Inleiding
Toen ik in januari aan mijn tweede termijn van drie jaar begon, was het plan om veel meer naar het publiek
toe te gaan. Zorgen dat gebruikers van al die journalistieke producties die de publieke omroepen maken, nog
beter weten waar je met vragen en klachten hierover terecht kunt. Want als nepnieuws en desinformatie
oprukken, wil je als publieke omroepen laten zien dat je voor een betrouwbare berichtgeving staat en dat je
kunt worden aangesproken op wat je doet.
De ombudsman voor de journalistieke producties speelt daarin een belangrijke, laagdrempelige rol, die per 1
januari 2021 duidelijker verankerd wordt in de Mediawet. Bij de ombudsman kun je terecht 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. Zo ben je transparant over hoe nieuws gemaakt wordt.
Maar we waren nog geen drie maanden onderweg of alles dat met publiek, bijeenkomsten en volle zalen te
maken had, werd in één klap stilgelegd. Nooit eerder meldde het nieuws zich zo letterlijk aan ieders voordeur.
Alles in werk- en privéomstandigheden werd beïnvloed door hetzelfde fenomeen, corona, en we leefden het
nieuws. Van de spreekwoordelijke 17 miljoen bondscoaches werden we 17 miljoen virologen, epidemiologen,
economen en gedragsdeskundigen. Covid-19 leek 2020 helemaal over te nemen. En ook nu, negen maanden
verder, is er pas een klein lichtje te zien aan het eind van een frustrerend lange tunnel, op weg terug naar
‘samen’, ‘live’ en ‘ontmoeten’.
Ook Team Ombudsman moest zich dit jaar dus aanpassen. Veel van het werk had op de een of andere manier
met corona te maken en vrijwel alles gebeurde vanuit huis. Maar terugkijkend blijkt er gelukkig toch ook nog
ruimte geweest voor ander journalistiek werk. Nieuwe talkshows; diversiteit in nieuws, nieuwsprogramma’s en
op nieuwsredacties; onderzoeksredacties die zichzelf lieten onderzoeken. Er was meer dan corona. Of we daar
genoeg mee bezig waren, als journalisten, publiek en ombudsman? In hoeverre de journalistiek belangrijke
ontwikkelingen journalistiek heeft laten liggen in dit door corona gedomineerde jaar (klimaatverandering,
oorlogen en conflicten, sociale ongelijkheid in de eigen achtertuin), dat zullen we mogelijk pas echt zien als we
afstand tot de pandemie kunnen nemen.
Dat is nu nog niet zo. Wat we in 2020 al wel zagen was de grote publieke belangstelling voor nieuws en
informatie van de publieke omroepen. Het publiek wist alle nieuwsplatforms veel en langdurig te vinden. Met
die grote behoefte komt een grote verantwoordelijkheid voor de journalisten: om feitelijk, fair en foutloos te
werken. Maar het publiek heeft ook verantwoordelijkheden. Allereerst om te zorgen dat degenen die voor hen
het nieuws verslaan dat in veiligheid kunnen doen. Dat was dit jaar niet altijd het geval. En verder om open te
staan, er niet vanuit te gaan dat elke fout een complot is. De bereidheid om uitleg, andere nieuwskeuzes of
zelfs correcties te accepteren was er dit jaar ook niet altijd. Het zijn twee trends die ik liever niet zie meegaan
naar 2021.
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Klachten
Contact met de ombudsman kan per mail of brief, maar die laatste optie wordt nauwelijks nog gebruikt. Op
sociale media als Twitter, Facebook en LinkedIn werd de ombudsman met regelmaat aangesproken of
uitgenodigd tot commentaar. Ik zie deze berichten, maar ik ga op sociale media niet in discussie omdat
onderzoeken altijd meer tijd (en/of tekens) vragen.
In 2020 kwamen opnieuw ruim 900 e-mails binnen, vrijwel gelijk aan 2018 en 2019. Het aantal klachten lag iets
hoger dan andere jaren (ruim 700). Verder uitgesplitst naar soort waren er ook iets meer complimenten dan
anders, deze werden vooral uitgedeeld in de eerste weken van de corona-pandemie.
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Ik stuur vrijwel iedere klager een antwoord (behalve degene die alleen maar meningen deelt, die scheldt of
anoniem klaagt), maar ik publiceer 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 beantwoord ik direct en rechtstreeks. Ik
bepaal 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.
In 2020 publiceerde ik 18 artikelen op de website. Vijf daarvan waren gerelateerd aan corona-onderwerpen.
Zes artikelen vormden (samen met een podcastaflevering) één omvangrijk dossier over het begrip ‘objectiviteit’
en de wijze waarop programma’s berichtten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Verder verschenen
er dit jaar vijf afleveringen van seizoen 1 van de podcast Achter de Klacht (seizoenstotaal van acht podcasts) en
twee afleveringen van seizoen 2. Bezoek aan de ombudsmanwebsite nam flink toe, het meest bezochte artikel
ging over de hoeveelheid achtergrondinformatie die het publiek wil hebben over gasten aan talkshowtafels.
Omroepen en programmamakers werkten zonder uitzondering mee aan de onderzoeken en
klachtenafhandeling. Tweemaal werd de ombudsman door een redactie gevraagd om eigen berichtgeving te
onderzoeken. NOS Nieuws vroeg om een analyse van vijf maanden corona-berichtgeving, en KRO-NCRV’s
Pointer wilde weten of het vrijgeven van de identiteit van een twittertrol ethisch door de beugel kon. Ik word
er blij van als redacties zelf ethische vragen voorleggen, en zou dat graag vaker zien. Aandacht voor
journalistieke ethiek wordt zo onderdeel van de redactiecultuur, en kan klachten en vragen voorkomen.
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Verder kreeg ik ook dit jaar weer diverse klachten die voor andere ombudsmannen bestemd waren en dus
doorgezonden werden. En in de eerste weken dat Nederland voluit getroffen werd door Covid-19 (maart, april)
kwamen veel inhoudelijke, medische en wetenschappelijke vragen binnen die eerder voor huisarts of RIVM
bestemd waren. Dat bleek overigens voor alle media te gelden. In tijd van onzekerheid en onduidelijkheid
wendt het publiek zich om uitleg en antwoorden blijkbaar snel en met vertrouwen tot de journalistiek. Zeker
ook die van de publieke omroepen: op alle platformen werden bezoekersrecords gebroken, met uitschieters
qua kijkcijfers van meer dan 7 miljoen kijkers voor persconferenties en toespraken van de premier en de
koning.

Inhoud van de vragen en klachten
De vragen en klachten die ons 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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Het aantal berichten over de NOS steeg ten opzichte van vorige jaren, mogelijk vanwege de vele uren zendtijd
die NOS Nieuws aan de coronapandemie besteedde: van reguliere en extra journaals tot thema-uitzendingen
op radio en tv (Het Coronavirus: Feiten en Fabels), debatten en persconferenties. Klachten over de NPO gaan
vaak over de techniek (o.a. over NPO Start) of over programmering (tijdstip van uitzenden). Sinds de dagelijkse
talkshows afwisselend door meerdere omroepen gemaakt worden, is er niet meer één omroep die eruit springt
qua aantallen vragen en klachten over die talkshows. Dat er na NOS en NPO over de NTR de meeste vragen en
klachten waren, kwam vooral door een serie vragen m.b.t. het Sinterklaasjournaal. Ondanks de naam valt dit
programma niet onder journalistieke programma’s en de mails zijn dan ook doorgezonden aan de omroep.
Thematische uitsplitsing van de vragen en klachten levert het volgende beeld op:
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De rubriek ‘aandacht’ valt elk jaar wel op, maar dit jaar vielen daarin – uiteraard – vooral veel opmerkingen
over de hoeveelheid items en berichten over Covid-19. Vanaf de zomer, toen het aantal zieken laag was maar
de pandemie zeker niet uitgewoed, meldden zich met regelmaat mensen die al die aandacht ervoor maar
overdreven vonden of claimden dat men met veel te hoge besmettingscijfers angst aanjaagt. Die claims kon ik
niet onderbouwen en de klachten werden ongegrond verklaard.
Dit jaar kwamen er opmerkelijk veel mails binnen waarin over onjuiste berichtgeving werd geklaagd. Ook dit
ging vaak over aan corona gerelateerde items en artikelen. Het publiek stelde dan dat informatie niet klopte,
bijvoorbeeld als het om die aantallen gemelde positieve coronatests ging. Verder doorvragen leverde nogal
eens op dat men het simpelweg niet eens was met door gerespecteerde organisaties aangeleverde informatie.
Onderzoek naar deze berichtgeving leverde hier en daar wel een aanwijzing op voor bijvoorbeeld slordig
gebruik van terminologie maar geen enkele onderbouwing voor verwijten van ‘paniekporno’.
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Effect van het ombudswerk
Wat deden omroepen, programmamakers en publiek dit jaar met een oordeel van de ombudsman? De
ombudsman heeft gezag en invloed, geen macht. Rectificaties afdwingen kan ik niet en actie ondernemen is
aan de omroepen en (hoofd-)redacties. Ik merk dat er over uitspraken binnen redacties wel wordt
(door)gepraat, maar het blijft vaak binnenshuis. Programma- of omroepoverschrijdende discussie (waarbij
bijvoorbeeld de ene nieuwsredactie bespreekt wat er van een oordeel van de ombudsman over een andere
rubriek geleerd kan worden) is er (nog?) niet genoeg, dat zou een streven voor de toekomst kunnen zijn.
Onder het publiek leek zich nog meer dan andere jaren een onderstroom te manifesteren van mensen die een
oordeel van de ombudsman verwierpen. Wanneer je de reactie op een ongegrondverklaring van een klacht dan
nader bekeek, bleek het met regelmaat om mensen te gaan die eerder moeite hebben met de gebeurtenissen
ín het nieuws dan met de journalistieke aanpak of het verslag zelf. Ik kan het nieuws niet veranderen maar wél
oordelen over hoe van dat nieuws verslag wordt gedaan. Maar slecht nieuws blijft slecht nieuws, daar helpt
geen ombudsman aan.
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
behandelen. Team Ombudsman bracht voor de omroepen in kaart hoe publiekscontacten en
klachtenafhandeling georganiseerd zijn, zodat omroepen eventueel goede praktijken van elkaar kunnen
overnemen. Dat kan zorgen voor een snellere afhandeling van klachten, wat bijdraagt aan de waardering voor
de publieke omroepen.
Eind van dit jaar heeft de politiek de positie van de ombudsman voor de publieke omroepen steviger in de
Mediawet verankerd en vastgelegd waar de ombudsman over moet gaan: over nieuws, informatie en educatie.
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Zo moet voor het publiek duidelijker zijn over welke programma’s men bij de ombudsman om een
onafhankelijk oordeel kan vragen. Voor andere genres moet men naar de redactie of de omroep zelf.

De betrokkene, de dreigende en de dramaqueen
Mails aan de ombudsman zijn zo divers als je kunt bedenken. Bij de start van de coronapandemie waren er veel
die tips en suggesties bevatten. Van praktische aard: “Tijdens de uitzending van het 8 uur journaal met
doventolk, gebeurt het nogal eens dat de dame te ver naar het midden van het scherm staat, waardoor de
ondertiteling niet geheel gelezen kan worden. Mijn verzoek is dat de dames meer naar rechts gaan staan.” En
van heel andere strekking: “If you really care about public health, start promoting healthy clothes for men.
Wear kilts, not masks! Kilts are healthy, masks cause infections.”
Maar er werd ook gemeten, geteld en bestraffend toegesproken: “Gisteravond zijn de nieuwe
maatregelen ingegaan, maximaal 2 personen uit verschillende huishoudens mogen samenkomen op
1,5 meter en maar 2 mensen op huisbezoek. Toch zijn er bij jullie in de studio 2 mensen, de
interviewster en nog een mevrouw bij het grote scherm (makkelijk rekensommetje, dat maakt 4). En
dan zijn nog niet eens de mensen achter de schermen meegeteld, zoals bijvoorbeeld een
cameravrouw/man. Ik begrijp dat jullie je best willen doen om een goeie uitzending neer te zetten.
Maar als wij ons aan de regels moeten houden, moeten jullie dat ook.”
Journalisten horen echter tot de essentiële beroepen. En hoewel ook die zich zoveel mogelijk aan de
regels moeten houden, mag er voor ongestoorde nieuwsvoorziening een uitzondering gemaakt
worden, ook qua aantal mensen uit verschillende huishoudens op één studiovloer.
De ombudsman zou bepaalde klagers een hulpverlener en historisch besef toewensen. Zoals deze. “Ik heb nu
twee weken al longklachten en koorts. Dit kreeg ik nadat een Duitser vol in mijn gezicht kuchte. De huisarts
verwees mij door naar de GGD, maar de GGD vertikt het mij te testen omdat mijn stad voor hen geen
risicogebied is. Zo brengen ze het volk van Nederland in gevaar.”
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En van andere mails zou je zó graag willen dat ze waar waren: “Als iedereen de juiste gedachte heeft,
dan heb je een eenheid. De juiste gedachtes kunnen nu in de quarantainetijd overgebracht worden via
tv, voor een schonere toekomst.”
Het publiek kon bijna pietluttig kritisch zijn: “Op het NOS-journaal van woensdag 19 augustus om 20:00 uur zei
de presentator ‘ootoo-industrie’ in plaats van ‘auto-industrie’. Ik geef het voor de zekerheid door.” Maar ook
dankbaar: “Wat ontzettend leuk dat je zoveel aandacht hebt besteed aan mijn vraag. Dat waardeer ik enorm.
En ook heel fijn dat het wat mensen aan het denken heeft gezet.”
Er werd vrijelijk gedreigd en gescholden. “De NOS heeft zich schuldig gemaakt aan landverraad, door
fake news te verspreiden over een virus en daardoor angst heeft verspreid onder het volk. Er zijn
wereldwijd duizenden artsen die kunnen bewijzen dat dit allemaal nep is. We gaan iedereen vervolgen
die hieraan heeft meegewerkt. Dus doe uw werk of anders komt u ook op dat lijstje te staan.” Ik houd
de grens tussen slechts schelden en geloofwaardig dreigen in de gaten. Want journalisten én
ombudsman moeten in veiligheid hun werk kunnen blijven doen.
Maar het werd ook zeker gewaardeerd als de ombudsman in een onderwerp dook. “Geachte mevrouw, wat
een mooi, stijlvol antwoord. Bedankt, u heeft bij mij de goede snaar geraakt. Ik zou zeggen, ga zo door .👍”
Tot slot was er de meneer met gevoel voor drama. “De reclames spelen prima af maar het nieuws
werkt niet meer via de stream. Ik heb nu ook alle apps verwijderd, jammer dan maar geen nieuws van
jullie. Zo zonde na al die jaren. Nee, voor mij is het klaar. Vaarwel.” Hierop past nog slechts stilzwijgen.
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