Inleiding
2019 was het derde jaar dat de publieke omroepen een ombudsman voor de journalistieke producties hebben.
Bij haar kan geklaagd worden als je vindt dat een journalistiek programma niet voldoet aan de journalistieke
normen van de publieke omroepen. Daarnaast volgt en onderzoekt de ombudsman op eigen initiatief
journalistieke uitingen en handelen van de publieke omroepen, en oordeelt daarover in het openbaar.
Na een onstuimige groei in het tweede jaar – meer dan een verdubbeling van het aantal publiekscontacten –
stabiliseerde in 2019 de omvang van het aantal klachten en vragen (en zo nu en dan een compliment). Maar
dat kan in een volgend jaar zo maar weer veranderen, want er hoeft maar íets te gebeuren in medialand en er
rollen ineens tientallen klachten binnen. Ook dit jaar kende enkele van deze incidenten (deelname songfestival,
interview met teruggekeerde IS-ganger).
Het blijkt dat het publiek op eigen initiatief contact weet te leggen met de ombudsman, de onafhankelijke
functionaris die zonder last of ruggenspraak kan oordelen over journalistiek handelen, werkwijze en
producties. Dat via deze persoon ook contact met nieuwsmakers of conflictoplossing mogelijk is, lijkt minder
bekend. Het zijn vaak juist die contacten die constructief zijn en leiden tot begrip, een correctie, of het eens
worden dat men het niet eens wordt (en dat laatste is ook goed).
De aanwezigheid van een ombudsman draagt vooral bij aan de transparantie van het journalistieke proces, aan
inzicht in en reflectie op nieuwsproductie, taalgebruik of onderwerpkeuze. Transparantie waarmee de publieke
omroepen zich kunnen onderscheiden. Als je “van en voor iedereen” wilt zijn, moet je je ook “door iedereen”
laten bevragen. Als brug tussen publiek en journalistiek kan de ombudsman helpen bij het behouden (en liever
nog: vergroten) van de betrouwbaarheid van journalistieke programma’s en uitingen, op alle platforms. Van
Insta tot podcast, en van Teletekst tot sportprogramma’s. Dit jaarverslag laat zien wat er in 2019 zoal door de
ombudsman werd behandeld.
Klachten
Contact met de ombudsman kan per mail, brief of telefoon. In 2019 kwamen twee brieven, vijf telefoontjes,
één doos boeken en bijna duizend e-mails binnen, vrijwel gelijk aan 2018. Het waren zo’n 200 vragen en bijna
650 klachten, er werden 50 suggesties gedaan en vier complimenten uitgedeeld. Nog eens bijna 90 maal
bevatte een mail een algemene opmerking.
De ombudsman antwoordt vrijwel iedere klager (behalve degene die alleen maar meningen deelt, 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, waarna
tussen deze partijen verder gecommuniceerd wordt. Andere mails beantwoordt de ombudsman direct en
rechtstreeks. De ombudsman bepaalt welke klachten een uitgebreider onderzoek vereisen. Dat kan zijn door
de impact van een publicatie, de aard van het journalistiek handelen of het aantal klachten dat over iets
binnenkomt. Druk via sociale media (#ophef) speelt geen rol bij een besluit tot onderzoek.
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Een groot aantal klachten werd één op één tussen ombudsman en klager behandeld. Daarnaast publiceerde de
ombudsman in 2019 21 artikelen op de website; zeven maal was dit een uitspraak over een specifieke vraag of
klacht die ook voor een breder publiek interessant was, veertien maal werd al dan niet naar aanleiding van
klachten aandacht aan een algemeen journalistiek fenomeen besteed. Vijf van de artikelen (plus een uitgebreid
rapport) vormden samen één omvangrijk dossier over de diversiteit onder talkshowgasten.
Omroepen en programmamakers werkten zonder uitzondering mee aan de onderzoeken en
klachtenafhandeling. Veel klachten konden – na doorverwijzing door de ombudsman – door redacties
behandeld worden. Het is voor klagers wel frustrerend dat een rechtstreekse klacht aan bepaalde programma’s
niet lijkt aan te komen maar dat redacties wel reageren op een vraag van de ombudsman.
Redacties hebben niet altijd tijd of gelegenheid om in te gaan op vragen en klachten. En alleen als je er
menskracht voor vrijmaakt wordt publiekscontact een (hopelijk organisch en productief) onderdeel van de
werkpraktijk. Er zijn zeker goede voorbeelden. Zo heeft de NOS, bovenop de inspanningen van de afdeling
publiekscontacten, in 2019 bepaald dat bepaalde nieuwsredactiediensten ook het behandelen van klachten en
vragen moeten inhouden. Nu is het zaak dat vol te houden, want in een 24/7 nieuwscyclus kan het legen van
de klachtenpostbus makkelijk op de achtergrond raken. Maar het loont. De klager die bij de ombudsman
terechtkomt heeft doorgaans al elders aangeklopt en is door gebrek aan respons bozer of verdrietiger dan
noodzakelijk. Serieuze en snelle reactie op klachten draagt bij aan draagvlak voor (de journalistieke
voorzieningen van) de publieke omroepen.
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 altijd meer tijd (en/of tekens) vragen.
Verder kreeg de ombudsman voor de publieke omroepen ook dit jaar diverse klachten die voor andere
ombudsmannen bestemd waren. De nationale ombudsman is geïnteresseerd om samen na te denken over een
duidelijker ‘bewegwijzering in ombudsland’.
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Inhoud van de vragen en klachten
De bijna 1000 vragen en 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.

Dat zo’n 40% 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 op alle platforms. Grof geschat en inclusief sport en
evenementen is dat ruim 50% van de journalistieke programmering. Klachten over de NPO zijn veelal technisch
van aard (o.a. over NPO Start). AVROTROS scoort hoog door onder meer klachten over deelname aan het
Eurovisie Songfestival in Israël en over het programma Dokters van Morgen (waar de ombudsman beide niet
over gaat en die zijn doorgezonden), BNNVARA ‘scoort’ onder meer door de dagelijkse talkshows.

Thematische uitsplitsing van de vragen en klachten levert het volgende beeld op:
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Opvallend zijn de rubrieken ‘objectiviteit’ (klachten daarbinnen liepen uiteen van vermeende politieke
voorkeuren tot anti-vaccinatie-oproepen) en ‘aandacht’ (waaronder vooral veel vragen en opmerkingen in de
trant van ‘waarom dit nieuws wel en dat nieuws niet’). Over daadwerkelijke fouten in de berichtgeving wordt
relatief weinig geklaagd, het kan zijn omdat de grote nieuwsredacties dit type fouten zelf snel afhandelen
(bijvoorbeeld via tikfout@nos.nl).
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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. Maar de ombudsman merkt dat er over uitspraken binnen redacties wordt (door)gepraat, en
dat aanpassingen worden gedaan in de werkwijze. Andere onderwerpen werden dit jaar breder dan alleen op
de redactievloeren besproken (bv het diversiteitsonderzoek haalde alle media).
De NOS verwees op de eigen website naar de oordelen van de ombudsman over NOS-producties en besprak ze
met betrokkenen, en koppelde specifieke redactiediensten aan het beantwoorden van publieksvragen en
klachten. NTR, AVROTROS en NPO zochten rechtstreeks contact met klagers. In programma’s en op websites
werd berichtgeving aangepast of men ging een gesprek aan met de klagers.
De ombudsman mag dan de enige klachtenfunctionaris zijn met een eigen website, bij de omroepen werken
veel meer mensen (meestal achter de schermen) die contact hebben met het publiek en die klachten/vragen
afhandelen. De ombudsman haalt deze medewerkers enkele malen per jaar bij elkaar, voor het uitwisselen van
ervaringen en het delen van tips over het contact met klagers en vragers. Het zorgt voor snellere afhandeling
van klachten, en we merken allemaal dat dat bijdraagt aan de waardering voor de publieke omroepen.
Dit jaar kwam vanuit publiek én politiek meermaals de vraag of de ombudsman niet breder ingezet moet of kan
worden dan alleen voor de journalistieke programma’s. Er zijn nu veel programma’s waarover eigenlijk alleen
bij het programma of de omroep zélf geklaagd kan worden, en niet bij een onafhankelijke functionaris, en het
publiek begrijpt dat niet. De ombudsman besluit hier niet zelf over: het is aan de omroepen. De discussie loopt
en de ombudsman draagt werkwijzen uit het buitenland aan. Mogelijk brengt 2020 uitsluitsel.
De ombudsman ging dit jaar ook opnieuw het land in, om op journalistieke opleidingen, congressen, in zalen en
zaaltjes en bij omroepen en redacties voor foutloze, feitelijke en faire journalistiek te pleiten.

4

Overpeinzing
Het viel de ombudsman dit jaar op dat klagers meer en meer op voorhand al bepaald hebben wát ze van iets
vinden, en dat zit open staan voor uitleg of antwoord in de weg. Een klacht over verkeerd taalgebruik blijkt dan
eigenlijk een aanklacht tegen de (vermeende) partijdigheid van de nieuwsorganisatie, een fout kan dan nooit
domweg een fout zijn. En zelfs als een redactie door het stof gaat “moeten er koppen rollen”. Daarbij gaat het
om de man en niet om de bal. “Neem zelf ontslag, voor je je belachelijk maakt, “schreef een klager aan de
ombudsman.
Toch blijft de ombudsman fouten opsporen en laten herstellen, werkwijze en aanpak onderzoeken en waar
nodig bekritiseren, nieuwskeuzes uitleggen en het publiek meenemen in de afwegingen die de talloze
journalisten bij de publieke omroepen elke dag weer maken. Uit internationaal onderzoek blijkt dat
Nederlanders nog steeds een groot vertrouwen hebben in de journalistiek van de publieke omroepen. Dat is
een groot goed waar we hard voor moeten blijven werken, en transparantie helpt daar – volgens diezelfde
onderzoeken aantoonbaar – bij.
Een breed publiek vraagt om een brede, diverse en pluriforme nieuws- en actualiteitenvoorziening. Het besef
dat transparantie ook in dit rijtje thuishoort is onder de redacteuren, verslaggevers, onderzoeksjournalisten en
documentairemakers waar de ombudsman sinds drie jaar mee werkt, flink gegroeid.

De bijzonderste, de kwaadste, de vrolijkste
Klachtenmails zijn zelden recht-toe-recht-aan en nooit saai. Deze klager schreef in tijd van één uur twee mails.
“Mijn klacht is dat de omroep politiek is en niet objectief. Het is zo dom van de publieke omroep het volk tegen
zich te krijgen.” (geschreven om 11.49). “Ik neem het terug, met vriendelijke groet.” (geschreven om 12.42).
De ombudsman kan alleen maar gissen naar wat er in de tussentijd is gebeurd…
Sommige mailers lijken zich ongevraagd aan te bieden als nieuwscorrespondent: “…in elk geval: ik ben
diegene die de zon en de maan verzet, ik stuur je wel een filmpje.”
De ombudsman kan niet iedereen helpen, maar bepaalde klagers zou je wel een hulpverlener toewensen. Zoals
deze. “Ik verbied het gebruik van elk soort muziek bij het concept Kinderen voor Kinderen met in verlenging de
gehele NPO vanaf dit moment, 9 november 2019 om 15.14 uur. Voor elke seconde dat er nog muziek of iets
dergelijks te horen is zullen de kosten €1000000000,- per seconde zijn. Het enige alternatief is Kinderen voor
Kinderen niet uitzenden en deze 40e editie te herschrijven met mij erbij. Geen gepest dus! Omdat ik ben wie ik
ben. Met vriendelijke groetjes.”
Klachten stemmen tot nadenken, zoals deze: “We zitten net gezellig met (jong) gezin Bommetje te
kijken, komt er direct erna fragment van een serie waarin iemand overreden wordt door een
vrachtwagen!!!??? Zijn jullie gek!? Kids schrikken zich rot en zitten te huilen op de bank.” Trailers
moeten inderdaad passen bij de programmering die ervoor en erna wordt uitgezonden, maar er glipt
er wel eens eentje doorheen…
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Klagers zijn ook genereus. Zoals de meneer die wilde dat het nieuws verkeerd gebruikte dodenaantallen na de
aanslagen op Sri Lanka zou rectificeren, maar zelf ongelijk bleek te hebben. Hij schreef, kort en krachtig:
“Dank! Helder en duidelijk. Sorry voor mijn onoplettendheid.”
En wat te doen wanneer je een compliment wilt uitdelen maar je niet weet waar? “KLACHT: stop het
verbod op de aftiteling. Heb de eerste aflevering van DDAY met genoegen bekeken. Niets dan lof.
MAAR wie mag ik hier complimenteren ? Ik maak bezwaar tegen die koud-water-vrees-voorwegzappen-maatregel.” De ombudsman heeft de complimenten doorgestuurd aan de makers.
Tot slot, voor het nieuwe jaar een welgemeend advies: laat nooit uw laptop openstaan. Want op de laatste dag
van 2019 was er die mail met wel heel apocalyptische visioenen. “Ik kijk dit jaar naar de Top2000,” schreef de
klager, ”en het valt mij op dat de proportie homogetinte berichten hoger is dan zou moeten. Ik vind dit
racistisch en daarom zie ik hier volgend jaar graag verandering in. Vriendelijke groet, Noach. Ps ben een ark aan
het bouwen.” Toen de ombudsman de afzender veel rust toewenste op zijn nieuwe boot, bleek deze van niets
te weten. “Allereerst mijn excuses voor het versturen van dit eerdere bericht. Dit heb ik zelf zeker niet
verstuurd. Aan het tijdstip te zien lag hij aan de oplader in het huis waar we oud en nieuw aan het vieren
waren. Iedereen kan het hebben gedaan. Nogmaals mijn excuses. Hopelijk heeft dit de ark niet doen zinken.”
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