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Inleiding 

Wie had gehoopt dat mét 2021 ook de coronapandemie en de impact hiervan op het publiek, de 

nieuwsvoorziening en de nieuwsmakers geëindigd zou zijn, die staat met lege handen. Vrijwel alles in de 

samenleving werd (en wordt) door het virus beïnvloed. Maar al leek het jaar wat dat betreft soms een 

herhaling van 2020, er was in 2021 meer aan de hand dan corona. En dus ook bij Team Ombudsman.  

Er kwam een steviger, wettelijk fundament voor de functie van ombudsman voor de journalistieke producties 

van de publieke omroepen. En er kwam een ministerieel besluit over twee nieuwe omroepen die in 2022 

mogen toetreden tot het bestel. Er waren klachten over online producties (voor het eerst!), klachten via een 

advocatenkantoor (ook nieuw) en vragen over een van die twee nog niet eens toegelaten omroepen (die 

daarom niet in behandeling werden genomen). Er was onderzoek naar satire, tweets, karaktermoord, 

verkiezingen en de waarde van woorden. Maar er werd uiteraard ook bericht én geklaagd over prikken, ic-

bedden, gesloten scholen en al dan niet een avondklok.  

Van de ombudsman wordt verwacht dat zij de kwaliteit van al die journalistieke publicaties monitort. Bij de 

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

publieke omroepen. 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 

willen de omroepen transparant zijn over hoe nieuws gemaakt wordt. De luiken sluiten kan en wil je niet. Want 

het publiek is betrokken en kritischer dan ooit, een fout zit in het spreekwoordelijke kleine hoekje en een 

beschuldiging van desinformatie is even hardnekkig en schadelijk als dat deze onterecht kan zijn. Voor kritische 

reflectie op het eigen journalistieke werk mag er op veel redacties in 2022 nog wel wat meer blijvende 

aandacht komen. 

Het vroeg veel van journalisten om enerzijds het nieuws te blijven zien in een zich schijnbaar herhalend 

coronajaar, en anderzijds om niet steeds de luidste of meest extreme opvatting aandacht te geven. Dat lukte in 

de stroom aan berichtgeving niet altijd of niet altijd even goed. Wat de journalistiek uiteindelijk in 2021 gemist 

of juist overbelicht heeft, weten we pas als de coronarook is opgetrokken (en dat is helaas nog steeds niet zo). 

Maar het aandeel klachten over de coronaberichtgeving werd ten opzichte van 2020 wel minder, ook de blik 

van het klagende publiek is gelukkig weer iets verbreed. 

In 2020 schreef ik dat ik twee dingen liever niet mee wilde nemen naar het nieuwe jaar: bedreigingen en 

intimidatie van journalisten bij het doen van hun werk én de afnemende bereidheid van klagers om open te 

staan voor oprechte uitleg, andere nieuwskeuzes of het eigen feilen. Helaas, de twee hebben me het jaar door 

vergezeld. Opnieuw waren er mediaorganisaties die de logo’s van plopkappen en busjes moesten halen, 

opnieuw waren er mensen die niet accepteerden dat de ombudsman hun klacht onderzocht maar ongegrond 

verklaarde. ‘Waar kan ik klagen over de ombudsman, bij de rechter?’ wilde iemand weten.  

We zeggen bij Team Ombudsman vaak: Nederland is zoveel leuker en opbouwender dan we uit onze mailbox 

kunnen opmaken. Gelukkig vonden we afgelopen jaar het bewijs daarvoor ook wel in die mailbox. En die staat 

dus ook in 2022 weer wagenwijd open voor het publiek. 
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Contacten met de ombudsman 

Contact met de ombudsman kan per mail of brief, al wordt die laatste optie nauwelijks nog gebruikt (dit jaar 

slechts eenmaal, de schrijver kreeg een brief terug). De ombudsman-accounts op sociale media als Twitter, 

Facebook en LinkedIn worden vooral gebruikt om uitspraken en podcasts onder de aandacht te brengen, ik ga 

daar niet in discussie met mensen die klagen omdat onderzoeken altijd meer tijd (en/of tekens) vragen. 

In 2021 kwamen zo’n 750 e-mails binnen, iets minder dan in voorgaande jaren. De verdeling naar type reactie 

veranderde weinig ten opzichte van de pre-coronatijd, het grotere aantal complimenten in 2020 bleek daarmee 

een uitzondering. In de eerste maanden van de coronapandemie werd de journalistiek over de hele linie 

uitzonderlijk goed gelezen, bekeken en beluisterd, en hoog gewaardeerd en geprezen. Naarmate onvrede over 

coronamaatregelen (waar de pers niets aan kan doen) bij sommige mensen  toenam moesten ook de brengers 

van dat – vaak slechte – nieuws het meer en meer ontgelden, en niet alleen in de vorm van scherp  

geformuleerde klachten bij de ombudsman. Ik ga daar later in deze terugblik op in. 

 

 

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

klaagt, we melden dit in de autoreply die iedere mailer krijgt). Maar ik kan niet voor alle uitspraken of analyses 

naar aanleiding van klachten een samenvatting schrijven voor 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. Ik bepaal welke klachten een uitgebreider onderzoek vereisen, daar heb ik criteria voor. De impact van 

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

onderzoek voor een breder publiek dan de individuele klager, of het aantal klachten dat over iets binnenkomt. 

Druk via sociale media (#ophef) speelt geen rol bij een besluit tot onderzoek of tot publicatie op de website 

over een onderzoek.  

In 2021 verschenen er 17 artikelen op de website. Drie daarvan waren rechtstreeks gerelateerd aan corona-

onderwerpen, maar ook in andere schemerde het virus vaak door. Vijf artikelen blikten terug op de kwaliteit 

van de berichtgeving m.b.t. de Tweede Kamerverkiezingen. Bezoek aan de ombudsmanwebsite blijft groeien, 

per week gaan tegen de 2000 unieke bezoekers naar de site, met uitschieters richting het dubbele. Het meest 

gelezen artikel ging over vermeende politieke invloed op een documentaire (zie hieronder voor meer hierover). 

https://ombudsman.npo.nl/uitspraken-en-columns
https://www.omroepombudsman.nl/uitspraken-en-columns/onderzoek-naar-de-vpro-documentaire-over-sigrid-kaag
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Voor seizoen 2 van de podcast Achter de Klacht maakten we drie afleveringen (seizoen 2 telt in totaal vijf 

podcasts) en twee afleveringen voor seizoen 3. De podcast trekt meer en meer luisteraars, de plaatsing ervan 

op het NPO-podcastplatform zal bijdragen aan een nog betere vindbaarheid. De best beluisterde aflevering tot 

nu toe ging over taalgebruik en woordkeuze. Uiteraard, zou ik bijna zeggen: taal blijkt het publiek bezig te 

houden.  

Omroepen en programmamakers werkten zonder uitzondering mee aan de onderzoeken en 

klachtenafhandeling. Verder kreeg ik ook dit jaar weer diverse klachten die voor andere ombudsmannen 

bestemd waren en dus doorgezonden werden. Ik heb enkele op een rij gezet in een column, want ook van 

andermans klachten kan een breder publiek wijzer worden.  

Inhoud van de vragen en klachten

https://ombudsman.npo.nl/podcasts
https://anchor.fm/margo-smit/episodes/Episode-2-2-Taalfouten--een-grote-ergernis-en1os5
https://www.omroepombudsman.nl/uitspraken-en-columns/andermans-klachten
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De vragen en klachten die ons per mail bereikten, gingen over vrijwel alle omroepen maar niet in gelijke mate. 

Zie het diagram hierboven voor een verdeling naar omroep.    

Het aantal berichten over de NOS daalde duidelijk ten opzichte van 2020, wellicht doordat er minder zendtijd 

werd gevuld (minder extra uitzendingen rond corona). De grootste stijger was de NTR, mede dankzij klachten 

over programma’s die niet binnen het journalistieke genre vallen (bijvoorbeeld zo’n vijftig mails over Gewoon 

Bloot). Die mails zijn doorgestuurd aan de omroep en de klagers hebben van de NTR uitleg gekregen. Klachten 

over de NPO gingen bijvoorbeeld over technische mankementen of programmering, ook die werden 

doorgestuurd. 

Een thematische uitsplitsing van de vragen en klachten levert het volgende beeld op: 

 

Er waren dit jaar veel klachten over schokkend beeld, deels n.a.v. Gewoon Bloot (dat dus geen journalistiek 

programma is) of over een programmaonderdeel dat buiten mijn mandaat ligt: een satirische afsluiting van het 

journalistieke programma De Sociëteit (ook van de NTR). Ik ging in een aparte column op dat laatste in, zie ook 

het kader hieronder. 

Zo’n 80 mailcontacten gingen over de coronaberichtgeving. Eigenlijk een klein aantal gezien de impact van de 

pandemie op het dagelijks leven. Er waren vragen over cijfers en statistieken (zijn die niet vertekend want een 

positieve test is toch niet hetzelfde als een besmetting?), beeldgebruik (graag wat minder injectienaalden en 

neusswabs in beeld) en woordkeus (noem je deelnemers aan rellen tegen de avondklok ook nog 

‘demonstranten’?). Ook kwamen er klachten over desinformatie (de publieke omroep is een spreekbuis van de 

overheid en dus kritiekloos vóór de coronamaatregelen. Of – en dan soms zelfs over hetzelfde item – de 

publieke omroep is alleen maar negatief over de overheidsaanpak). 

Vaak bevatten klachten vooral het gevoel dat specifieke standpunten over overheidsbesluiten en maatregelen 

enerzijds teveel en anderzijds juist te weinig of niet aan bod kwamen. Ook dan is uitleg over de aanpak 

belangrijk, want met gevoel alleen kan je niet veel. We maakten daarom in het najaar een podcast over 

nieuwskeuzes, waarin we onder meer vragen over aandacht voor coronaontkenners voorlegden aan de 

hoofdredactie van NOS Nieuws. 
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Reacties per soort 2021

https://www.omroepombudsman.nl/uitspraken-en-columns/andermans-klachten
https://www.omroepombudsman.nl/uitspraken-en-columns/wat-zijn-woorden-waard
https://anchor.fm/margo-smit/episodes/Episode-3-0-Nieuwskeuzes-e1a469u
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Objectiviteit als onderwerp van klachten is terug in de top-3. In dergelijke klachten vraagt het publiek om 

neutrale berichtgeving, maar men bedoelt dan regelmatig dat de eigen opvatting te weinig zicht- en hoorbaar 

is. Bij het reageren op dergelijke klachten kon ik opnieuw gebruikmaken van het werk dat vorig jaar door mijn 

toenmalige stagiair werd verzet om zijn Dossier Objectiviteit te schrijven. Neutraliteit is namelijk niet wat je van 

ledenomroepen in Nederland hoeft te vragen, de Mediawet eist juist vertegenwoordiging van een stroming of 

opvatting in de samenleving. Maar ook de journalistiek van de taakomroepen hoeft niet neutraal te zijn. Ik blijf 

het herhalen: alleen een stenograaf is neutraal, dan krijgt alles  dezelfde ruimte en aandacht. Maar een 

journalist doet verslag en aan waarheidsvinding, zorgt voor diepgang en duiding. Die journalist is transparant, 

feitelijk en veelzijdig maar legt onzin, achterhaalde opvattingen of desinformatie terecht ter zijde, want een 

dergelijk standpunt hoeft geen podium te krijgen. 

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. Correcties werden doorgevoerd, er werd contact gezocht door 

redacties met klagers, er werden mails uitgewisseld en standpunten toegelicht.  

Zoals hierboven al gemeld kon ik lang niet altijd nagaan hoe het publiek tegenover een uitspraak stond, maar er 

is een begin gemaakt met het verzamelen van feedback. In 2022 zal met een publieksnieuwsbrief verder 

contact met het publiek gelegd worden: als we niet fysiek naar kijkers en luisteraars toe kunnen om te horen 

wat ze aan het ombudswerk hebben, dan maar digitaal. 

Eenmaal vroeg een omroepdirecteur of hij op de website een directe reactie op een column kon geven, wat 

uiteraard mogelijk was: ik juich discussie over uitspraken en columns zeer toe en zou graag zien dat dat vaker in 

https://www.omroepombudsman.nl/uitspraken-en-columns/dossier-objectiviteit-hoe-verslaan-de-publieke-omroepen-de-amerikaanse-politiek#content
https://www.omroepombudsman.nl/uitspraken-en-columns/boos-journalistieke-principes-in-een-activistisch-programma
https://www.omroepombudsman.nl/uitspraken-en-columns/laat-de-gast-altijd-te-gast-blijven
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het openbaar en omroepbreed gebeurt. Journalistieke ethiek komt pas tot leven als de werkvloer zich erom 

bekommert. Ik maak nu ook nog mee dat een redactie na een uitspraak simpelweg overgaat tot de orde van de 

dag. 

Eén omroep, de VPRO, deed zelf onderzoek naar aanleiding van klachten bij de ombudsman over een 

documentaire, en kwam met eigen aanbevelingen voor de redacties. Dat was in het kielzog van mijn meest 

opgemerkte onderzoek dit jaar. Er ontstond ophef over pogingen van D66 en het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken om enkele passages aan te passen in de documentaire Sigrid Kaag; van Beiroet tot Binnenhof. De 

omroep en de makers werden weggezet als slaafse aanhangers van de partij, en de publieke omroep als ‘links’ 

propagandakanaal. Mijn onderzoek liet zien dat de makers vrijwel niets (en zeker niets fundamenteels) hadden 

weggegeven, maar dat ze wel duidelijker hadden moeten aangeven waar grenzen bij voorinzage liggen. De 

commotie bleef plakken aan de uitzending, de makers, de omroep en uiteindelijk de hele publieke omroep. 

Zelfs de minister van Onderwijs, Cultuur en Media sprak zich erover uit. Het Commissariaat voor de Media 

studeert op een breed onderzoek naar de onafhankelijkheid van programma’s.  

Ik zie uit naar zo’n uitgebreid onderzoek. Maar ik ben blij dat ik, wanneer dat nodig is, bij een individueel 

programma sneller kan handelen. Onderzoek naar een dergelijke beschuldiging van gevoeligheid bij makers 

voor politieke inmenging in een journalistieke productie, iets dat zó raakt aan de kern van wat onafhankelijke 

journalistiek bij de publieke omroep moet zijn, dat is wat een onpartijdig functionerende ombudsman bij 

uitstek moet en kan doen. 

 

De wakkere, de wanhopige en de waarderende 

Mails aan de ombudsman waren weer heel uiteenlopend dit jaar. Opnieuw tips en suggesties om de 

coronapandemie te beteugelen. Soms met vooruitziende blik: “Mijn inbreng tegen Corona is het volgende idee. 

Plexiglas over steden heen, met een luchtsluis om in en uit de veiligheidszone te komen. De zon gaat ook 

schadelijk worden (zie Australië), dus dubbelop deze oplossing.” 

  

https://www.omroepombudsman.nl/uitspraken-en-columns/onderzoek-naar-de-vpro-documentaire-over-sigrid-kaag
https://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/2021-07-01#Hoofdstuk2
https://www.omroepombudsman.nl/uitspraken-en-columns/wettelijke-versteviging-voor-positie-journalistieke-ombudsman


7 
 

Er kwamen vragen die de kennis van het publiek hoog inschatten: “Goede morgen, waarom altijd 

meters per seconde als het over de wind gaat en niet beaufort, wat wel iedereen begrijpt?” Of die de 

insteek van pers en kabinet hekelden: “Waarom denken ze bij de NOS dat we kleuters zijn? Dat 

mensen erin trappen als er 87% vaccinatiegraad is en de besmettingen nog meer oplopen dan vorig 

jaar toen niemand was gevaccineerd? Hoe kan het dat een schoolmeester minister van 

volksgezondheid is geworden?”    

Dat grappen en journalistiek moeilijk combineren, bleek nog eens op een vroege zondagochtend: “Ik ben nogal 

geschrokken deze ochtend,” schreef een meneer me, “toen (presentator) Janine Abbring uitsprak dat Vroege 

Vogels zo woke is dat we niet langer spreken van Vlaamse Gaai maar van Gaai. Ik vind dat totaal ongepast 

omdat we nu juist te maken hebben met twee kanten waar mensen gecancelled worden. Hoe past dit in het 

programma? Het kan niet satirisch zijn bedoeld, want Vroege Vogels is geen satirisch programma.” De redactie 

zocht contact met meneer en legde uit dat de opmerking van de presentator toch echt als grap bedoeld was. 

Kijkers vroegen soms om concrete actie: “Beste, kan jij misschien regelen dat die 

[voetbalcommentator X] met pensioen gaat of bij een bejaardenhuis gaan staan te zeveren,  wat een 

flauwe zeverzak, je wordt kotsmisselijk van die vent. Bah bah even kotsen.” Ik schreef deze klager dat 

de ombudsman geen invloed heeft op het personeelsbeleid van de omroepen en dat ik “met uw in 

prachtig Nederlands geformuleerde klacht” dan ook verder niets zou doen.  

En er waren ongevraagde regieaanwijzingen: “Ik erger me kapot aan de regisseur. Hij/zij die steeds de camera 

en microfoon richt op de gasten en presentatoren die ergens jeuk hebben of net hun tong uitsteken enz. 

Irritanter kan het bijna niet. Laat ze daar alstublieft mee stoppen! Anders hoef ik die journalistiek van jullie 

(NPO) niet meer te zien.” 

Hoe wanhopig mensen worden als ze zich niet gehoord voelen bleek uit deze mail, waaruit ik maar een 

stukje citeer: “U laat de ouderen totaal stikken! Al twaalf jaar geen indexatie!!!! En wat doet de 

journalistiek hier aan? Helemaal niets. Volledig negeren, dat is wat u doet. Ik heb 400,- netto in de 

maand als ouderdomspensioen en de laatste twaalf jaar is niet geïndexeerd. Ik ben het zo zat dat ik 

liever wil sterven. Ik hoop dat u ook sterft. Ik heb alle organisaties, DNB, NIBUD, CBS, CPB, Tweede en 

Eerste Kamer, Ouderenbonden, Vakbond, meerdere politici aangeschreven en ze doen niets.”  

Ik heb meneer geschreven dat een dode ombudsman weinig effectief is, en dat ik beter zijn oproep om 

de ontwikkeling van de pensioenen nauw te volgen kan delen met redacties. En ik heb hem erop 

gewezen dat de publieke omroepen zich wel degelijk met dit dossier bezighouden, zie de constante 

aandacht en oproepen tot actie in programma’s als Radar en Max Meldpunt. 

 

Er was de kortste mail: “L.s. U is corrupt. Mvg”. Er was de subtielste: “Kan die muts haar bek niet houden? 

Zeker weer zo’n linkse heks. Fuck de linkse kanker NPO! Saneren die troep.” En er was iemand die zijn mail 

‘klacht over alles’ noemde. Duidelijker werd het niet, al helemaal niet in de mail zélf: “Ik heb al een klacht dat 

de nos er tussen zit. de ombudsman is deel vh probleem waar u mee zit. de nos zitten op het nivo van 

landsverraad....? doe er iets mee..?” Ik puzzel er nog op… 

 

Toch werd het ook oprecht gewaardeerd als de ombudsman in een onderwerp dook. “Geachte 

mevrouw, vriendelijk dank voor uw uitgebreide antwoord waarin u uw sympathie en medeleven 

toont, het doet mij enorm goed om gehoord te worden. Ik wens u veel succes en al het goede,” 

schreef een kijker.  

Waarvoor zeer hartelijk dank. 

 

 

 


