
De commissie-Ververs is zich ervan bewust dat de basis van de 

pluriformiteit van wezenlijk belang is voor het voortbestaan van de 

publieke omroep. Feitelijk kiest de commissie echter voor een on

dergeschikte positie van de omroepverenigingen. Netmanagament 

op Nederland 1, 2 en 3 en zenderoverschrijdende programmering 

bieden echter voldoende soelaas voor de door de commissie gesig

naleerde problemen. 

K
ollolll fmhlitkt omrotp HIOti (A) 

De organ1satie van de pu· 

h\ickc omroep "u111 omrocp-

Pmllu]iiu}cll' hi edt ( .. ) nog steed<> het 

hc<,tc kader, I lll) 111ils ver

zckcrd is dat de verenigin

gcn daadwerkelijk aan

sluitcn hij wat cr \edt on

der hct pub\ ick I ll2) 

"Ec11lwid i11 j1111(/io11ncn, pluri

lormiteit in inhoud en 

prole"ionalitcit van uit-

Veelvuldig, soms zelfs uitgebreid, cite

ren i<> daarhij nodig om de commissie 

recht tc docn. 

Naast de geciteerde conclusies leg ik de 

vocring en rrogratnn1cring 

zijn I ·, de dnc grondsla

gen voor de organi.:;atic van 

de puhlicke omrocp." (CJ Drs A1 T3einema 

volgendc passage uit het 

recentc rapport 'Nicuwc 

wcgcn, vao;.;tc waarden' van 

ons Strategisch Beraad 

onder Ieiding van hans 

Andriessen (november 

1 995) "llurgerinitiatieven 

in de media moeten in 

staat worden gesteld ver

scheidenheid en cchtc 

keuzemogeliJkhcdcn voor 

mensen gezamenlijk te re

ali<>crcn. Dat moet worden 

Aan de hand van dezc drie conclusies 

uit de <,amcnvatting van het 2() juni J.i' 

gcpuhliceerdc rapport van de Com

mis-,ic l'uhltckc Omrocp lcommi'>Sic

Vcrvcr<, I wil ik cnkclc hoofdlijnen uit 

dat rapport wccrgcvcn en van kanttckc-

ntngcn voorztcn 

gcwaarhorgd, hij voorkeur via omroep

organisaties met !eden. In omroepver

cnigingcn hehhen burgers in de media 

de mogelijkhcid door mcningsuiting en 

meningsvorming uitdrukking te geven 

aan hun eigcn idcntitcit. 1\leerjarige 

conce-.sies hiedcn de zckerhcid die 

daarvoor nodig i-.. Wij hebbcn gccn be-
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hoefte aan een publiek betaalde om

rocp, waarvoor mcnsen zonder ondcr

schcid belasting betalen, maar die een 

uniforme kijk op de wereld aan de ether 

prijsgecft Een staatsomroep of ecn 

centrale bestuurlijke instantie die de 

omrocpzaken rcgclt ondergraaft de ver

scheidcnhcid in het aanbieden van in

formatic." 

Oat niet aileen (A) maar ook (B 1) 

spoort met de uit 'Nieuwc wegen, vaste 

waarden' aangehaalde passage valt mij, 

gezien de samemtelling van de com

missic1 bepaald nict tcgen. 

En ook (C) schijnt eensdecls overeen te 

stemmer1, anderdeels althans niet in te

genspraak te zijn met wat de commis

sie-Andriessen schreef Onder het 

groene gras van (B2) schuilt cvcnwel de 

grote giftige adder van de aanbevolcn 

omroepverk iezi ngcn. 

En wie de uitwerking van (C) bezict, 

hemerkt dat de schijn hier op meer dan 

een plaats bedriegt 

Hct lang uerhcide rapflort- Ververs over de loekomst llilll de puhlie

ke omroep !lerscheell 26 jrmi joHr}stlcdCJt onder de tile/ 'Temg naar 

hct Publiek' Op dezr paqirws staat het emle vmr lrpee artikelerr 

vmr de hmrd ua11 drs. AI. Bcillemil, tl'tl!lrill gcfJoogd wordt de 

positiwe en rrei}illieue elernenten vmr het mpport le o11dnscheiderr 

In !JCt uemolc;artrkel zullw ondn mcer de omroepvflkiezingur, de 

flosrtie llilll de 11irt-ledwgebonden ommeperr, de radio m de jilltlll

c iennq llillt de J)Jihlieke omroep amr de orde qesteld roordw. Deze 

artikelen rooule11 tjeflubliceerd in de serie ouer de toekomst vmr hd 

fmbliek heslel. 

Eerda IJCI'Scimren irr dezc serie rrrlrkelen Vil11 prof dr J c; 
StilflfJCrs, dr. E II. Hollo11dn en dr. P WN. Ruttell (ill Chrislc11 

{)emocralisclJC Verknmi111}eJJ llillt septn11her 1991 ), mr. L B.A1 

~Viis I (ill Clmslc11 I )nnocralische l'erkerrJtmqell Pill! lllilrll'l 1996) 

en nrr H CrocJtendi;k, drs. i\ 1 Schoorlenwrcr (ill Chrisle11 Demo

cmlische Vcrkenlllllr}err PrJJ1 cJfnilt9CJ6 1, prof dr. CPA'! Plln der 

HcJcJk (111 ( '/nisteJt DemocrcJii'fhe \ferkcrmirrgcn uan mei 1'1%) en 

111r. R II C. Schoorr!Jo!lnr (in Christen Democmlisc/Je l'erkellllin

!1Cil Pdll }lllli I L)lJ(J) 

Publieke omroep moet 
Toekomstgericht mediabelcid, aldus de 

commissie- Ververs, behoort niet meer 

de tcchnische infrastructuur te betref

fen- want daarin zijn de gebruiksgrcn

zen aan het vcrvagen- maar client zich 

te conccntreren op informaticvoorzie

ning en maatschappelijke communica

tie. Radio en tclevisie nemen in dat 

heleid een aparte positie in door hun 

brcde hereik, hun toegankclijkheid en 

de daarmee gepaard gaande dirccte 

werking van becld en geluid 

"[en bladzijde gcschrift kan meer nuan

ceren dan ccn uur televisie, maar cnkelc 

minuten televisie kunnen cen diepere 

indruk maken dan cen hoekenkast vol 

kennisn (Pag 39) 

De (nationale) overheid, die steeds 

minder grecp heeft op de grcnsover

schrijdende tcchnologische en econo

mische ontwikkelingen, heeft wei te 

maken met de gevolgen daarvan. 

De zich voltrekkende digitalisering 

geeft bijvoorheeld ruim baan aan verde

re individua]i<;cring doordat zij het clke 

gebruiker mogelijk maakt op elk ge

wenst moment een hoog<;teigen pro

gramma samen tc stcllcn. 

Dergelijke ontwikkelingen zullen hij

dragen aan cen verderc vcrzwakking 

van de maatschappclijkc samenhang en 

van het bescf op elkaar te zip1 aange

wczen. Daardoor worden "her tunctio

ncren en de kwaliteit van de samcn

leving <,terker afhankclijk van factoren 

die de middelpunt zoekcnde krachtcn 

en de onderlinge binding daarin hevor

dercn." ( pag. 41 l 

Volstrekt tcrecht kent de commr"ie

Verver<; de onnoep, die gericht i<, op 

het gelijktijdig verspreidcn van pro

gramma's naar vee! ontvangcrs I lnor~rl

cr~sliru;l, hierbij ecn belangriJke rol toe. 

''Hct lunctionercn van de omroep als 



factor van maatschappelijke integratie 

laat zich niet tot ecn dimcnsic reduce~ 

ren. De functie i<; het duiden van die in~ 

formatie vanuil uiteenlopende maat~ 

<;chappelijke ol lcvcnsbe'>chouwelijke 

visies. Het aan de ordc stellen en voor 

uiteenlopende <,egmcntcn van de bevol~ 

king he.,preekhaar makcn van vraag~ 

'>lukkcn i<; net zo helangrijk als het 

zichthaar maken van de plurilormiteit 

in de samcnleving. 

met zo weinig mogelijk kosten zoveel 

mogelijk kijkcrs met de rcclame~bood~ 

schappen te bereiken. 

Ecn prograrnrna(soort) waarvoor, zo 

gerekend, onvoldoende helangstelling 

is, valt dus sncl at. 

Anders gezcgd, de cornmercie biedt 

"geen garantie voor de continu'iteit van 

aile prograrnmatypen en de constante 

kwaliteit daarvan". (pag.41) 

En de overheid kan de 

Het hicden van een even~ 

wichtig, afstandelijk heeld 

van de <,amenleving en de 

vcranderingen daarin is 

nict minder van helang 

dan bctrokkenheid en hct 

h1cden van een zeker hou~ 

vast in een <;ncl verande~ 

rcnde wereld. Een op een 

breed puhliek gerichte 

De publieke 
commerciclc omroeporga~ 

nisaties, in tegenstelling 

tot de publicke omroep, 

geen of slecht., zeer be~ 

perkte cisen stellen met 

betrckking tot hun doe!~ 

stellingen en de wijze van 

uitvoering. 

omroep is er in 

Nederland minder 

slecht aan toe dan 

de publieke omroep 

in vee! andere "Tegen die achtergrond", 

zo besluit de cornrni<;<;ic "i<; 

cr aile aanleiding voor po~ 
Ianden. 

progran1n1c-ring i.:.; nlln-

stens zo tunct10neel a]., 

programma'-, die specihek op bepaalde 

<,egrncntcn gericht zijn. Samenlcvcn 

bchodt ccn mogeliJkheid om als sa~ 

mcnleving hinnen en tuS'>en <,egmenten 

van de hcvolking te cornrnuniccren 

( pag.41) 

We kunnen niet zondcr mccr stellen 

dat aileen ccn publicke omroep deze 

maat<;chappclijke functie kan vervullen, 

want de constatering van de commi<;~ 

-,ic~Vervcrs dat commerciele omrocp in 

tal van opzichten eenzelfde hetckcnis 

kan hcbben valt nict te weersprekcn 

Evcnmin trouwens a]., haar tocvocging, 

dat cen keuze voor een volledig com~ 

mcrucel bc-,tel "gevolgen hedt voor de 

aard en de inhoud van de omroeppro~ 

gramma's en voor haar maatschappclij~ 

ke functie" ( pag 41) 

Commcrciele hroadca\lilllj houdt immers 

per dehnitic in dat de programma's 

eer'>t en vooral de bedoeling hchben 

CllV 'J:% 

litiek en bcstuur om te 

trachten dcze (maatschappelijke) doc!~ 

stelling en tunctie te realiscrcn door 

middel van puhlieke omroep" (pag.42) 

Kortom, publicke omroep moet. 

Pluriformiteit van wezenlijk 
be lang 
"De organisatie van de publieke om~ 

rocp via omroepverenigingen bicdt nog 

-,teeds het hcste kader." (HI) 

De gedachte om ons huidige bestel te 

vcrvangen door een hornogcne, profes~ 

sionelc omrocporgani-,atie, acht de 

commiS'>ie~ Ververs a! te simpel. Hier~ 

rnee wordt hct door vele modieuze 

journalisten en politici bcminde en aan~ 

geprczen BBC~model onomwonden af~ 

gewczcn. "In die constructic (van een 

homogene organi<;atie) duiken onmid~ 

dellijk de aloude vragen en behocftcn 

op waar de hguur van de omroepvcr~ 

eniging een antwoord op bood; vragen 

van verantwoordelijkheid voor en ver~ 
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antwoording van de inhoud, de wem 

de programmering aan tc Iaten sluiten 

bij maatschappelijke behodten, de be

hoefte aan organisatorische variatie en 

diversiteit. 

De omroepvereniging is hct specifiek 

Nederlandse antwoord op deze vragen, 

vragen die in aile stclsels van puhlieke 

omroep voOJ-komen en daar vaak min

der ade(juaat zijn opgclost of op een 

manicr die niet zou kunnen lunctio

neren in het Nederlandsc stelsel van 

puhliekrecht Onvcrminderd de tekort

komingen van het bestel en de I mogc

lijk terechte) kritiek moet ook erkend 

worden dat de Nederlandse publieke 

omroep er minder slccht aan toe is dan 

de publieke omroep in veel andere ian

den. Daar hccft de organisatie op ba-,is 

van on1rocpverenig111gen n1ogclijk aan 

bijgedragen" I pag.5 3 I 

Zoals ik zoi'ven al -,chreef, althans be

doelde, getuigt hovenstaande pa'>Sage 

van een schcrper inz1cht en een betere 

smaak dan waarover s01111111gc Volks

krant- en NRC:-Handelshlad-Journali.,

ten hlqken te hc-,chikken. 

De commissic-Vcrvcrs is er zich, naar 

het <,chijnt. cvenzecr als de commi'>sie

Andriessen van bewust dat de ha'>i'> van 

de pluritormiteit van wezenlijk hclang 

is voor hct lvoort ihcstaan van onze pu

hlieke omroep. 

ZiJ verbindt daar evenwcl ecn rcstrictic 

aan: "Hct i'> aileen een vruchtbare basis 

als zij 3ic11stha!ll is aan de publieke om

roep als geheel." (pag.53) 

Wat bedoelen Vcrvers c.s. in dit zin'>

verhand met "dienstbaar"c 

Een mogelijke betekcnis is: in ecn oHdcr

cjes,hiktc positie geplaatst om te dienen. 

Nu is pluriformiteit ideal1ter het naa'>t 

clkaar bestaan van met elkaar commu

nicerende stromingen, die elk door cen 

cigen idcntitcit gckcnmerkt worden. 

Die identiteiten behorcn niet door on

der-,chikking aan ccn "gchccl" bcperkt 

te worden, maar moeten in vrijheid tot 

hun rccht kunnen komen. 

Pluriformitcit is immer'> te he-,chouwen 

als "een algelcidc, cen verfijning van de 

vrijhcidsgedachte en van de geliJk

heid" 1 

De keuze voor deze niet-ondergcschik

te positie van de stromingen die onze 

'>amenleving rijk is, vloeit nict voort uit 

het verlangen "om ons vast te klcmmen 

aan bestaandc vormcn en in'>tituten, 

maar JUist om in een vcrandcrcndc we

reid kamcn op het doorwerken van Ie
ven<,- en wereldbeschouwelijkc idealen 

te behouden en tc verstcrkcn."' 

Op die wijze kunncn, ook in de om

roep. waardcn en normen de eigcntijd

sc ontploo1ing krijgcn, waar onzc cigcn 

tijd zo dringend behoefte aan hlijkt te 

hebhcn. 

HierhiJ ziJ, om miwer<,tand op dit punt 

te voorkomcn, wei aangetekend dat 

ware vriJheid geen onbegrensde wette

looshc;d 1s. In een democrati-,che 

<,amenlcving bchorcn tot op zckere 

hoogte autonomc ln'>tellingen ten min

<,te reken1ng te houden met de helan

gen van andere gclijk-;oortJgc in-,tcl

lingen, en dus ook met hct helang van 

het daardoor gevormde geheel 

Dat kan in bepaaldc situatics tot samen

werking nopen, die, zo nodig. door wet 

en rcgelgcv1ng voorge..,chrevcn \vordt. 

Hct is overduideli)k dat de puhliekc 

omroep in zein Sltuatie vcrkeert.<· 

Zenderoverschri jdende 
programmering noodzake li jk 
Kiest de commi-,.,ic-Vervcrs indcrdaad 

voor ccn ondcrgc'>chikte positie van de 

on1roepvcrcnigingcn: Nict in forn1cle, 

wei in leitelijke zin' ZiJ hedt, zoal-, a! 

vcrmcld, wei degelijk oog voor de be

langrijkc rnl. die de omroepvcrenigin-



gen al-, "organisaties van uiteenlopende 

levemhe-;chouwelijkc en maatschappe

lijkc signatuur" (pag 52) kunncn vcrvul

len als "anker voor maatschappelijke 

identiteit en culturelc ecnhcid en eigen

heid" (pag.42) 

De commi">ie hcoogt dan ook nict hij 

voorhaat een organisatie, waarin de 

pluritormiteit weggeschrevcn is. "De 

publickc omrocp zal cen halans moeten 

reali-,ercn tussen eenhcid en diversitcit." 

1pag.52f 

De comef1uentie hiervan is al wei dat 

het zwaartepunt nict hi) de ver

scheidenheid kan hlijven liggcn "De 

hu1digc organisatic hcantwoordt n1ct 

aan de fundamcntcle cis van het tunc

tiorlerTrl van een duaal hestel: hcrken

hare eenheid en het vermogen tot 

slagvaardig opereren. Ook met de 

hcstc wil van de wereld en de bereid

herd van aile hetrokkenen 

keer dat de publickssamcnstcllingen 

van de puhlicke en trouwens ook van 

de commerciele netten signiHcantc vcr

schillen vertonen. 

Die zijn het duidelijkst tusscn de pu

blieke netten enerzijds en de commcr

ciele anderzijds. Zo is de gcmiddelde 

leeftijd van de kijkers naar de publicke 

uitzendingen hoger en zijn bij de com

merciele omroepen met de lagere klas

sen ook de lager opgeleiden over

vertegenwoordigd. 

Maar ook tussen de publieke netten on

derling zijn kenmerkende verschillen 

waar te nemen. En dat is ook logisch, 

want de uiteenlopende identiteitcn van 

de netbespelers leveren op elk net ecn 

andere kleurencombinatie op. Ecn pro

hlcem is daarhij wei dat de kleuren op 

Nederland II zich niet goed met elkaar 

verdragen. 

Hct is dan ook geen wonder, dat juist 

de voorzitter van de Fvan-

kan dit hc<,tcl hinr1en de 
Zender-

gclischc Omroep rEOl -

ccn van de be<;pelers van 

die zender- in zijn al eer

der gcci tccrde toespraak 

voor zijn Ledenraad de 

hoop uitsprak dat "de 

commissie- Vervcrs ( .. . ) zal 

kiezen voor ccn Iichte 

kleuring van de TV-net

ten. Dric hrede nctten, 

waarbij op het cne wat 

meer cultuur, op hct ande

re wat mecr amusement en 

op het derde wat mecr in

formatie is te vinden." Ecn 

gcgcvcn -.;tructuur n1et 

doorgroeicn naar een fun

damcntelc ecnhcid' Fn 

dan volgt het hewij'>'tuk 

voor dcze aanklacht: "len 

aanvullcndc en ondcrstcu

nendc prolilcring van om

roepen, netten of zenders 

i~ onn1ogclijk zolang icdcr 

gehmrdcn i'> ecn vollcdig 

progrJn1n1a te hicdcn.'' 

I pag 531 

tv1aar dit hewiJ<;<;tuk is 

allc-,behalve overtuigend 

overschrijdende 

programmering is 

niet in strijd met de 

wettelijke eis dat 

elke ledengebonden 

omroep in haar 

zendtijd een 

volledig programma 

biedt. 

Allcrccrst is het gocd te expliciteren 

wat de commiS'>ie- Ververs met de term 

'aarwullend" impliciet al aangceft: cr is 

al cnigc protilcring en klcuring van de 

te levis rccnetten. 

kleuring dus, die door 

ZCilderoPersclmjderrde programmeri ng wat 

vcrder gaat dan nu al het geval is. 

Zenderoverschrijdendc programmering 

is mijns inziens niet in strijd met de 

wettelijke eis dat elke lcdengcbonden 

Llit hct maandeliJbe Kijk- en Luister

ondcrzock van de NOS blijkt keer op 

omroep in haar zendtijd een volledig 

programma hicdt (art. 50. I Mediawet) 
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Een nog verdergaande kleuring kan he

werbtelligd worden door de in het 

Mediahesluil voorgeschreven percenta

ges cultuur, informatie, educatie en ver

strooiing van een marge te voorzien, 

waarbinnen het een omroep vrij staat 

minder zendtijd aan een hepaald genre 

te hesteden dan nu vereist is, mits dat 

door een andere omroep wordt gecom

penseerd. 

Aile lcdengehonden omroepen zullen 

wei in aile voorge-,chreven genres pro

gramma's moeten blijven maken. 

Stromingen in de samenleving moeten 

namelijk niet aileen hct recht hehhen 

zich in aile genre<, te uiten, maar ook de 

plicht omdat her tonen van een eigen 

visie in elk genre het beste bewijs is dat 

ze een eigen identiteit bezitten 

Vooruitlopend op de commJ<,<,Je

Verver-, hebben A.de Boer (EO) en 

C.Hulshol (AKN)< een vindingrijk en 

vooruit<,trevend plan voor zenderover

<,chrijdende programmering gemaakt, 

waarvan de uitvoering tot een zelfs 

meer dan Iichte kleuring van Nederland 

I en Nederland II zalleiden. 

Op het ene net zullcn dan in de avon

duren op vaste tijden onder meer het 

amusement, de talkshows en de docu

mentaircs te zien zijn, terwijl het ande

re net met name drama, informatie en 

sport zal krijgen Nederland II krijgt in 

deze gedachtengang eenzelfde - dus 

niet dezelfde- netmanager als Neder

land I al hcdt. De manager kan, na 

ovcrleg met de hetrokken zendgemach

tigdcn, de beslissingen over de inrich

ting van "zijn" net in zelfstandigheid 

nemen. Daarbij mag hij met betrekking 

tot maximaal 25% van zendtijd en geld 

zclf opdrachten geven tot het maken 

van programma\ die naar zijn oordeel 

het netprohel verbeteren. Voor neto

vcrschrijdende hcslissingen zal de eind-

verantwoordelijkheid bij een van beide 

n1anagers liggen. 

Op die wijze -,taan de zendgemachtig

den hun plaatsingsautonomic al, maar 

dan wei aan een door henzelf benoem

de .,Jcutelfiguur en niet aan een buiten

<,taander 

Uitbreiding van dit plan tot Nederland 

Ill is in theorie zecr wei mogelijk 1'vlaar 

in de prakti)k van de huidige bestuurlij

ke structuur - dit zij de commissie

Vcrvcr.;; tocgcgcvcn - is vcnvczcn

lijking van deze opzet hij twee zender<, 

niet zeker en hij drie zenders onwaar

schijnlijk. Deze vorm van netmanage

ment zal dus in de l'v1cdiawet voor

geschreven moeten worden. 

Omroepverenigingen 
ondergeschikt aan SON 
Dat wil echter bepaald niet zeggen dat 

de door Ververs c.<,_ voorgestelde struc

tuurwqzigingen noodzakelijk zi)ll om 

lot een duidclijkere prohlering en een 

hctcre ondcrlinge afstcmming van de 

nettcn/zender<, te komen. 

In de voorstellcn van de commissie 

wordt de NOS I Nederlandse Omroep

stichtingJ omgevormd tot SON 

(Stichting Omrocp Nederland) 

Dit houdt mecr in dan ecn simpelc lct

teromzetting. De SON be-,chikt over 

40% van de zendtijd, waarvan ze de 

ene heltt zeit hesteedt en de andere 

helft uitbesteedt. 

De overige 60% wordt gevuld met 

door de ledengebonden omroepen te 

leveren programma's. Aile programma's 

worden volgens een door ccn Pro

grammaraad vastgestelde opzet, verde

ling en kleuring van netten en zenders 

door een netmanagcr gcplaatst. 

De positie van de omroepen liJkt in de

ze structuur nauwelijks of niet verzwakt 

te ziJn. Ze leveren het merendeel van 

([)V 'J '!6 
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Een nog ve rdergaande kleuring kan be

werkste lligd worden door de in het 

Mediabesluit voorgeschreve n percenta

ges cultuur, informatie, educat ie en ver

strooiing van een marge te voorzien , 

waarb innen het een omroep vrij staat 

minder zendtijd aan een bepaald genre 

te besteden dan nu vere ist is , mits dat 

door ee n andere om roep wordt gecom

penseerd. 

Alle ledengebo nden omroepen zul len 

wel in alle voorgeschreven genres pro

gramma's moeten blijven maken. 

Strom in gen in de samenleving moeten 

nam elij k niet alleen het recht hebben 

z ich in al le genres te uiten , maar ook de 

plicht omdat het tonen van een e igen 

visie in elk genre het beste bewij s is dat 

ze een eige n identiteit bezitten. 

Vooruitlopend op de commissie

Ververs hebben A.de Boer (EO) en 

G.Hu lshof (AKN )B een vindingrijk en 

vooru itstrevend plan voor zenderover

schrijdende programmering gemaakt, 

waarvan de uitvoering tot een zelfs 

meer dan lichte kleuring va n Nederland 

I en Nederland 11 za l le iden . 

Op het ene net zullen dan in de avon

duren op vaste tijden onder meer het 

amusement , de talkshows en de docu

mentaires te z ien z ijn , terwijl het ande

re net met name drama , informatie en 

sport zal krij gen. Nederland 11 krijgt in 

deze gedachtengang ee nzelfde - dus 

niet dezelfde- netmanager als Neder

land I al heeft. De manager kan , na 

overleg met de betrokken zendgemach

tigden , de beslissingen over de inrich

ting van "zijn" net in zelfstandigheid 

nemen. Daarbij mag hij met betrekking 

tot maximaal 25% van zendtijd en geld 

ze lf opdrachten geven tot het maken 

van programma's die naar zijn oordee l 

het netprofiel verbetere n. Voor neto

ve rschrijdende beslissingen zal de e ind-

ve ran twoordelijkh e id bij éen van beide 

managers liggen 

Op die wijze staan de zendgemachtig

den hun plaatsingsautonomie af, maar 

dan wel aan een door henzelf benoem

de sleute lfi guur en niet aan een buiten

staander. 

Uitbreiding va n dit plan tot Nederland 

lil is in theorie zeer wel mogelijk. Maar 

in de praktijk van de huidi ge bestuurlij

ke structuur - dit zij de commissie 

Ververs toegegeven - is verwezen

lijkin g va n deze opzet bij twee ze nders 

niet zeker en bij drie zenders onwaar

schijnlijk. Deze vorm van netmanage

ment za l dus in de Mediawet voor

geschreven moeten worden. 

Omroepverenigingen 
ondergeschikt aan SON 
Dat wil ech ter bepaald niet zeggen dat 

de door Ververs c.s. voorgeste lde struc

tuurwijzigingen noodzakelijk z ijn om 

tot een duidel ijkere profilering en een 

betere o nderlinge afstemming van de 

netten/ze nders te komen. 

In de voors tellen van de comm issie 

wordt de NOS (Nederlandse Omroep

stich t ing) omgevormd tot SON 

(S tichting Omroep Nederland) 

Dit houdt meer in dan een si mpele let

teromzetting. De SON beschikt over 

40% van de zendtijd , waarva n ze de 

e ne helft zelf besteedt en de andere 

he lft uitbesteedt. 

De overige 60% wordt gevu ld met 

door de ledengebonden omroepen te 

leveren program ma's. Alle programma's 

worden vo lgens een door een Pro

gram maraad vastgeste lde opzet, verde

ling en kleur ing van netten en zenders 

door een netmanager gep laatst . 

De posit ie van de omroepen lijkt in de

ze structuur nauwelijks of niet verzwakt 

te zijn . Ze leveren het merendeel van 
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de programma's en ste llen in de uit ver

tegenwoord igers van de omroepveren i

g in gen bestaande Programmaraad zelf 

de grote lijnen va n de programmapl aat

sing vast. 

Maar zodra het er op aankomt, blijkt 

·hun positie ondergeschikt te z ijn aan 

de SON. Het is imm ers de SON-d irec

t ie die de netmanagers benoemt,- de 

Programmaraad mag niet meer dan een 

advies uitbrengen. En het is de directie 

ook, die de coördinatie van de netten 

verzorgt, zo nodig met gebruikmaki ng 

van haar aa nwijzi ngs recht. De directie 

va n de SON wordt op haar beurt be

noemd door de Raad van Toezicht, 

waarva n de vijf leden door de Kroon 

worden benoemd; de Programmaraad 

heeft voor slechts twee van die leden 

het recht van voo rdracht. 

All es bijeengenomen betekent dit , dat 

de SON niet "de ruggegraat van de pu 

blieke omroep is" (pag 62), maar het 

hoofd . 

Deze niet vanu it de omroepvere ni gin

ge n opgebouwde maar daarboven ge

plaatste structuur is o nnod ig en 

verwe rpelijk . 

Onnod ig, omdat uitbreiding van de 

managementstructuur van Nederland I 

tot Nederland 11 en 111 in combinatie 

met uitvoering van het plan De 

Boer/H ul shof vo ldoende soelaas biedt. 

En daarom ook verwerpe lijk omdat 

stromingen zo autonoom en vrij tot 

hun recht moeten kunnen komen , als 

het belang van de samen levin g als ge

heel toelaat. ~ 

Drs M. Beinema is CDA-Tweede Ka111erlid 

Noten 
Ook in de citat en zijn de cursiveringen van 

mijn hand. MB. 

2. Deze bijdrage kon , gez ien de verl ate verschij

ning van het rapport Ververs , niet eerder ver

schijnen. Het zomernummer was namelijk 

geheel gewijd aan familie- en gezinsbeleid. 
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3. lvi .Ververs , J.P.H.Donner, F.H.G.de Grave, 

J.Groebel e n W.lv\eijer. 

4. F.J .P.Hoefnagel s, Cu/iuurpo/ilieko hel mogeu ru IJ<i 

moflell , Oen Haag 1992 , pag.45 . 

5. C.).Klop in een in 1983 verschenen, maar in 

menig opzicht nog uiterst actuele brochure 

over 'Pluriformi teit', uitgegeven door het 

Wetenschappe lijk Instituut van het CDA, 

pag.!!. 

Zie bijvoorbeeld het onverdachte getuigenis 

van EO-voorzitter ds. A. van de Veer voor zijn 

Ledenraad op 17 juni j./., "Ik hoop (. .. ) dat de 

commissie- Ververs ons als Hilversumse omroe

pen za l dwingen tot veel grotere slagvaardig

heid . We verliezen het keer op keer va n de 

commerciële concurrentie. N iet doordat onze 

programma's slechter zijn , integendeel , maar 

door onze eindeloze vergader- en overlegcul

tuur, ons niet uit te roeien eigen belang, vroe

ger als individuele om roepen , nu al s drie 

concurrende netten." 

7. De context geeft mij hoop dat de commissie 

met "diversiteit" niet alleen verschei denheid 

van smaken en programmasoorten bedoelt, 

maar voora l ook verscheidenheid van uitgangs

punten en opvattingenj.. 

8. Stichting Uitvoering Samenwerking van 

AVRO-KRO-NCRV 
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