Inleiding
De ombudsman voor de journalistieke producties van de publieke omroepen heeft er twee
dienstjaren opzitten. Sinds zij aantrad op 1 januari 2017 kan het publiek een klacht indienen als het
vindt dat een journalistiek programma niet volgens de journalistieke normen van de publieke
omroepen heeft gehandeld. Daarnaast volgt en onderzoekt de ombudsman op eigen initiatief
journalistieke uitingen en handelen van de publieke omroepen en oordeelt daarover in het
openbaar.
Publiek maar ook programmamakers en omroepen weten de ombudsman te vinden met vragen en
klachten, een enkele suggestie of compliment. Dat het aantal contacten tussen ombudsman en
publiek meer dan verdubbelde ten opzichte van 2017 wil niet zeggen dat de journalisten van de
publieke omroepen in 2018 slechter hun werk zijn gaan doen en er dus per saldo meer te klagen viel.
Het wil vooral zeggen dat het publiek steeds beter weet dat er een onafhankelijke functionaris is die
zonder last of ruggenspraak kan oordelen over journalistiek handelen en werk. Maar ook dat via deze
persoon contact met nieuwsmakers of conflictoplossing mogelijk is.
De aanwezigheid van een ombudsman draagt bij aan transparantie over het journalistieke proces,
waaronder nieuwsproductie en onderwerpkeuzes. Transparantie die door de samenleving met klem
gevraagd wordt. En in het geval van de publieke omroepen nadrukkelijk verwacht of zelfs geëist
wordt. “Van mijn belastingcenten…” komt niet voor niets vaak voor in de mails aan de ombudsman.
De ombudsman ziet haar rol als een brug tussen het publiek en de journalistiek van de publieke
omroepen, met als belangrijkste doel het behouden (of vergroten) van de betrouwbaarheid van
programma’s en uitingen op alle platforms. Haar contract is allereerst met de kijker en luisteraar.
Voor hen houdt zij de journalistiek bij de omroepen aan de hoge kwalitatieve standaard die binnen
het publiek bestel verwacht mag worden. Dit Jaarverslag geeft een inkijk in wat daar in 2018 bij
kwam kijken.

Klachten
Contact met de ombudsman kan per mail, brief of telefoon. In 2018 kwamen bij de ombudsman één
brief, drie telefoontjes en ruim 1150 mails binnen. Dit laatste aantal is een ruime verdubbeling t.o.v.
2017 (ca. 500). Zo’n 120 vragen kwamen binnen en bijna 950 klachten, er werden ruim 50 suggesties
gedaan en nog eens ruim 50 maal bevatte een mail een algemene opmerking. Vijf complimenten
kwamen binnen. Het totaal aantal ligt hiermee hoger omdat er nu en dan meer dan één vraag of
klacht in een mail staat (met als koploper een mail waarmee zestien klachten over NOS Nieuws
werden ingediend).
De ombudsman antwoordt iedere klager (behalve degene die scheldt of anoniem klaagt), maar
publiceert niet van alle klachten een uitspraak of analyse op de website. Soms krijgt iemand de
mededeling dat een klacht is doorgezonden aan een betrokken omroep of programma. Andere mails
kan de ombudsman direct en rechtstreeks beantwoorden. De ombudsman beslist welke klachten een
uitgebreider onderzoek vereisen. Dat kan zijn door de omvang of de impact van een publicatie, de
aard van het journalistiek handelen of het aantal klachten over eenzelfde fenomeen of programma.
Negentien zaken leidden in 2018 tot een artikel op de site, dertien maal betrof dit een uitspraak over
een specifieke vraag of klacht, zesmaal werd in een column aandacht aan een breder journalistiek
fenomeen besteed. Eén artikel behandelde de eerder genoemde zestien klachten over NOS Nieuws.
Omroepen en programmamakers werkten zonder uitzondering mee aan onderzoeken. Meer dan in
2017 konden klachten via doorverwijzing naar en rechtstreeks contact met redacties afgehandeld
worden. Een goed voorbeeld was dat de redactie van Nieuwsuur enkele boze kijkers door
rechtstreeks contact als bron kon inzetten voor nieuwe verhalen, of overging tot aanvulling dan wel
aanpassing van verhalen. Ook de hoofdredactie van NOS Nieuws nam in 2018 vaak een actieve rol bij
klachtenafhandeling.
Op sociale media als Twitter, Facebook en LinkedIn werd de ombudsman met regelmaat
aangesproken of uitgenodigd tot commentaar. De ombudsman ziet deze berichten, maar gaat op
sociale media niet in discussie omdat haar onderzoeken meer tijd (en/of tekens) vragen.
Verder kreeg de ombudsman voor de publieke omroepen diverse klachten die voor de nationale
ombudsman bestemd waren. Klagers willen nogal eens over het hoofd zien dat deze ombudsman
alleen over journalistieke producties gaat en niet over zaken als loonbeslagleggingen en
onvriendelijke behandeling door een of andere overheidsinstelling. Het geeft overigens wel aan dat
deze ombudsman via de veelgebruikte zoekmachines eenvoudig en snel te vinden is.

Inhoud van de vragen en klachten
De ruim 1150 vragen en klachten die de ombudsman per mail bereikten gingen over bijna alle
omroepen, maar niet in gelijke mate. Zie het diagram hieronder voor een verdeling naar omroep.
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Meer dan de helft van de vragen en klachten kregen dit jaar het label “NPO”. Het ging hier allereerst
om allerlei zaken die de omroepen bij de NPO belegd hebben (technische en digitale zaken, klachten
over de programmering). Vooral het betalen voor het terugkijken van content en de onmogelijkheid
om vanuit het buitenland sportevenementen te kunnen zien, leidden tot klachten. Maar geen van
beide vallen onder het mandaat van de ombudsman en dus stuurt zij dit soort klachten door aan de
NPO.
Verder kwam het door ruim 300 klachten over de zendtijd voor politieke partijen, gericht aan
ombudsman en NPO. Geen van beide heeft hier zeggenschap over, maar de ombudsman heeft er wel
aandacht aan besteed (zie hieronder).
Dat zo’n 35% van de contacten met de ombudsman over de NOS ging, is niet gek gezien de
belangrijke plaats die de NOS inneemt in de totale journalistieke productie van de publieke
omroepen op alle platforms. Grof geschat levert de NOS als 24/7-organisatie met dagelijks tientallen
radio- en tv-bulletins, website, sociale media apps, themakanalen en vele uren sportprogrammering
en speciale evenementen, zo’n 60% van de journalistieke programmering.
Een inhoudelijke uitsplitsing van de vragen en klachten over alle omroepen en over ‘hofleveranciers’
NPO en NOS levert het volgende beeld op.
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Meldingen over de NOS gingen vooral over objectiviteit van de berichtgeving, de (on)juistheid ervan
en ( veel of weinig) aandacht voor specifieke onderwerpen (Brexit, voetbal, politiek van links tot
rechts).
De grote hoeveelheid klachten over discriminatie op een van de publieke zenders (grotendeels –
maar onterecht – op rekening van de NPO geschreven) werd voor twee-derde veroorzaakt door één
spotje in de zendtijd voor politieke partijen op 15 maart 2018. Ondanks dat de ombudsman, de
omroepen en de NPO niet voor deze inhoud verantwoordelijk zijn, en het ook geen journalistieke
productie betreft, heeft de ombudsman toch alle klagers (ruim 300 op één dag) geantwoord. Om uit

te leggen wie over deze zendtijd gaat en bij wie wél over dergelijke spotjes geklaagd kan worden.
Daarnaast is op de website een uitleg over de procedure gegeven.

Enkele specifieke klachten
Dit jaar bereikten de ombudsman diverse mails waarin klagers aangaven dat journalisten bepaalde
zaken niet zouden moeten doen: onderzoek naar een staatsgeheim bijvoorbeeld, of de achtergrond
uitzoeken van bepaalde personen in het nieuws. De ombudsman verdedigt altijd het recht van de
journalist om alles te onderzoeken; of daarna tot publicatie overgegaan moet worden is een
afweging per keer. Dat journalisten zeker in staat zijn tot terughoudendheid toonde Nieuwsuur, toen
het besloot een reportage niet uit te zenden wegens mogelijk levensgevaar voor betrokkenen.
Een paar keer leverde een twitter-oproep een stroom klachtenmails op, bijvoorbeeld over de inzet
van zwarte of roetpieten in het Sinterklaasjournaal. Dat is – ondanks de naam – geen journalistiek
programma en het valt dus niet onder de ombudsman, de klachtenbrieven gingen naar de NTR. Een
lollig bedoelde opmerking over voetbalsupporters in Studio Rusland leidde tot tientallen Spaanstalige
mails vanuit land-van-herkomst Colombia en het programma maakte voorzichtige excuses. Klagers
over de switch van ‘blank’ naar ‘wit’ bij de NOS, kregen uitleg dat de ombudsman een keuze in dit
geval willekeurig vindt omdat de taal zelf zijn gang gaat (en de sprekers ervan ook).
Eén onderzoek werd ingezet op verzoek van een omroep. De VPRO vroeg om beoordeling van de
journalistieke handelwijze van de redactie van het radioprogramma Argos over uitzendingen over het
drama Srebrenica. Dit nadat de kantonrechter uitspraken over de journalistieke aanpak van de
redactie had gedaan in een arbeidsrechtelijk conflict. De ombudsman onderzocht de zaak. Zij is

namelijk van mening dat bij een dergelijk journalistiek-ethische zaak die een publieke omroep
aangaat, zij hiervoor ingezet moet kunnen worden.
Opmerkelijk waren verder nog de vele klachten, toen NOS Nieuws liet zien hoe een hert in de
Oostvaardersplassen werd afgeschoten. Het deed de ombudsman verzuchten dat dierenleed meer
los lijkt te maken dan oorlogsleed.

Effect van het ombudswerk
Wat deden omroepen, programmamakers én klagers met een oordeel van de ombudsman? De
ombudsman heeft gezag en invloed, geen macht. Rectificaties afdwingen kan ze niet, actie
ondernemen is aan omroepen en (hoofd-)redacties. Uit de zijlijn hoort de ombudsman dat er over
een uitspraak binnen redacties wordt doorgepraat, andere onderwerpen worden breder besproken
(het permanent vindbaar rectificeren van online producties, het al dan niet betalen voor
journalistieke bronnen).
De NOS verwijst op de eigen website naar de oordelen van de ombudsman over NOS-producties en
bespreekt ze met betrokkenen. Nieuwsuur zocht diverse malen rechtstreeks contact met klagers. In
programma’s en op websites werd de berichtgeving aangepast of men ging een gesprek aan met de
klagers. De NPO beantwoordde de tientallen technische vragen.
Het blijft de ombudsman storen dat programma’s en omroepen moeilijk bereikbaar zijn voor klagend
of vragend publiek. Toch werken bij de omroepen veel mensen achter de schermen die contact
hebben met het publiek en klachten/vragen afhandelen. De ombudsman nodigde deze medewerkers
in het najaar uit voor een kennismaking. Er werden ervaringen uitgewisseld, en het contact over
klachten, vragen en opmerkingen ging hierna makkelijker, sneller en vollediger.
De ombudsman ging opnieuw het land in om op journalistieke opleidingen en bij omroepen en
redacties voor foutloze, feitelijke en faire journalistiek te pleiten. Ook in internationaal verband (zie
kader over ONO 2018). Studenten meldden zich met vragen, en soms leidde dat tot een
afstudeeronderzoek over journalistiek en ethiek. Dat stemt opgewekt, want je kunt er niet vroeg
genoeg in je journalistieke carrière over nadenken.

De aardigste, de ergste, de meeste
Klagers hoeven niet altijd antwoord, soms geven ze gewoon advies: “Zoudt u zo vriendelijk willen zijn
om de NPO app eens zelf te gebruiken? Doe geen app, of maak iets wat enigszins functioneert.”
Soms willen ze heel beleefd iets slijten: “Zeer Geachte Mevrouw/Heer, in bijlage de mp3, de
clip en een perstekst ivm mijn nieuwe single. Ik zou het ten zeerste op prijs stellen mocht u
aandacht besteden aan deze nieuwe productie, waarvoor oprechte dank.”
En soms weet de ombudsman niet goed hoe een klager tevreden te stellen, bijvoorbeeld als deze
meldt: “Ik wacht vanuit het Koninkrijk van Nederland op een schrift met bewijs.”
Taalgebruik en uitspraak blijven voor ergernis zorgen: “Ettelijke malen per dag hoor ik op
radio 1 dat deze zender het nieuws vanalle kanten bekijkt, alsof het om een soort vanille zou
gaan. Op de radio dient men het Nederlands correct uit te spreken, in casu “Van – allekanten “ met pauzes tussen elke van de drie woorden.” De collega’s van NPO Radio1 horen
dit overigens vaker, al denken klagers daar vooral dat het nieuws “van Alicante” komt.
Klachten stemmen tot nadenken, zoals deze: “Nogmaals goedendag, het woord “plezierjacht” wordt
in uw artikel zowel verwarrend als discriminerend gebruikt: 1. Het woord is ook - en al veel langer de aanduiding van een klasse vaartuigen. 2. Tegenstanders van de jacht menen daarmee het, volgens
hen, onethische van de jacht te kunnen onderstrepen. Is het dan misschien zo, dat als je als jager
verdriet hebt van het doden, jagen wel ethisch zou zijn?”
Deze klacht behoefde geen toelichting: “Vandaag voel ik me door de nieuwsdienst enorm
respectloos benoemd: 'broekplassen lijkt misschien alleen iets voor oudjes!' Ik ben 69 maar ik
wil graag op een respectvolle manier door de publieke omroep (mijn belastinggeld) behandeld
worden!”
Deze klager had eerst de website bekeken, en maakte de ombudsman in de aanhef al acuut
vrolijk: “Dag vriendelijk lachende dame,” schreef ze boven een verder wanhopige mail over
een technisch probleem.
En voor één vaste klant blijft de mailbox van de ombudsman een meer dan dagelijkse
uitlaatklep: net als in 2017 kreeg de ombudsman honderden mails over de politieke stand van
het land. De ombudsman heeft ze niet in de statistieken meegenomen.

