Inleiding
Per 1 januari 2017 hebben de landelijke publieke omroepen een ombudsman aangesteld, die de
journalistieke uitingen en het journalistiek handelen van de omroepen volgt en analyseert. Daarnaast
onderzoekt en behandelt de ombudsman klachten van het publiek hierover. Wie vindt dat een
journalistiek programma niet volgens de journalistieke normen van de publieke omroepen heeft
gehandeld, kan daarover een klacht indienen bij de ombudsman.
De functie van NPO-ombudsman was een nieuwkomer in het medialandschap. En al is de persoon die
de functie bekleedt dat niet, publiek, omroepen, programmamakers en journalisten moesten
wennen aan de mogelijkheid van het inschakelen van de ombudsman. Maar gedurende het jaar wist
het publiek de ombudsman steeds beter te vinden en gingen de journalisten van de publieke
omroepen sneller en vollediger in op de vragen die de ombudsman namens kijkers, luisteraars en
lezers stelde.
De aanwezigheid van een ombudsman is voor een mediaorganisatie niet vanzelfsprekend. Indien ze
de keuze hadden zouden redacties liever een extra paar handen aan het programma hebben in
plaats van een extra paar ogen en oren die namens de nieuwsconsument het werk kritisch tegen het
licht houden en waarover je als redactie niets te zeggen hebt. En ook omroepen corrigeren of
rectificeren liever in stilte. Grote internationale media schaften de afgelopen periode de
ombudsfunctie af of vervingen haar door een platform waarop met de lezers/kijkers gediscussieerd
kan worden. Opmerkelijk, omdat in diezelfde tijd de roep vanuit publiek én politiek om transparantie
over en verantwoording voor het journalistiek proces snel luider werd.
Een ‘readers’ desk’ kan nooit de onderzoekende en corrigerende functie hebben die een
onafhankelijke ombudsman heeft. De Nederlandse publieke omroepen kiezen ervoor juist nu
belangrijke stappen te zetten in het behouden (en vergroten) van de betrouwbaarheid: door het
eigen proces van journalistieke verantwoording hetzij in gang te zetten dan wel dat proces te
verstevigen en versnellen, en daarnaast een onafhankelijk ombudsman de ruimte te geven het
journalistiek handelen en de producties te beoordelen volgens een breed geaccepteerde
journalistieke code.
De ombudsman is geen slager die het eigen NPO-vlees komt keuren. Het contract van de
ombudsman is met de kijker en luisteraar naar de publieke omroepen. Voor hen houdt zij de
journalistiek bij die omroepen aan de hoge kwalitatieve standaard die binnen het publiek bestel
verwacht mag worden. Dit Jaarverslag biedt een terugblik op de activiteiten in het eerste
ombudsjaar.

Klachten
Het indienen van klachten bij de ombudsman kan per mail, brief of telefoon. In 2017 bereikten de
ombudsman ca. 500 klachten en opmerkingen per mail, kwam er één papieren brief en pakten vier
klagers de telefoon. Iedereen – met uitzondering van anonieme of scheldende klagers – krijgt
antwoord. Soms is dat de mededeling dat een klacht is doorgezonden aan een betrokken omroep of
programma. Zo worden vragen over sportcommentaren en aandacht voor specifieke sporten
beantwoord door NOS Sport. Andere mails kon de ombudsman direct en rechtstreeks behandelen,
bijvoorbeeld wanneer kijkers vroegen naar taalgebruik of het laten zien van schokkende beelden.
De ombudsman beslist welke klachten een uitgebreider onderzoek vereisen. Dat kan zijn vanwege de
omvang of impact van een publicatie, de aard van het betwist journalistiek handelen of het aantal
klachten over eenzelfde fenomeen of programma. Deze uitgebreide onderzoeken worden
gepubliceerd op de site. In 2017 leidden diverse onderzoeken tot 15 artikelen; tien betroffen
specifieke klachten (zie hieronder), vijf behandelden in column-vorm een algemener journalistiek
thema of fenomeen (rectificatie, het nut van een ombudsman, objectiviteit, privacy, zelfkritiek van
journalisten). Het aantal bezoekers van de site groeide gedurende het jaar gestaag, met uitschieters
als er uitspraken en columns werden gepubliceerd.
Op sociale media als Twitter, Facebook en LinkedIn werd de ombudsman (persoonlijk en via de
corporate profielen) met regelmaat aangesproken of uitgenodigd tot commentaar. De ombudsman
ziet deze berichten, maar gaat op sociale media niet in discussie omdat de onderzoeken van de
ombudsman meer tijd (en/of tekens) vragen.

Inhoud van de vragen en klachten
De bijna 500 klachten die de ombudsman per mail bereikten gingen over vrijwel alle omroepen, maar
niet in gelijke mate. Zie het diagram hieronder voor een verdeling naar omroep.
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Dat de NOS een groot aandeel heeft in de correspondentie gericht aan de ombudsman – bijna de
helft – wil niet zeggen dat de NOS veel meer fout doet dan de overige omroepen en programma’s.
Als je álle journalistieke producties op álle platforms van de publieke omroepen zou optellen, maakt
de NOS – met de dagelijks tientallen bulletins op radio en tv, de 24/7 website, de themakanalen, de
speciale producties voor internet en sociale media als Instagram, Snapchat en YouTube, alle uren
sportprogrammering en speciale evenementen – veel meer dan 50% van de totale journalistieke
output.
Gezien dan juist weer het kleine aandeel van omroep PowNed in de totale journalistieke productie
kwamen hierover relatief veel opmerkingen binnen bij de ombudsman. Als die slechts met
smaakverschil te maken hadden, liet de ombudsman weten dat daarover gelukkig getwist mag
worden; toen er journalistiek gezien scheef geschaatst werd, greep in één geval de omroep zelf in
(artikelen over een verdronken Syrisch jongetje werden met excuses verwijderd) en eenmaal
oordeelde de ombudsman (betaal geen honorarium aan een bron).
Dat BNNVARA een derde plaats inneemt in de correspondentie-hiërarchie heeft zeker te maken met
de hoge uitzendfrequentie en dito kijkcijfers van De Wereld Draait Door en Pauw (en Pauw/Jinek
tijdens de verkiezingscampagne). Veel zendtijd plus veel kijkers vergroot de kans op klachten
substantieel, daarvoor hoeft een programma niet eens controversiële onderwerpen of sprekers te
bevatten (al was ook dat bij beide programma’s het geval: met name in verkiezingstijd, zie daarvoor
hieronder).
Voor de twee organisaties die de meeste meldingen veroorzaakten (NPO en NOS) is uitgesplitst
waarover de berichten gingen.
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Van de vragen en klachten over de NPO ging het grootste deel over programmering: “Waarom
worden alle mooie programma’s na middernacht uitgezonden?” of techniek: kinderziekten in de
nieuwe NPO-app, NPO Start en (niet of niet meer) kunnen terugkijken van programma’s. Zaken waar
de ombudsman geen bemoeienis mee heeft en die werden doorgezonden aan de afdeling Webcare
van de NPO.
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Meldingen over de NOS gingen vaak over de (al dan niet) objectiviteit of de (on)juistheid van
berichtgeving. In de categorie ‘Algemeen’ vielen vragen en klachten over onderwerpen zo
uiteenlopend als de kledingkeuze van presentatoren/weermannen (weerman X is gekleed “alsof hij
nog naar een staatsdiner met het koninklijk huis moet, wij zijn NOS laten we normaal doen”), slechte
uitspraak (“Zou het mogelijk zijn om de slot-n bij de werkwoorden en zelfstandige naamwoorden
weer uit te gaan spreken bij het lezen van het nieuws?”) en verzoeken tot verwijdering van
uitgezonden materiaal.

Specifieke klachten
Enkele voorbeelden van wat de ombudsman zoal binnenkrijgt in een jaar. Meerdere mensen
klaagden over de hoeveelheid berichten over Amerika in de nieuws- en actualiteitenprogramma’s:
“Sinds de Amerikaanse verkiezen lijkt het wel of het de belangrijkste gebeurtenis is in de wereld”.
Ook veronderstelde voorliefde van sportcommentatoren is een terugkerend fenomeen: “Ik ben een
Feyenoord-fan en ben dus een beetje partijdig. […] Natuurlijk: Ajax was beter, maar om dat zo te
benadrukken, nee dat kun je toch als nationale omroep niet maken”. Maar er komen ook lof – zelfs in
andere talen: “Thank you for your excellent reporting” en suggesties: “Ik wil eigenlijk Bas Haan een
tip geven, maar ik weet niet hoe betrouwbaar zoiets blijft”.
Specifieke klachten die de ombudsman tot onderzoek aanzetten betroffen onvolkomen journalistiek
handelen (Human, NOS, PowNed), vermeende partijdigheid (klachten die tijdens de
Kamerverkiezingscampagne de gehele publieke omroep betroffen) en mogelijk onjuiste
berichtgeving (bij voorbeeld de klimaatberichtgeving van de NOS, een Nieuwsuur-item over jongeren
en drankgebruik). Betrokken journalisten en omroepen werkten allemaal mee aan de onderzoeken,
en ook klagers waren allemaal bereid om (als het nodig was per mail of mondeling) aanvullende
informatie te geven.
Het onderzoek naar de campagneberichtgeving kreeg dit voorjaar prioriteit. Want als de publieke
omroepen – die toch als taak hebben gezamenlijk de Nederlandse samenleving van betrouwbare
informatie te voorzien – partijdig zouden zijn, naar welke kant dan ook, dan zou dit problematisch
zijn. Enkele politieke partijen mengden zich met deze vooronderstelling in het debat, en dat droeg
zeker bij aan urgentie en belang van het onderzoek.

De ombudsman analyseerde (met hulp) honderden uren radio/tv-verslaggeving en online artikelen,
en zag iets meer ‘linkse’ partijen in beeld en geluid, tegelijkertijd kwamen iets meer ‘rechtse’
onderwerpen aan de orde. Vermeende prominentie van de Randstad bleek niet te kloppen, en dat
het campagnebeeld weinig divers oogde lag in hoge mate aan de keuze die partijen zelf maakten
voor potentiele parlementariërs: als er weinig vrouw of kleur te kiezen valt, kan je het de
journalistiek maar moeizaam verwijten dat die maar weinig in beeld komen. In vier analyses kwamen
verder onder meer de samenstelling van debatten, aandacht voor de diverse kopstukken en (ook
kleine) partijen, en een algemeen oordeel over de campagneverslaggeving aan de orde.

Effect van het ombudswerk
Wat deden omroepen, programmamakers én klagers met het ombudsman-oordeel? De ombudsman
heeft gezag en invloed, geen macht. Rectificaties afdwingen kan ze niet, actie ondernemen is aan de
omroepen en (hoofd-)redacties. De NOS plaatste alle oordelen van de ombudsman over NOSproducties op de NOS-site. HUMAN hechtte het oordeel aan de betreffende publicatie en haalde die
vervolgens offline. Het oordeel over een PowNed-productie kreeg veel aandacht in andere media.
De ombudsman sprak op diverse openbare – ook niet-journalistieke – bijeenkomsten, gaf
gastcolleges journalistieke ethiek en bezocht de meeste omroepen en journalistieke redacties om
over het belang van foutloze, feitelijke en faire journalistiek én een duidelijke verantwoording van
het journalistiek handelen te praten. Soms kwamen klagers en journalisten na een uitspraak tot een
vruchtbare discussie, een kop koffie of een ‘agreement to disagree’. Een enkele keer kon de
ombudsman bemiddelen bij het verzoek om een verouderde pijnlijke publicatie te verwijderen (al zal
de ombudsman dat alleen bij zeer hoge uitzondering doen omdat je ook fouten beter niet achteraf
wegpoetst). Na andere onderzoeken werd ook de ombudsman op sociale media ingedeeld bij het
veelomvattend geldverslindend complot dat publieke omroep heet.
Het is altijd beter als klachten direct bij de makers van de journalistieke producties terecht komen.
Daarom inventariseerde het bureau van de ombudsman hoe makkelijk het is om rechtstreeks bij
omroepen of programma’s te klagen en waar dat lastig bleek werd omroep en/of programma
verzocht om dit gemakkelijker te maken. Op de site van de ombudsman staat een overzichtspagina
met klachtenloketten van de omroepen en de ombudsman is inmiddels ook via de sites van alle
omroepen te vinden.

Verder had het ombudswerk nog enkele onverwachte neveneffecten. Zo kon de ombudsman een
heel aantal niet-journalistieke klachten doorverwijzen naar instanties die er wel over gaan: van de
Nationale Ombudsman tot soms zelfs een gerechtshof. En van verzoeken om te bemiddelen in een
dispuut over concerttickets tot de aanvraag van een rollator, de ombudsman van de NPO wordt veel
invloed toegedicht. Het heeft geleid tot contact met de diverse andere klachten-verwerkende
organisaties om te zorgen dat er over en weer correct en duidelijk naar elkaar verwezen wordt.

De meeste, mooiste, modegevoeligste
Klagers hoefden niet altijd antwoord. Ze gaven een beoordeling van een programma: “Mensen
uitnodigen om over een onderwerp te komen praten en dan over iets anders te beginnen om
je gast een hak te zetten, het is zo doorzichtig”. Een uitbrander aan de makers: “Is dit nou
objectieve journalistiek of kan [presentator X] het niet aan als het gebeurt tegen zijn club? Ja,
dit is een sarcastische grap van mij”. Of een correctie van onjuistheden: “Opvolging is voor mij
persoonlijk niet nodig, maar ik vind het belangrijk om naar [X] te kunnen luisteren zonder dat
hierbij informatie feitelijk onjuist is”.
Soms is een klager verdrietig: “Ik heb 50 jaar gewerkt, 10 jaar in loondienst en 40 jaar een
eigen bedrijf en ja, ik ben lager opgeleid. Ik heb nl. een beroep. Het stoort me dat alle
hardwerkende mensen zonder universitaire opleiding volgens velen tweederangs burgers zijn.”
Dan weer ontzet: “Ter info… ik ben géén lid van de SGP of ander (aanverwant)
kerkgenootschap. Gisterenavond […] viel het me weer eens op dat het kokerrokje er wel wat al
té sexy/ordinair, dus véél te strak uitzag. Heel even dacht ik beland te zijn in een programma
over b.v. de Amsterdamse wallen.”
Verbaasd: “Mijn inziens is het - overigens prachtige - liedje van Reinhard Mey bij de intro van
het Oog langzamerhand wel erg gedateerd en ook bezwaarlijk. Er wordt immers nadrukkelijk
verwezen naar alcohol en roken. Krijgt u daar geen klachten over?”
Een enkele keer wanhopig: “Deze meneer repareert mijn rollator. En of ik hem wilde betalen.
Maar in het serviceboekje staat ‘Gratis rollatorcheck en reparatie’. […] Wat kan ik nu nog doen
om mijn geld terug te krijgen?”
Dan weer boos : “Wanneer gaan jullie eens echt nadenken? Met iets minder vriendelijke
groet” of er volgt – een wel wat vaag blijvende – waarschuwing: “Stop de politieke
manipulatie! Al is het maar uit lijfsbehoud...”.
Voor één vaste klant was de mailbox een meer dan dagelijkse uitlaatklep: maar liefst 450 mails
kreeg de ombudsman. Ze waren geadresseerd aan politici en bevatten de eis tot aftreden.
Gelukkig stond de ombudsman slechts in de cc.

