en 
innovatie daarom ten minste één keer 
per kwartaal potentiële nieuwe sub-
groepen binnen onze doelgroepen 
en ons publiek door het analyseren 
van geanonimiseerde netwerkdata. 
Bij het ontwikkelen van programma’s 
en media zoeken wij aansluiting met 
de kenmerken, het mediagedrag en 
de behoeften van deze subgroepen. 
Vanuit de overtuiging dat het matchen 
van een subgroep met onze content 
nieuwe contexten vraagt, werken wij 
op het gebied van innovatie nauw 
samen met relevante partners binnen 
het netwerk waarin een subgroep zich 
begeeft. Zo zorgen wij ervoor dat een 
voor ons nieuwe subgroep in de eigen 
context met onze content in aanraking 
komt. En omdat wij vinden dat wij zelf 
het goede voorbeeld moeten geven, 
stellen wij als doel dat de individuele 
teams binnen onze mediaorganisatie 

collectief representatief zijn voor de di-
versiteit van onze samenleving. Zo her-
kennen onze doelgroepen zichzelf niet 
alleen in onze verhalen, maar in toe-
nemende mate ook in de mensen die 
verantwoordelijk zijn voor het vinden, 
maken en delen van deze verhalen.

4.5 PERSONELE EN ORGANISATO- 
RISCHE RANDVOORWAARDEN

BNNVARA herkent een aantal relevante 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, 
waarvoor doelstellingen geformuleerd 
zijn. Zo is het aanbod van getalenteer-
de mediamakers die bereid zijn voor 
publieke mediaorganisaties te werken 
schaars. BNNVARA zet daarom in op 
het aantrekken en behouden van geta-
lenteerde mediamakers door een com-
binatie van waardengedreven werven 
(vrijheid, zekerheid, et cetera) en het 
aanbieden van continue ontwikkelings- 
en opleidingsmogelijkheden. Voor de 
komende periode verwacht BNNVARA 
meer capaciteit in de formatie nodig te 
hebben op digitalisering, innovatie, lab 
en experiment om de ambities op het 
gebied van ontwikkelen en experimen-
teren te kunnen realiseren. 

Wij definiëren ontwikkelingsstappen en 
stimuleren alle professionals binnen 
BNNVARA om periodiek een ontwik-
kelingsstap in horizontale of verticale 
richting te zetten. BNNVARA introdu-
ceert ontwikkelingsgesprekken waarin 
professionals van verschillende gene-
raties, achtergronden en opleidingen 
vanuit gelijkwaardigheid onderling met 
elkaar in gesprek gaan om te leren van 
elkaars successen én mislukkingen. 

De hoge prestatiedruk in de media-
sector leidt tot een verhoogd risico op 
psychische vermoeidheid en burn-out. 
BNNVARA focust daarom op duurzame 
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inzetbaarheid door het vergroten van 
arbeidsmobiliteit, bijvoorbeeld door 
medewerkers meer de kans te geven 
hun eigen werk vorm te geven en te 
(her)definiëren en door arbeidsplaatsen 
te identificeren die dezelfde opleiding, 
training, kennis en ervaring vereisen. 

Het aantal professionals dat (deels) 
locatieonafhankelijk kan en wil werken 
is - mede onder invloed van het door de 
coronapandemie grootschalig en lang-
durig noodgedwongen thuiswerken 
- sterk toegenomen. BNNVARA facili-
teert daarom - voor zover dat mogelijk 
is - locatieonafhankelijk werken met 
technologie en een nieuw te ontwik-
kelen visie op de waarde van fysieke 
teambijeenkomsten. 

De samenleving wordt platter en 
gelijkwaardiger, mensen bewegen zich 
door veel verschillende netwerken en 
er is minder gevoel voor hiërarchie. 
Doordat mensen gemiddeld gezien 
hoger en daarmee ook vaak theore-
tischer zijn opgeleid, ontstaat er een 
tekort aan vakmanschap en praktische 
kennis. BNNVARA ontwikkelt zich daar-
om tot lerende netwerkorganisatie met 
horizontale afspraken. BNNVARA her-
waardeert vakmanschap en praktische 
kennis binnen deze lerende netwerkor-
ganisatie door bij vacatures te onder-
zoeken of theoretische kennis nood-
zakelijk is voor een goed functioneren 
en door veel aandacht voor coaching. 
Jaarlijks vieren wij op informele wijze 
onze drie meest waardevolle organisa-
torische mislukkingen. 

Het geluk dat professionals uit werk 
halen verschuift van economische 
vergoedingen naar niet-economische 
vergoedingen. BNNVARA profileert zich 
daarom in haar arbeidsmarktcommu-
nicatie op persoonlijke groei en ont-
wikkeling en het doen van zinvol werk. 
Alle professionals binnen BNNVARA 
hebben de mogelijkheid om binnen de 
grenzen van de collectieve arbeids-
overeenkomst verregaande keuzes te 
maken ten aanzien van hun individuele 
arbeidsvoorwaarden.

BNNVARA onderzoekt hoe onze pro-
fessionals invulling geven aan onze 
kernwaarden om te bepalen welke 
impulsen wij naast inclusie en ta-
lentontwikkeling gaan geven aan de 
organisatiecultuur.

BNNVARA ACADEMY
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BNNVARA kent sinds haar oprichting 
in 2014 een solide vermogenspositie 
waardoor de continuïteit op lange 
termijn altijd is gewaarborgd. Sinds 
2018 wordt BNNVARA aangemerkt als 
een algemeen nut beogende instel-
ling (anbi). 

De mediabijdrage vanuit het ministerie 
van OCW vormt de grootste inkom-
stenbron voor BNNVARA. Daarnaast 
genereert BNNVARA inkomsten uit ne-
venactiviteiten door het uitgeven van 
de VARAgids en exploiteert BNNVARA 
de rechten op onder andere scenario’s, 
formats en readymade. Het vermogen 
van BNNVARA is deels belegd. De in-
komsten uit deze financiële vaste acti-
va vormen tevens een inkomstenbron. 
BNNVARA heeft een actieve vereniging. 
De leden betalen jaarlijks contributie 
en deze vormt daarmee een belangrij-
ke inkomstenbron voor BNNVARA.

BNNVARA is zich bewust van de nood-
zaak om in te spelen op de verande-
rende budgetverhoudingen tussen de 
omroepgroepen, mede als gevolg van 
het continueren van de huidige aspi-
rant-omroepen en het mogelijk toetre-
den van nieuwe aspirant-omroepen. 

5.1 INKOMSTEN UIT MEDIA-AANBOD 
(OCW-BIJDRAGE) 

BNNVARA heeft recht op een garan-
tiebudget voor al haar media-aanbod, 
dat wordt aangevuld met een deel van 
het programmaversterkingsbudget. De 
hoogte van dit budget hangt af van het 
resultaat van de intekening. Daarnaast 
ontvangt BNNVARA een vaste vergoe-
ding voor organisatiekosten ter finan-
ciering van overhead en programma-
ondersteuning.

In 2022 wordt de budgetverhouding 
tussen fusieomroepen en stand- 
alone-omroepen gewijzigd. Hierdoor 
zal het garantiebudget dalen. Uit-
eindelijk bepaalt het succes van de 
intekening de omvang van deze inkom-
stenstroom. BNNVARA is in het ver-
leden in staat gebleken als creatieve 
mediaorganisatie een grote bijdrage te 
leveren aan het media-aanbod van de 
publieke omroep. In de hiernavolgende 
meerjarenbegroting op hoofdlijnen 
wordt uitgegaan van een voorzichtige 
inschatting van de inkomsten, aange-
zien het inkomstendeel boven de wet-
telijke budgetgarantie door intekening 
verkregen moet worden.

FINANCIËN
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5.2 RESULTAAT OP NEVEN- EN 
VERENIGINGSACTIVITEITEN (EIGEN 
BIJDRAGE) EN SPONSORING

De neven- en verenigingsactiviteiten 
zullen dankzij de gidsabonnees, de 
contributie en andere inkomsten uit 
verenigingsactiviteiten en de inkom-
sten uit exploitatie na aftrek van 
kosten een positieve bijdrage aan het 
exploitatieresultaat leveren die als 
eigen bijdrage ingezet zal worden in de 
programmering. Wij verwachten dat 
de bijdrage uit deze activiteiten in de 
komende concessieperiode een daling 
zal laten zien, met name vanwege de 
afname van het aantal gidsabonnees.
Sponsoring en cofinanciering zullen 
komende erkenningsperiode steeds 
belangrijker worden om de begro-
ting van ons aanbod rond te krijgen. 
We zullen daarom actief investeren, 
binnen de grenzen van de Mediawet en 
de redactionele onafhankelijkheid van 
onze makers, en actief vormgeven aan 
een geïntegreerd sponsor-/cofinancie-
ringsbeleid. 

BNNVARA maakt ook aanspraak op een 
bijdrage uit de verschillende fondsen 
die er voor de publieke omroep zijn. 
Bijdragen vanuit bijvoorbeeld CoBO en 
het NPO-fonds zijn noodzakelijk voor 
de financiering van onze documentai-
res en dramaseries.

5.3 ALGEMENE RESERVE EN RESERVE 
VOOR MEDIA-AANBOD  

Het eigen vermogen van BNNVARA 
bestaat grotendeels uit de algemene 
reserve (AR) en de reserve voor me-
dia-aanbod (RMA). Bij een negatief 
exploitatieresultaat in enig boekjaar 
wordt in eerste instantie de RMA aan-
gesproken. De RMA fungeert daarmee 
als schommelfonds.

De AR wordt in principe niet aangespro-
ken omdat de RMA historisch gezien 
altijd een niveau heeft dat afdoende is 
om verliezen op de exploitatierekening 
op te kunnen vangen. De RMA is door 
een bindende regeling van de NPO  
gemaximeerd tot EUR 5,5 miljoen.

5.4 MEERJARENBEGROTING 

De meerjarenbegroting 2022-2026 van 
BNNVARA ziet er in cijfers als volgt uit: 

Bedragen x EUR 1.000

2022 2023 2024 2025 2026

Baten:

Media-aanbod 72.944 74.402 75.890 77.408 78.956

Eigen bijdragen 4.458 3.915 3.555 3.085 2.595

Nevenactiviteiten 8.836 8.592 8.356 8.128 7.907

Verenigingsactiviteiten 3.220 2.946 2.711 2.508 2.332

Totaal baten 89.457 89.855 90.512 91.129 91.791

Totaal lasten 89.457 89.855 90.512 91.129 91.791

Resultaten 0 0 0 0 0
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5.5 DOELMATIGHEID, TRANSPARANTIE 
EN ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

BNNVARA besteedt de beschikbare 
financiën voor het vervullen van de 
publieke mediaopdracht doelmatig en 
transparant, met een zorgvuldige ba-
lans tussen het streven naar continuï-
teit in de toekomst en het in het heden 
realiseren van adaptiviteit. De meest 
recente conclusies van de controle-
rende accountant van BNNVARA naar 
aanleiding van de interim-controle 
waren positief. De interne beheersing 
is beoordeeld als passend voor de 
omvang van de organisatie en BNN-
VARA is daardoor goed in control. Het 
volwassenheidsniveau van BNNVARA 
wordt beoordeeld als ‘gedefinieerd’, 
hetgeen onder andere betekent dat 
interne beheersmaatregelen ontwor-
pen en geïmplementeerd zijn en ook 
effectief werken.

Het bestuur is verantwoordelijk voor 
het opmaken en het getrouw weerge-
ven van de jaarrekening en het op-
stellen van het bestuursverslag van 
BNNVARA. Het bestuur is ook verant-
woordelijk voor de financiële recht-
matigheid van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balans-
mutaties. De jaarrekening van BNN- 
VARA bevat een controleverklaring van 
een onafhankelijke accountant, die aan 
het bestuur en de raad van toezicht 
van BNNVARA rapporteert. De raad van 
toezicht is verantwoordelijk voor het 
uitoefenen van toezicht op het proces 
van financiële verslaggeving van de 
vereniging.

In de beschrijving van de administra-
tieve organisatie en interne beheer-
sing, die als losse bijlage is bijgevoegd, 
worden de financiële processen toege-
licht. Er is beschreven welke functio-
narissen tijdens het proces betrokken 
zijn. De processen zijn met de accoun-
tant besproken. 
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6.1 WET- EN REGELGEVING 

BNNVARA is gebonden aan de Media-
wet en de daarop gebaseerde regel-
geving van onder meer het Commis-
sariaat voor de Media en de raad van 
bestuur van de NPO. Wij vinden het 
belangrijk om deze regelgeving goed 
in acht te nemen en volgen daartoe 
voortdurend de ontwikkelingen in 
wet- en regelgeving. Wij houden ons 
eveneens aan de Algemene verorde-
ning gegevensbescherming (AVG) en de 
aanbestedingswetgeving. En wij parti-
ciperen in consultatie rondom nieuwe 
regelgeving.

Het non-commercialiteitsbeginsel 
(voorheen: het dienstbaarheidsverbod) 
heeft nadrukkelijk onze aandacht. Ge-
let op onze publieke status en publieke 
financiering wordt van ons verwacht 
dat wij non-commercieel handelen en 
dat wij ons niet voor het karretje van 
derden laten spannen maar volledig 
transparant en onafhankelijk opereren. 
Zowel voor als achter de schermen. Dit 
non-commercialiteitsbeginsel wordt 
binnen BNNVARA breed gedragen en 
omarmd. Wij hechten eraan dat onze 
content zuiver is en verschoond van 
(sluik)reclame. 

Als bij de totstandkoming van content 
externe financiering (sponsoring of 
cofinanciering) overwogen wordt, dan 
toetsen wij dit altijd vooraf. Externe 
financiering vindt alleen plaats in die 
gevallen waarin de wet dat toestaat en 
met inachtneming van de regels van de 
Mediawet.

Onze organisatie is zodanig ingericht 
dat die aan de regelgeving voldoet. 
Periodiek en frequent vindt interne 
voorlichting plaats, zowel schriftelijk 
als mondeling. 

6.2 GOVERNANCE 

In de Ledenraad BNNVARA wordt 
gesproken en besloten over begroting, 
jaarplan, jaarrekening en program-
mabeleid. De Ledenraad benoemt de 
Raad van Toezicht BNNVARA, die op 
zijn beurt het bestuur van BNNVARA 
benoemt. Dit alles overeenkomstig 
het bepaalde in de Governancecode 
Publieke Omroep 2018 (hierna: Go-
vernancecode). De Raad van Toezicht 
BNNVARA heeft een goedkeurende 
bevoegdheid ten aanzien van onder 
meer begroting, jaarrekening en pro-
grammabeleid. De Raad van Toezicht 
kent een eigen reglement waarin zijn 
werkwijze is vastgelegd. De precieze 
bevoegdheden zijn terug te vinden in 
de Statuten van Omroepvereniging 
BNNVARA (zie bijlage).

Het (collegiale) bestuur bestaat uit 
een algemeen directeur, die leiding 
geeft aan de staf op beleid, strategie 
en bestuurssecretariaat en de hoofden 
publiek en marketing, personeel en 
organisatie, data, innovatie en deve-
lopment, juridische zaken en bedrijfs-
voering, en een directeur content, 
die leiding geeft aan de producenten 
non-fictie en fictie. Het bestuur is inte-
graal verantwoordelijk voor de stra-
tegie van de organisatie. Het bestuur 
kent een bestuursreglement waarin 
zijn werkwijze en bevoegdheden zijn 
vastgelegd. Dit reglement is goedge-
keurd door de Raad van Toezicht.

BNNVARA legt jaarlijks verantwoor-
ding af aan de Ledenraad BNNVARA 
door middel van een bestuursverslag 
en een jaarrekening over het afgelo-
pen boekjaar. In het bestuursverslag 
legt de Raad van Toezicht eveneens 
verantwoording af over het gehouden 
toezicht en zijn andere taken. 

MEDIAWET 
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BNNVARA kent een ondernemingsraad, 
die periodiek overlegt met het bestuur 
over de gang van zaken binnen BNN-
VARA. BNNVARA spreekt voorts met 
haar makers over het programma-
beleid. Hiervoor wordt een zogenaam-
de redactieraad opgericht, overeen-
komstig de afspraken uit de cao 2020.

Voor het organogram van BNNVARA 
zie bijlage 1 op pagina 60 en 61.

6.3 MEDIAGEDRAGSCODE

BNNVARA beschikt over een media-
gedragscode. Het redactiestatuut, de 
programmatische uitgangspunten en 
de integriteitsregeling van BNNVARA 
maken onderdeel uit van deze media-
gedragscode. 

In het redactiestatuut van BNNVARA 
zijn overeenkomstig de Mediawet de 
journalistieke rechten en plichten van 
de mediamakers van BNNVARA gere-
geld. Het redactiestatuut beoogt de 
journalistieke onafhankelijkheid van 
mediamakers te waarborgen en hen 
tegen commerciële beïnvloeding te 
beschermen. 

De programmatische uitgangspunten 
van BNNVARA bieden waarborgen voor 
de onafhankelijkheid en onpartijdig-
heid en de journalistieke werkwijze 
van onze mediamakers enerzijds, en 
de waarheidsgetrouwheid van ons me-
dia-aanbod anderzijds. Ook bieden zij 
helderheid over hoe BNNVARA omgaat 
met gasten en publiek en hoe BNN-
VARA de privacy van personen nooit 
verder aantast dan in het kader van 
berichtgeving noodzakelijk is. 

De mediagedragscode bevat een verwij-
zing naar de Governancecode, waarin 
bindende en aanbevolen principes over 
cultuur, integer handelen, (de relatie tus-
sen) bestuur en toezicht, risicobeheer-
sing en verantwoording zijn opgenomen. 
De Governancecode bevat daarnaast 
regelingen voor het melden van vermoe-
dens van misstanden, voor de Commis-
sie ter bevordering van goed bestuur en 
Integriteit Publieke Omroep (CIPO) en 
voor het Beloningskader Presentatoren 
Publieke Omroep (BPPO). De integriteits-
regeling van BNNVARA is een nadere 
uitwerking van deze Governancecode. 

6.4 NEVENACTIVITEITEN

We zullen de komende jaren, behalve 
op het eerdergenoemde geïntegreerde 
sponsor/cofinancieringsbeleid, inzet-
ten op het op peil houden en verwerven 
van (nieuwe) inkomstenstromen (naast 
de inkomsten uit abonnementen en 
verkoop van bladen, advertentie-in-
komsten en lidmaatschappen). Het gaat 
om het genereren van inkomsten uit:
•  de exploitatie van de VARAgids  

anders dan in de huidige vorm;
•  de exploitatie van programma- 

rechten: wij zijn immers de eigenaar 
van het intellectueel eigendom van 
onze producties;

•  de exploitatie van de merken,   
de merkbeleving en de achterban;

•  donaties; 
•  overige (nieuwe) methoden van  

inkomstenverwerving.

Natuurlijk zullen wij ons daarbij hou-
den aan de geldende regelgeving op dit 
punt. 
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In dit beleidsplan staan de ambities van 

BNNVARA voor de komende erkennings-

periode beschreven waarbij we samen strij-

den voor een open, gelijkwaardige en recht-

vaardige samenleving. Onze mediamakers 

blijven zich inzetten voor gelijke kansen voor 

iedereen. Wij doen dit vanuit onze waarden: 

open, sociaal, nieuwsgierig, lef en vooruit-

strevend. Wij doen dit met al ons media-

aanbod, via alle beschikbare platformen en 

samen met iedereen die wij via dit aanbod 

aan ons weten te binden en in beweging 

weten te krijgen. BNNVARA zal daarmee 

ook de komende erkenningsperiode een 

toonaangevende bijdrage leveren aan het 

realiseren van de publieke mediaopdracht.

CONCLUSIE
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DATA, INNOVATIE & 

DEVELOPMENTPERSONEEL & ORGANISATIE  JURIDISCHE ZAKEN BEDRIJFSVOERING

MERK 
& MARKETING

COMMUNICATIE

CORPORATE 
COMMUNICATIE

MARKETING
OPERATIONS

REDACTIE 
GIDS STUDIO BUSINESS

EXPLOITATIE
MEDIA-
ZAKEN

COÖRDINEREND
PRODUCERS

ICT &
PRODUCTIE-

ZAKEN

FINANCIËLE
ADMINISTRATIE CONTROL FACILITY 

MANAGEMENT

INNOVATIE DATA 
INTELLIGENCE DEVELOPMENT

DIRECTEUR CONTENT ALGEMEEN DIRECTEUR

COLLEGIAAL BESTUUR

RVT

LEDENRAAD 
BNNVARA

OR
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