
'Bekostiging omroep 
via voucher leidt tot 
commercialisering' 

CDV in gesprel< ITlet 

Frans Slangen 
Door Ben Spekman De KRO heeft de afgelopen vijf jaar een revolutionaire 

ontwikkeling doorgemaakt van een omroeporganisatie 

naar een media-onderneming (zonder winstoogmerk). 

Daarbij werd de vereniging met thans 550.000 leden ge
vitaliseerd en werden bedrijf en vereniging, de pro

grammakers en de leden, meer op elkaar betrokken. De 

imagocampagne met het motto 'Het gevoel dat je wilt 

delen' zette de KRO als een eigentijdse organisatie op 

de kaart met een waardenoriëntatie die bij de katholie
ke wortels past. De betrokkenheid van leden bij de KRO 

bleek onder andere uit het succes van de verkiezingen 

in 2000 voor de afdelingsraden die samen de ledenraad 

vormen: ruim 80.000 stemmers. Op de openbare leden

vergaderingen dit jaar in de 7 regio's kwamen per keer 
600 tot 700 mensen, die volop discussieerden over be

leid en programma's. Ideële omroepen leven met ande
re woorden onder mensen, als zij interactief zijn, com-
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municeren en voor ideële beleidslijnen kiezen. CDV sprak 

met de heer Slangen (voorzitter van de KRO, tevens voorzit

ter van de directie en voor zij n komst naar de KRO, zeven 
jaar geleden, voorzitter van de Fontys Hogescho-Ien in 

Tilburg). Hij vindt dat de overheid die bijdrage aan informa
tievoorziening, aan het democratische gehalte van de samen

leving, organisatorisch en financieel meer moet honoreren. 

Omroepen moeten op hun beurt hun missie helder maken 

en hun verankering in de samenleving verstevigen. Dat 

vraagt om een moderne omroep die niet commercieel en 

niet verstatelijkt is. Rechtstreeksere vormen van be-kostiging 
zijn niet per se onmogelijk, maar de essentie van de vraag

sturing zit in de verenigingsstructuur. 

CDV: De KRO heeft vijf jaar geleden als be

leidsrichting gekozen voor omvorming 

van een omroep naar een media-onderne

ming met daadwerkelijke participatie van 

leden. Dat wekte veel verbazing en ging in 

tegen de trend in het publieke omroepbe

stel van centralisatie en samenwerking 

met verlies van eigenheid van de afzon

derlijke omroepverenigingen. Vanwaar die 

'trendbreuk'? 

SLANGEN: "Het heeft te maken met de fun

damentele opvatting dat publieke taken, 

zoals onderwijs, zorg, de media, er vóór 

de mensen zijn en dat instellingen en or

ganisaties die deze taken behartigen ook 

als het ware ván de mensen zijn. De vraag 

is dan hoe je die betrokkenheid van bur

gers gestalte geeft en waarmaakt. En over 

trendbreuk gesproken, de recente verkie

zingen hebben laten zien dat mensen veel 

meer betrokken willen zijn bij zaken als 

zorg, onderwijs, veiligheid. Wij merken 

dat KRO-leden dat ook van hun omroep 

verwachten. 

De afgelopen twintig jaar is de organisatie 

van de publieke sector voortdurend in dis

cussie geweest, in de politiek, de samenle

ving en met name het zogenaamde mid

denveld, en in de organisaties en instellin

gen zelf. In de jaren tachtig kwam het be

grip op van 'de ontketening van de pu

blieke sector'. De ontwikkelingen gingen 

zo snel en waren zo turbulent dat de 

overheid niet adequaat kon reageren. 

Centrale sturing deed geen recht aan ont

wikkelingen binnen bepaalde regio's en 

sectoren. De conclusie was: geef meer au

tonomie aan de organisaties, zorg voor de

regulering en decentralisatie. Dat riep wel 

de vraag op van kwaliteitsbewaking. Tot 

dan toe moesten allerlei voorwaarden, re

gels, kaders en voorschriften ervoor zor

gen dat instellingen in de publieke sector 

(met name zorg, onderwijs en politie) 

juist handelden. De overheid, zo was de 
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conclusie, zou voortaan ruimte en verant- inzet om de kwaliteit van je taak te verho-

woordelijkheid laten aan de professionals gen. 

zelf en de organisaties daaromheen. Die 

moesten kwaliteitszorgsystemen invoeren 

en zich zo van tijd tot tijd verantwoorden 

aan de samenleving en de politiek. De 

overheid toetst of de processen juist verlo

pen en of de output goed is. Daar zijn de 

visitaties uit voortgekomen bij universitei

ten en hoger onderwijs, bij politie, zorg 

en medische wereld. 

"Het opvallende is dat al snel deregule

ring, decentralisatie en kwaliteitsborging 

vooral vertaald werden als: maak de pu

blieke sector, de organisaties daarbinnen, 

onderhevig aan marktwerking en vraag

sturing, en zo nodig moeten ze geprivati

seerd worden. Dat betekent echter dat je 

echt commercieel bezig bent, wat voor de 

publieke sector mijns inziens niet kan. 

Instellingen in de publieke sector die zich 

als maatschappelijke (en niet als commer

ciële) ondernemingen gingen presenteren, 

bedoelden daarmee dan ook niet dat ze 

marktwerking introduceerden. Wel dat ze 

aan dezelfde criteria wilden voldoen als 

iedere onderneming en organisatie die op

timaal wil werken, namelijk effectief, effi

ciënt, flexibel en innovatief zijn. Daarin 

onderscheidt de publieke sector zich niet 

van de commerciële. 

De publieke sector onderscheidt zich wel 

in doelstelling en opdracht: zij oefent een 

taak uit in de samenleving en dat heeft 

het primaat. Daarnaast moeten organisa

ties en instellingen in de publieke sector 

heel doelmatig omgaan met de financiële 

middelen. Dat kan er zelfs toe leiden dat 

je daar uiteindelijk efficiënter mee om

gaat en vervolgens die middelen ook weer 

Het kan daarentegen dodelijk zijn om de 

publieke sector onderhevig te maken aan 

marktwerking. Dat kan afleiden van de 

primaire taak en die onder druk zetten. 

Dat is bijvoorbeeld te zien bij de publieke 

omroep wat betreft de reclame-inkomsten. 

De eis is dat die op niveau moeten blijven. 

Er moet voor gewaakt worden dat zoiets 

bovengeschikt wordt aan de publieke taak. 

Als het marktaandeel de reclame-inkom

sten bepaalt, wordt marktwerking domi

nant in de taakuitoefening. Dat is dus 

heel slecht." 

CDV: En vraagsturing, meer ingaan op wat 

mensen willen? 

SLANGEN: "Vraagsturing komt ook uit de 

commerciële hoek en gaat uit van de con

sument. Organisaties in de publieke sec

tor, zoals omroepen, beschouwen mensen 

niet als consumenten, maar als degenen 

voor wie en namens wie je het uiteinde

lijk doet. De samenleving vertrouwt ons 

een taak toe en die hebben we voor die sa

menleving, voor de mensen, uit te oefe

nen. Voor ons als omroep geldt dan om sa

men met de mensen na te denken hoe je 

die taak invult, wat je missie is. 

Vervolgens probeer je zoveel mogelijk 

mensen duidelijk te maken wat voor 

mooie en goede dingen je voor hen doet. 

en zoek je volggroepen, mensen die zeg

gen: dat klopt, wij voelen ons thuis bij u. 

Op zo'n manier wordt de publieke functie 

in optima forma vormgegeven. Dat is heel 

wat anders dan vraagsturing door doel

groepen, zoals bij commerciële marketing 

het geval is." 
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"Tegelijk wil ik afstand nemen van versta

telijking. De overheid verbond dat te lang 

met het adagium: wie betaalt, bepaalt. 

Dat leidt tot verlies van eigenheid. Terwijl 

de overheid had moeten zeggen: wij wil

len dat u de verantwoordelijkheid die u 

gekregen hebt van en voor de burgers 

waarmaakt. Daar krijgt u steun voor en 

daar moet u zich voor verantwoorden aan 

die burgers. Alle publieke omroepen zijn 

nu overtuigd van het nut van verenigin

gen waarin mensen daadwerkelijk kun

nen meedoen. De rol van het middenveld 

Frans Slangen 

- de koepels - is overigens beperkter ge

worden, omdat er op een lager niveau gro

te organisaties zijn ontstaan. De vereni

ging is een goede juridische vorm om aan 

de relatie tot het publiek gestalte te geven. 

Voor grote scholengemeenschappen is de 

organisatievorm van coöperaties in plaats 

van stichtingen een mogelijkheid mensen 

daadwerkelijk te betrekken. Traditioneel 

werden de koepels als middenveld aange

duid. Nu zijn de organisaties die lid wa-

ren, vele malen groter en communiceren 

rechtstreeks met de overheid. Het midden

veld moet opnieuw gedefinieerd worden. 

Deze herdefiniëring van het maatschappe

lijk middenveld vanuit de vernieuwde par

ticipatiegedachte zou mede vanuit het 

CDA invulling moeten krijgen." 

CDV: Wat doet de KRO hieraan? 

SLANGEN: "We willen transparant en zicht

baar maken naar de mensen waar we voor 

staan. We hebben ons ook beperkt in the

ma's, omdat we niet met alle onderwer-

pen bezig konden zijn. Onze hoofdthe

ma's zijn: levensbeschouwing en spiritu

aliteit, opvoeding, vorming en educatie, 

zorg en zorgzame samenleving. We zijn 

ook intensief bezig mensen te betrekken 

bij datgene wat we doen. Een voorbeeld: 

bij de thematiek jongeren - een heet 

hangijzer bij de publieke omroep die 

maar moeilijk jongeren boeit - hebben we 

met jongeren uit de KRO-ledenraad en 

jonge programmamakers een project (Next 



Level Lounge) gestart waarbij op kleine pop

concerten jongeren even op verhaal en tot 

ven aan de publieke taak. In plaats daar

van worden omroepverenigingen gepro-

bezinning kunnen komen in een speciale blematiseerd. En we worden financieel ge-

tent. We zoeken verder om jongeren te be- kort met dertig miljoen euro op grond 

reiken, in eerste instantie niet direct om van het waandenkbeeld dat wij niet effi-

lid te worden, maar met ons mee te den- ciënt zouden werken. Terwijl dat al eerder 

ken over wat wij voor hen zouden kunnen 

betekenen. We willen hen daadwerkelijk 

betrekken bij programmaontwikkeling of 

projectontwikkeling zoals wij het liever 

noemen. Onze oudere leden, die op de le

denvergaderingen hun zorg uitspreken 

over de geringe betrokkenheid van jonge

ren, vragen we mee te denken en ons de 

namen van hun kinderen ofkleinkinde

ren door te geven. Als het hun zorg is, 

zouden ze zelf ook iets kunnen doen. Dat 

is nieuw, voor hen en voor ons." 

"We hebben overigens allerlei mogelijkhe

den om via de nieuwe technieken direct te 

communiceren met de achterban, bijvoor

beeld via de Servicelijn met vele duizen

den reacties van leden. Al zal het niet di

rect leiden tot veranderingen in program

ma's, de reacties worden wel serieus geno

men. In het doordenken van het betrek

ken van leden bij de vereniging maken we 

onze taak goed waar. Dat bleek ook op de 

openbare ledenvergaderingen in april en 

mei 2002 waar op zeven plaatsen in het 

land 600 tot 700 leden aanwezig waren en 

discussieerden over het KRO-beleid en de 

-programma's." 

"Eigenlijk zou je van de politiek mogen 

verwachten dat zij het toejuicht dat de 

aansluiting met de achterban weer ge

zocht wordt. De overheid zou veel meer 

aan de afzonderlijke omroepen over moe

ten laten om zelf inhoud en vorm te ge-

is weerlegd op basis van een onderzoek 

door McKinsey. De efficiencyslag hebben we 

door de kortingen van de afgelopen jaren 

allang achter de rug. Er was dus alle re

den om de omroepbijdrage, zoals afge

sproken bij de fiscalisering, geïndexeerd 

intact te laten." 

"In de omroep zijn deregulering en decen

tralisatie zoals in andere sectoren van de 

publieke dienst ver achtergebleven. 

Sterker nog, het tegenovergestelde is aan 

de orde. De wet lijkt meer op een statuut. 

Daar waar je in andere sectoren een sobe

re wet ziet waarbij de instellingen zelf de 

details mogen regelen, kent de omroep 

een overdosis aan regelgeving. Dat heeft 

geleid tot centralisatie in het publieke be

stel en uitdijing van wat gezamenlijkheid 

is: netcoördinatoren met uitgebreide on

dersteuning en inmenging in de gang van 

zaken bij de omroepen door het toezicht

houdende Commissariaat voor de Media. 

Om te beginnen zou meer verantwoorde

lijkheid bij de Raad van Bestuur in de 0111-

roep gelegd moeten worden, die op zijn 

beurt moet dereguleren en decentralise

ren naar de bespelers toe: de omroepver

enigingen. Zij moeten uiteraard in het pu

blieke omroepbestel goed samenwerken 

en zich verantwoordelijk voelen voor dat

gene wat ons gezamenlijk aangaat. Het 

publieke omroepbestel is in essentie een 

netwerk en samenhangend geheel van ex

terne pluriformiteit via organisaties van 
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burgers in casu de verenigingen die sa

men dat bestel proberen vorm te geven en 

een weerspiegeling proberen te zijn van 

de samenleving in al haar veelvormigheid. 

De Raad van Toezicht is een organisatie

vorm die daarbij past en er recht aan doet. 

En het is juist dat de voorzitters van de 

publieke omroepverenigingen, als repre

sentanten van de burgers, daar als eind

verantwoordelijken in zitten. 

Bovendien: internet en televisie zullen in

een schuiven, waarbij communicatie veel 

belangrijker wordt. Daar moet de indivi

duele organisatie een eigen positie in zien 

te vinden en dat kan nooit via centrale 

sturing." 

CDV: Hoe houd je dat geheel betaalbaar? 

SLANGlèN: "Het mooiste zou zijn als je diver

se geldstromen hebt zowel uit de belastin

gen, reclame-inkomsten (STER en sponso

ring) en uit nieuwe producten die afgeno

men worden door de markt of de over

heid, departementen bijvoorbeeld (onder

wijsprojecten, zorgpreventieprojecten en 

dergelijke). Ook zou er nog eens nage

dacht moeten worden het profijtbeginsel 

in te voeren. Wie er meer gebruik van 

maakt, betaalt meer. In allerlei andere sec

toren doen we dat, zoals het onderwijs. 

Dat kan een laag bedrag zijn en wie een 

uitkering heeft, krijgt daar geld voor, zo

als bij andere nutsvoorzieningen, omdat 

het tot de elementaire levensbehoeften be

hoort, namelijk sociale participatie. Dat 

betekent dat je een decoder zou kunnen 

invoeren, waarachter het publieke bestel 

als geheel komt te zitten, want de externe 

pluriformiteit is de essentie van het pu

blieke omroepbestel." 

"Je bent en blijft een taakorganisatie, in 

alle opzichten. Maar het moet mogelijk 

zijn nieuwe geldbronnen aan te boren. De 

KRO heeft bijvoorbeeld een groot digitaal 

archief en maakt elke dag nieuwe produc

ten waar maar een fractie van zichtbaar 

wordt op televisie. Het archiefmateriaal 

kunnen we op allerlei andere manieren 

toegankelijk maken. Voor onderwijs bij

voorbeeld, wat we al doen in samenwer

king met de Universiteit van Tilburg ten 

behoeve van studieprogramma's van de 

juridische faculteit. Je zou een verbinding 

kunnen maken met de media-af-deling bij 

Onderwijs, Cultuur en Weten-schap 

(OC&W), zodat het onderwijs kan profite

ren van wat wij in huis hebben en er 

prachtige interactief materiaal ontstaat. 

Projectfinanciering kan ook komen van 

de commerciële kant, van een verzekeraar 

of een vereniging van verzekeraars, het 

bankwezen of pensioenfondsen, om-dat 

het belangrijk is dat mensen op de hoogte 

zijn hoe zij werken. Want hun voorlich

ting faalt vaak. Voorlichting geeft de KRO 

bijvoorbeeld met een programma als Ook 

dat nog!, een consumentenprogramma. 

Om te voorkomen dat dit soort incidenten 

plaatsvinden, zodat ze in dat programma 

aan de orde worden gesteld, zou je men

sen meer informatie moeten geven, zodat 

ze mondiger worden in het dagelijks 

leven. Dan maakt het niet uit door wie 

dat betaald wordt. Dat is niet marktwer

king, maar die financiers aanspreken die 

een taak bij ons willen neerleggen. Het 

doel is dat wij als organisatie onafhanke

lijker worden van de markt en de politiek, 

veel meer kunnen luisteren naar de bur

ger waar het uiteindelijk allemaal om 

gaat." 
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CDV: Wat vind u van de gedachte de over

heid meer op afstand te plaatsen en de 

burger weer financier van de publieke 

omroepen te maken? Zit er wat in het 

voorstel om op het belastingbiljet aan te 

geven naar welke omroep het belasting

geld voor de omroepbijdrage zou moeten 

gaan? 

SLANC;J;N: "We moeten geen nieuw proble

matiserend instrument invoeren. Het be

lastingbiljet zo gaan gebruiken, vind ik 

dan ook verwerpelijk. We hebben een pu

bliek omroepbestel dat overwegend zelfre

gulerend is. De overheid dient dat te steu

nen en zich zo weinig mogelijk direct te 

bemoeien met de individuele bespelers. 

We kunnen toch ook niet gaan vragen of 

er bijvoorbeeld meer geld naar 'algemeen 

bijzonder onderwijs' moet of naar katho

lieke of protestants-christelijke ziekenhui

zen? De overheid draagt zorg voor goed 

onderwijs volgens grondwettelijk vastge

legde regels en voor een goede, geregle

menteerde gezondheidszorg. Dat de bur

ger via verkapte verkiezingen in bepaalde 

sectoren in detail het beleid zou gaan be

palen, kan volgens mij niet. Daar hebben 

we partijprogramma's voor en regeerak

koorden." 

"In algemene zin zou ik zeggen dat het de 

rol is van de overheid als democratisch ge

kozen orgaan, om publieke taken te ver

vullen (zoals Klink in het slot onder Uit

werking feitelijk ook schrijft) of te laten 

vervullen door private or-ganisaties. Dat 

heeft niets te maken met paternalisme. 

Wat de omroep betreft bijvoorbeeld dient 

de overheid als hoeder van vrijheid en 

democratie de pluriforme informatievoor-

ziening te garanderen. Dat houdt onder 

andere in dat er in ieder ge-val van de 

commercie en van de politiek onafhanke

lijke media blijven bestaan. In het publie

ke omroepbestel loopt dat minder gevaar, 

hoewel ook daar organisatie en financiële 

middelen voor beperkingen zorgen. In de 

krantenwereld dreigt nu al een probleem. 

Van belang is dat de overheid de onaf11an

kelijkheid van de journalistiek garandeert 

en dat die journalistiek ook innerlijk 

onafhankelijk is." 

"De organisatie van de publieke omroep 

via de omroepverenigingen, die van de 

kijkers en luisteraars zijn, vind ik in be

ginsel goed geregeld: er is vraagsturing via 

het instrument van de verenigingen of 

coöperaties. Bekostiging via vouchers en 

dergelijke alleen loopt al snel uit op vor

men van commercialisering. Wellicht zou 

een mengvorm gevonden kunnen worden. 

In essentie geldt echter mijns inziens dat 

het instrument van de omroepverenigin

gen goed past bij vertegenwoordiging van 

de kijkers en luisteraars." 
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