
 

 

 

Inleiding  

Het jaar 2022 heeft opnieuw en duidelijk zicht- en hoorbaar gemaakt dat de journalistiek bij de publieke 

omroepen veel kanten heeft en veelkleurig is. De Hilversumse term ‘externe pluriformiteit’ slaat op de vele 

standpunten en missies die in afzonderlijke omroeporganisaties hun vertolker mogen vinden. Maar dit alles 

wordt wel gebonden door de onderliggende normen van de journalistieke code en de publieke waarden die 

volgens de Mediawet uitgedragen moeten worden. Wie binnen het publiek bestel journalistiek bedrijft, weet dat 

betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, verantwoording en transparantie de grondslag zijn. En dat je daarop 

aangesproken kunt worden. 

Van de ombudsman wordt volgens diezelfde Mediawet verwacht dat deze het journalistiek handelen van 

programmamakers van de publieke omroepen onderzoekt en beoordeelt of de normen in die zo cruciale 

journalistieke code niet geschonden worden. Zo draagt de ombudsman bij aan het hoog houden van de kwaliteit 

van de journalistiek bij de publieke omroepen.  

Bij de ombudsman kun je terecht als je vindt dat een journalistiek programma niet voldoet aan de normen die 

álle publieke omroepen hebben onderschreven, ook de twee omroepen die in 2022 tot het publieke bestel 

toetraden. Daarnaast volgt en onderzoekt de ombudsman op eigen initiatief de journalistieke uitingen en het 

journalistiek handelen van de publieke omroepen, en oordeelt daarover in het openbaar. Zo wordt van de 

omroepen gevraagd transparant te zijn over hoe nieuws en informatieve programma’s gemaakt worden.  

De luiken sluiten doe en wil je niet bij ‘de publieken’. Want de journalistiek is er voor de samenleving en het 

publiek. Publiek dat betrokken en kritisch is, en dat massaler kenbaar maakt dan bijna in alle voorgaande jaren 

tezamen. Wat misschien alleen een fout is – want die worden zeker gemaakt – kan zonder correctie of 

transparantie bij de journalisten in echokamers snel (maar onterecht) desinformatie genoemd worden. En dat 

vertroebelt dan mogelijk het zicht op échte of kwalijke schendingen van de journalistieke code.  

Het was ook in 2022 op redacties nodig dat kritisch gereflecteerd werd op het eigen journalistieke werk. Maar 

daar waren de meeste nieuwsvloeren dan ook zeer toe bereid.   

Het werk voor Team Ombudsman nam in 2022 explosief toe. De verwachting van wat een ombudsman kan doen 

veranderde ook. Maar de ombudsman is geen afdwinger, handhaver of straf-uitdeler. De ombudsman 

onderzoekt, signaleert en adviseert. Het is aan de journalisten zelf hoe ze uitkomsten van onderzoeken  

toepassen. Zodat het publiek de journalistiek krijgt die het verdient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://over.npo.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/journalistieke_code_npo_def_doorzoekbaar.pdf
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Contacten met de ombudsman 

Contact met de ombudsman loopt vooral per e-mail, maar een brief sturen kan ook: in 2022 ontvingen wij elf 

brieven (één klager schreef drie brieven, een andere twee; deze werden ook per mail verzonden). Via de 

ombudsman-accounts op sociale media (Twitter, Facebook en LinkedIn) vindt geen melding of discussie plaats, 

maar worden uitspraken, podcasts en nieuwsbrieven onder de aandacht gebracht. Berichten die via derden 

binnenkomen (bijvoorbeeld andere platforms of mailboxen die – al dan niet automatisch – doorlinken of 

doorzenden) zijn niet ontvankelijk. 

In 2022 kwamen er 3850 e-mails binnen, vijf maal het aantal van 2021. Bijna 3100 daarvan waren klachten, meer 

dan driekwart dáárvan betrof omroep ON. Zie voor meer toelichting hierop het kader op p. 5. 

         

Ik stuur vrijwel iedere klager een antwoord (behalve degene die alleen meningen deelt, scheldt of anoniem 

klaagt). Maar ik schrijf niet voor alle uitspraken of analyses naar aanleiding van klachten een samenvatting op de 

website. Iemand kan de mededeling krijgen dat een klacht is doorgezonden aan een betrokken omroep of 

programma, waarna de klacht of vraag tussen deze partijen verder afgehandeld wordt. Ook beantwoord ik veel 

mails één op één (zeker als dit klachten over mogelijke schending van de privacy zijn). 

Bij het bepalen welke klachten een uitgebreider onderzoek vereisen, speelt het aantal klachten over een bepaald 

item, programma of omroep geen doorslaggevende rol, druk via sociale media (#ophef) ook niet. De impact van 

een publicatie kan meespelen, maar ook de aard van het betwiste journalistiek handelen of het belang van een 

onderzoek voor een breder publiek dan een individuele klager.  

In 2022 verschenen er 18 artikelen op de website, acht uitspraken en tien columns. Drie artikelen vatten 

omvangrijke onderzoeksrapporten samen (twee rapporten over uitzendingen van omroep ON, één rapport over 

de klimaatberichtgeving van NOS Nieuws). Twee columns berichtten over de uitbreiding van Team Ombudsman 

per februari 2023. Voor seizoen 3 van de podcast Achter de Klacht maakten we één aflevering (seizoen 3 telt in 

totaal vier podcasts).  

Er was in 2022 zeer grote belangstelling voor het werk van de ombudsman in de reguliere media. Om daarnaast 

updates over het werk eenvoudiger en  breder onder de aandacht te brengen is (naast sociale media) een 

nieuwsbrief ingezet. Deze komt minimaal iedere zes weken uit, in 2022 zijn negen nieuwsbrieven verzonden aan 

een oplopend aantal abonnees. 

Omroepen en programmamakers werkten zonder uitzondering mee aan onderzoeken en klachtenafhandeling. 

Eén omroep gaf aan zich wél achter het instituut, maar niet achter deze ombudsman te scharen.  

Verder kreeg ik ook dit jaar weer diverse klachten die niet voor mij maar bijvoorbeeld voor andere 

ombudsmannen bestemd waren en dus doorgezonden werden. Daarnaast kwamen er vragen naar aanleiding 
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van berichten in de media over grensoverschrijdend gedrag bij mediaorganisaties (waaronder de publieke 

omroep). Daarbij bleek dat afbakening van het werkterrein van de ombudsman voor de publieke omroepen niet 

altijd voldoende duidelijk is, want voor vragen en klachten rond arbeidsomstandigheden bij de omroepen is deze 

ombudsman niet bedoeld. Voor vragen over of ervaringen met ongewenst gedrag – van welke aard dan ook – 

hebben de publieke omroepen (in- en externe) vertrouwenspersonen en is de publieke omroep sinds 2022 

aangesloten bij het meldpunt Mores. 

Inhoud van de vragen en klachten
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De vragen en klachten die ons per mail bereikten, gingen over alle omroepen maar niet in gelijke mate. Zie het 

diagram op pagina 3 voor een verdeling naar omroep.    

Van de contacten over omroep ON concentreerde het grootste deel aan klachten en complimenten (1796) zich 

rond één uitzending (15 september 2022) waarin een item voorkwam dat door klagers als racistisch en 

discriminerend werd gelabeld. Mailcontacten binnen de categorie ‘Algemeen’ betroffen ook omroep-

overstijgende opmerkingen naar aanleiding van twee rapporten over omroep ON en het functioneren van de 

ombudsman zelf. Klachten over de NPO gingen zoals andere jaren onder meer over technische zaken of 

programmering. Maar ook over twee sancties die de NPO in 2022 oplegde aan omroep ON. Deze opmerkingen 

werden doorgestuurd aan de NPO, omdat ze niet gaan over zaken die binnen het mandaat van de ombudsman 

vallen. 

Een thematische uitsplitsing van de vragen en klachten laat het volgende beeld zien: 

     

De vragen en klachten over discriminatie gingen vrijwel allemaal over het hierboven genoemde item van omroep 

ON en over een ander item van dezelfde omroep uit februari 2022. Objectiviteit als onderwerp van klachten blijft 

hoog scoren. In dergelijke mails vraagt het publiek vaak om neutrale berichtgeving, maar men bedoelt dan 

regelmatig dat de eigen opvatting te weinig zicht- en hoorbaar is. Bij het reageren op dergelijke mails kon ik 

gebruikmaken van het Dossier Objectiviteit en een omvattend verhaal over wat journalistiek is, academisch werk 

dat door stagiairs in 2020 en 2022 voor Team Ombudsman werd gedaan.   

Onderzoeken omvatten onder meer gebruik en weergave van cijfermateriaal in uitzendingen (bijvoorbeeld over 

het aantal asielaanvragen), privacybescherming en wederhoor, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Klachten 

over onvoldoende aandacht voor de klimaatcrisis bij NOS Nieuws waren niet simpelweg (on)gegrond te 

verklaren, want wat is ‘genoeg’? Uw genoeg hoeft niet het onze te zijn. Team Ombudsman maakte met een 

inhoudsanalyse een soort röntgenfoto van meerdere jaren klimaatverslaggeving, zodat de nieuwsconsument én 

de redactie zelf kunnen bepalen of de lat bij klimaatberichtgeving voldoende hoog ligt. Ook de klager vond dit 

een welkome toevoeging aan het inzicht in wat de grootste nieuwsvloer van de publieke omroepen op dit vlak 

doet. 
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Effect van het ombudswerk 

In de eerste vijf jaren van de ombudsmanwerkzaamheden keek ik in het jaarverslag terug naar wat omroepen, 

programmamakers en publiek dat jaar deden met een oordeel van de ombudsman. Dit jaar kwamen daar acties 

van handhavers en toezichthouders als de NPO en het Commissariaat voor de Media bij, en de politiek.  
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De ombudsman heeft gezag en invloed, geen macht. De ombudsman onderzoekt, analyseert en signaleert. 

Rectificaties afdwingen kan ik niet, straffen doe ik niet en directe kwaliteitsverbetering doorvoeren is aan de 

omroepen en (hoofd-)redacties. Ook dit jaar werden door hen op grond van uitspraken en columns correcties 

doorgevoerd, discussies gevoerd en werkwijzen tegen het licht gehouden. De journalisten zochten contact met 

klagers en lichtten afwegingen en standpunten toe.  

Maar nu werd een ombudsmanrapport ook onderdeel van de afwegingen van de NPO om een 

bestuursrechtelijke, financiële sanctie op te leggen aan omroep ON. Op een tweede onderzoek naar ON zal in 

2023 een NPO-reactie volgen. Het Commissariaat voor de Media neemt het eerste rapport naar aanleiding van 

ON mee in breed onderzoek naar de borging door omroepen van de onafhankelijkheid van redacties en de 

betrouwbaarheid van journalistieke producties.  

En ook buiten de hekken van ‘Hilversum’ heeft onderzoek en analyse van de ombudsman tot stappen geleid. Zo 

werden bijvoorbeeld meermaals Kamervragen op ombudswerk gebaseerd. De coördinator Discriminatie- en 

Racismebestrijding en de Staatscommissie tegen Racisme en Discriminatie kijken naar ombudsmanonderzoek 

waar dat relevant inzicht kan bieden. De analyse van de ombudsman over het journalistieke ecosysteem, zoals 

beschreven in het eerste onderzoek naar aanleiding van klachten over omroep ON, is breder dan alleen binnen 

de publieke omroepen door de beroepsgroep gelezen en besproken. 

Er is nog steeds gebrek aan onderzoek in hoeverre verantwoording leidt tot groter vertrouwen van het publiek 

in de journalistiek. Maar géén verantwoording afleggen is geen optie. De geloofwaardigheid van berichtgeving, 

de journalisten die deze maken en van het publieke bestel waarin de journalisten werken als geheel staat onder 

druk, publiek liet dat in 2022 opnieuw op diverse manieren merken (ook soms fysiek, tot op de deurmat van 

redacties). Publieke journalistiek wil een zo breed mogelijk publiek bereiken. Dat hoeft niet met kleurloze, 

‘neutrale’, hij zei-zij zei verslaggeving. Journalistiek mág bij de publieke omroepen ‘kleur’ bekennen.  

 

https://www.omroepombudsman.nl/storage/configurations/ombudsmannponl/files/onderzoek_ongehoord_nederland__30-11-2022.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2022D23616
https://open.overheid.nl/repository/ronl-ff1c5c1005723c7a908b29037b540e66691813cf/1/pdf/antwoord-op-kamervragen-over-het-bericht-omroepen-er-moet-snel-iets-gebeuren-met-on-na-beschamende-uitzending.pdf
https://dvhn.nl/meningen/Nooit-een-doorgeefluik-27746691.html
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/t/podcasts/serie/de-kamer-van-klok/op-de-ru-nes-van-de-verzuiling-bouwt-baudet-een-ni/
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Organisatie  

Het team van de ombudsman bestaat sinds de instelling in 2017 uit de ombudsman en de assistent ombudsman. 

Deze bezetting heeft steeds kunnen zorgen dat klachtenafhandeling de in de procedure en statuten aangegeven 

behandeltermijn (drie maanden na instelling van een onderzoek) niet overschreed. Dat is in 2022 niet meer 

gelukt, door de toename (een vervijfvoudiging) van het aantal contacten met het publiek, de omvang van enkele 

onderzoeken en tijdelijk verminderde teamcapaciteit.  

Enkele malen heeft het team versterking gezocht, via uitzendkrachten en een stagiair, maar dat is onvoldoende 

voor een duurzame verantwoordingspraktijk zoals deze in de Mediawet is vastgelegd. De omroepen en NPO – 

die gezamenlijk de kosten voor het bureau van de ombudsman dragen en het team faciliteren – hebben 

financiële en organisatorische ruimte gemaakt voor versterking van het team met een fulltime medewerker.   Per 

1 februari 2023 zal een fulltime coördinator journalistieke verantwoording aan het werk gaan.  

De ombudsman zelf sloot in 2022 haar tweede benoemingstermijn van drie jaar af. Zij is op voordracht van het 

College van Omroepen door de NPO per 1-1-2023 herbenoemd voor een derde termijn. 

De uitgaven van Team Ombudsman zijn in 2022 hoger uitgevallen dan het budget met name door extra inzet van 

personeel, toename van enkele technische kosten en specialistische ondersteuning. In persoon contact met het 

publiek is nog altijd niet terug op het niveau van vóór de coronapandemie, gerealiseerde kosten daarvoor (zoals 

voor publieksbijeenkomsten of reiskosten naar bijeenkomsten van derden waar de ombudsman uitleg over het 

werk geeft) zijn lager dan vóór corona. 

Zie hieronder een globaal overzicht van budget, prognose en realisatie voor 2022. 

 

 

https://www.omroepombudsman.nl/uitspraken-en-columns/klachten-over-schooltv-wijzen-op-ombudsman-in-spagaat
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De boze, de bange en de blije 

Mails aan de ombudsman waren uiteenlopend en uitgesproken. Er werd gedreigd: “Nu moeten jullie echt het 

goeie pad gaan kiezen, want het begint echt zo smerig te worden!! Het licht gaat toch wel winnen, straks mogen 

jullie je verantwoorden en dan kan je maar beter aan de goede kant staan!” Er werd gewenst: “Veel sterkte met 

het afhandelen van deze kwestie!” En af en toe geprezen: “Dank dat u mijn ergernis onder de aandacht wilt 

brengen.” 

 

Sommige klagers namen de hoogste machten op de korrel: “Ach ja, het meest belangrijke in de 

geschiedenis is omgewerkt, gelogen of gefantaseerd wat Rome betreft, maar ondertussen is Rome wel 

schuldig aan menige genocide. Ook in de hoek van Nederland waar ik woon. En hoe zit het eigenlijk met 

het communisme in Rusland? Ik durf er niet over vertellen. Het is alles erger dan erg.” De ombudsman 

kon weinig verlichting brengen.     

 

Volgens klagers keurde de ombuds-slager vaak (té vaak, mevrouw) het eigen vlees. De ombudsman opereert 

echter onafhankelijk van omroepen, NPO, makers én publiek. Maar dat werd niet zonder meer aangenomen: “U 

slikt het allemaal, en snapt er geen pepernoot van, aan uw rapport te zien... Wel een opleiding maar geen 

Intelligentie...” 

 

Er kwam ongevraagd advies op de zondagmorgen: “Beste heer/mevr, Ik ben niet ouderwets hoor:) 

Maar de kledingkeuze is echt niet geschikt voor tv. Iets meer netheid is op zijn plaats voor de nationale 

tv.” De omroep zou het advies doorgeleiden aan het programma.   

Hoe teleurgesteld kan je zijn als jíj een uitslag nog niet wilt weten maar de commentator daar geen rekening mee 

blijkt te houden? Héél erg… “Ik heb op m’n tv geschoten toen die sportjournalisten in beeld kwamen van NPO 1. 

Alle sport voor niets opgenomen. Stelletje verklikkers!” 

Soms vraag je je af hoe mensen de mailbox van juist deze ombudsman vinden. Er mailden wanhopige 

mensen, vanuit een asielzoekerscentrum of zelfs een ander land. “My name is xxx ,a fire victim. My 

house burnt down December of last year. My family and I wandered the streets as we had no financial 

aid. I write this letter with anger and dissapointnent as to how our government is failing us.” Dan voel 

je je kastje en muur tegelijk, als je schrijft dat een nieuwsombudsman in dit geval niets kan betekenen. 

 

Er was degene die contact zocht: “Ik wil langskomen naar jullie kerk, ik wil ook leren met Jezus Christus en God 

beter leren kennen, mag ik jullie nummer dankjewel groetjes.” En degene die contact verre van zich wilde 

houden: “Wat een ongelooflijk onveilig gevoel dat jullie mijn mail met naam en toenaam aan de omroep zullen 

zenden. Als dit nog tegen te houden is dan graag!”  De ombudsman kreeg ziekten toegewenst (“parasiterende 

kankerrat!”), zorgen (“Ik hoop dat uw baan snel zal worden opgeheven”) en zegen (“Om het af te sluiten wens ik 

u en uw collega's zegen op uw werk en nu zing ik weer mee met de muzikale fruitmand met berusting en kracht 

van bovenaf.”). 

 

En er waren tot slot de leergierige en dankbare mailers. “Hartelijk dank voor uw bericht en artikel; zeer 

verhelderend,” schreef een kijker. “Ik ben 72 en leef bij de wetenschap dat ik elke dag blijf leren en open 

sta voor elke bron. Dat is ook iets dat ik mijn kleinkinderen voorhoud. Voor wat het u waard is vind ik 

dat u uw rol perfect invulling geeft. Zeer gewaardeerd!”  

En dát, beste kijkers, luisteraars en lezers, werd door mij en mijn team dan weer zeer gewaardeerd. 

 


