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Laat het ons weten

Bij de Dutch Designweek haalde VPRO toekomstvragen 

op onder het publiek. Vragen waarmee VPRO eens aan de 

gang zou moeten, op onderzoek of anderszins.

Het leverde ons vele honderden reacties op, geschreven 

op grote geeltjes.

 

Wat is jouw toekomstvraag?

Maak je eigen geeltje. Schrijf je vraag en 

naam op de achterkant van deze kaart. 

En stuur hem aan de VPRO. Port betaald.
 

We zijn benieuwd!

Hartelijke groet namens de vpro
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Het thema van dit VPRO-jaaroverzicht 2019 is Toekomstbouwers. 

Het vormgeven en mee willen bouwen aan de toekomst is een 

vaste waarde in de verhalen en programma’s van onze makers. Zij 

kijken met een kritische blik naar onze complexe wereld en zoeken 

nieuwsgierig naar nieuwe scenario’s en richtingen voor een wereld 

die duurzamer, eerlijker en stabieler zou kunnen zijn. Wij hebben 

een grote staat van dienst in wat Tegenlicht zo mooi future affairs 

noemt.

We kijken naar de toekomst met inbreng van buiten; inzichten en 

bijdragen van specialisten en betrokkenen, en reacties en vragen 

van een geïnteresseerd publiek. Bezoekers aan de VPRO-woonkamer 

op de Dutch Design Week afgelopen oktober 2019 lieten honder-

den vragen over de toekomst voor ons achter. We hebben een deel 

ervan als rode draad door dit jaaroverzicht geweven. 

De toekomstvragen van 2019 zijn in het voorjaar van 2020 in een 

ander licht komen te staan door de enorme impact die de wereld-

wijde uitbraak van het COVID-19 virus heeft op alle aspecten van 

ons leven. De toekomst ligt niet zomaar vrijblijvend in het verschiet, 

maar actueler en urgenter dan ooit.

We vragen ons af wat de gevolgen van de crisis zijn voor ons per-

soonlijk leven, de maatschappij en de geopolitieke verhoudingen in 

de wereld. Hoe we de samenleving op een minder kwetsbare ma-

nier kunnen inrichten, hoe we minder afhankelijk kunnen worden, 

duurzamer, zelfredzaam. Hoe we saamhorigheid vasthouden en 

individuele vrijheden en rechten koesteren en beschermen. 

Ook de VPRO bericht op eigen wijze over de coronapandemie, over 

de bedreigingen en de kansen die deze crisis biedt. Juist in lasti-

ge tijden moeten we oplossingsgericht naar de toekomst kijken. 

Professioneel, betrokken en creatief. Daar zit een belangrijke meer-

waarde van de VPRO als publieke mediaorganisatie in een omroep-

bestel dat onder druk opnieuw zijn bestaansrecht bewijst. 

Als we samen door moeilijke tijden heen moeten en met veerkracht 

en ambitie willen werken aan een betere toekomst zijn we geze-

gend met een sterke publieke omroep die midden in de samenle-

ving staat.  

Lennart van der Meulen

algemeen directeur

toekomstbouwers in een kritische tijd
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de wilde ruimte – Anna Gimbrère 

Staat de mens op het punt de ruimte te koloniseren, 

en hoe dan? Wetenschapsjournalist Anna Gimbrère 

zoekt het uit in 6-delige serie De wilde ruimte. 
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toekomst

Met dit jaaroverzicht laat de VPRO u nog een keer terugkijken. Op 

onze programma’s en initiatieven die in 2019 op tv, radio, online 

en veel plekken in het land te zien en te horen zijn geweest. Soms 

namen wij u mee terug in de tijd zoals met In Europa - de geschiedenis 

op heterdaad betrapt over onze recente geschiedenis die de tijdgeest 

mede verklaart, of met de terugblik op 100 jaar radio. Maar wij zijn 

minstens even gefascineerd door de toekomst. Het thema van dit 

jaaroverzicht is daarvan een mooie illustratie. 

Zonder u - ons publiek, onze leden en partners - zouden we verloren 

staan in die toekomst. De VPRO heeft u nodig als voelsprieten in de 

samenleving. Via social media of per brief, en steeds vaker in Meet 

Ups – waarmee Tegenlicht een heuse beweging lijkt te creëren – laat 

u ons en elkaar weten wat u vindt van de onderwerpen die de VPRO 

aansnijdt. Als betrokken denkers en scherpslijpers. 

Zo doe je mee.

Ook op een andere manier draagt u bij aan ons succes. Ieder jaar 

weer levert u als lid, donateur, sponsor of via legaten een onmisba-

re bijdrage aan innovatie, nieuw talent en grote series als Chinese 

dromen. 

Zo tel je mee. 

De VPRO wil toekomstbouwer zijn in een wereld die dit voorjaar in 

de ban is van een pandemie die alle denkbare toekomstscenario’s 

aftroeft. Met ongekende gevolgen en een ongewisse toekomst. Voer 

voor psychologen, en nog veel méér, zodra het gevaar geweken is en 

de naschokken zichtbaar worden. Redenen te over voor de VPRO om 

op allerlei manieren de vinger aan de pols te houden.

De raad van toezicht kijkt tevreden terug op 2019. Namens de leden 

van de vereniging volgen we de gang van zaken bij de VPRO kritisch. 

Het valt ons daarbij op dat de VPRO een lerende organisatie is, die in 

een hectische omgeving openingen zoekt en creëert om zichzelf te 

blijven ontwikkelen. De raad van toezicht complimenteert en dankt 

alle VPRO-medewerkers en eenieder die op haar of zijn manier aan 

het succes van 2019 heeft bijgedragen! We zien de toekomst met 

vertrouwen en fascinatie tegemoet.

Marise Voskens

voorzitter raad van toezicht VPRO
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stuk

In de vierdelige documentaireserie Stuk wordt een aantal 

mensen gevolgd tijdens de periode die ze doorbrengen in 

een revalidatiecentrum.
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de toekomstbouwers van de vpro

Het jaar 2019 was dertien dagen onderweg toen premier Mark Rutte in 

Buitenhof stelde ‘wel eens giftig’ te worden van de Amsterdamse ‘witte 

wijn sippende elite’ die geen waardering kon opbrengen voor president 

Donald Trump. De premier begon het nieuwe jaar met een - ongetwijfeld 

goed voorbereide - volkse verbale uithaal naar de elite. Toekomstdenken 

op zijn Haags. In tijden van anti-elitair populisme scoor je punten met 

zo’n uitspraak. Een week of zes later stelde een andere gast aan diezelfde 

tafel bij Buitenhof dat het inmiddels meer geaccepteerd wordt wanneer 

je jezelf dommer voordoet dan je bent in plaats van slimmer. Schrijver 

Joost de Vries verwees daarbij fijntjes naar diezelfde uitspraak van Rutte. 

Zijn voorstel: doe jezelf juist een beetje slimmer voor, dan werp je een 

schaduw voor jezelf uit waar je vervolgens naartoe kunt leven. Ook een 

vorm van toekomstdenken. Maar een stuk gedurfder. 

door Stan van Engelen, Anouk Kamminga en Willem van Zeeland

hoofdredactie media

De toekomst kwam veelvuldig langs in de programmering van de 

VPRO gedurende het laatste jaar van het decennium. Tegenlicht, 

toekomstverkenners sinds 2002, keek naar vernieuwers op het 

platteland, had veelbesproken uitzendingen over waterstof als ver-

vanging van aardgas, en onderzocht hout als nieuwe grondstof voor 

onze woningbouw. 

Waar Tegenlicht meestal de nabije, en dus te voorziene, toekomst 

aftast, ging de NPO 3 serie De toekomst is fantastisch een stap  ver-

der. In een slimme combinatie van documentaire en fictie werden 

toekomstverkenningen gedaan rond het krijgen van kinderen, het 

omgaan met de dood en andere onderwerpen. Ook Nadia Moussaid, 

in 2019 begonnen bij de VPRO, keek tijdens de Dutch Design Week 

ver vooruit met haar gasten in De toekomstbouwers. Dagelijks ont-

ving zij de crème de la crème van de Nederlandse en internationale 

designwereld, waaronder ontwerper Emma van der Leest, die een 

plan heeft om de Rotterdamse haven te veranderen in een biologi-

sche goudmijn.

Ook in eigen huis werd gebouwd aan de toekomst; met een nieuwe 

generatie jonge talentvolle makers die op hun beurt een nieuw pu-

bliek weten te betrekken bij de VPRO. Ze snijden onderwerpen aan 

die de jongere kijker raakt en beweegt, zoals in de veelbesproken 

documentaire Mijn seks is stuk van influencer Lize Korpershoek. 
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We verkenden de toekomst ook op het gebied van vorm, met nieu-

we manieren van verhalen vertellen. Instagram Horrorstories, een 

idee dat voortkwam uit de VPRO School, was het eerste ‘fake docu’ 

project op Instagram. En we hadden natuurlijk de serie Stuk. Human 

Interest, maar dan op zijn VPRO’s. Maker Jurjen Blick wilde graag 

‘een roman maken op televisie’. Het vierluik over medewerkers en 

patiënten van revalidatiecentrum Heliomare kreeg lovende reacties 

en werd bekroond met de Zilveren Nipkowschijf. 

De toekomst was, kortom, alomtegenwoordig in en rond de VPRO. 

Het was fijn en soms ook noodzakelijk om vooruit te denken, in een 

jaar waarin klimaatproblemen en andere sombere ontwikkelingen 

ook de toon bepaalden. We hebben er twee bewogen decennia op 

zitten, en die werden bij de VPRO op een bijzondere manier in con-

text gezet. Eind 2019 ging In Europa - de geschiedenis op heterdaad 

betrapt van start. Een twintigdelige serie met website, online kana-

len en een uitgebreid internationaal educatief project. Om recht te 

doen aan het aloude adagium dat we eerst van onze geschiedenis 

moeten leren, voordat we vooruit kunnen. 

2019 was een jaar met veel diepgravende, invloedrijke en gedurfde 

producties bij de VPRO. Het was tegelijk ook een jaar met minder 

goed nieuws: er kwam een einde aan twee gewaardeerde program-

ma’s. Tot groot verdriet van makers en trouwe kijkers stopten VPRO 

Boeken en Vrije Geluiden eind 2019, beide decennialang bepalend 

voor de VPRO. Zo gaat het ook met toekomstbouwen; afscheid 

nemen van het bestaande hoort er soms bij. Ondertussen worden 

hopelijk nieuwe fundamenten gelegd voor toekomstige pijlers van 

de VPRO. 

de toekomstbouwers van de vpro

‘2019 was een jaar met veel 
diepgravende, invloedrijke en 

gedurfde producties bij de 
VPRO.’
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vogelvlucht door het vpro-mediajaar

jeugd
De basis van het echte VPRO-DNA wordt gevormd in de jeugd. Een 

groot deel van ons publiek is opgegroeid met Villa Achterwerk en 

vertrouwd met de originele en openhartige vertelvormen. Daar 

gaan we mee door. Afgelopen jaar hebben we ingezet op meer 

binnenshuis produceren, juist om die creativiteit dicht bij ons te 

houden en dat wierp zijn vruchten af. 

Tien kinderen, die moeite hadden om de slaap te vatten, schakelden 

de hulp in van Marijn Frank in de De slaapservice. Kapper Marko wist 

in Hoofdzaken kinderen op de kapperstoel aan het praten te krijgen 

over hun diepste geheimen en kopzorgen. 

Eén van de belangrijkste kenmerken van de VPRO-jeugd-

programmering: zet kinderen in hun kracht. Wat ook terug is te 

zien in de op Cinekid bekroonde documentaireserie Nog een week, 

waarin we kinderen volgen in de week voorafgaand aan een be-

langrijk moment. Maar ook de documentaire Voorspel leverde veel 

positieve aandacht op. In de film van Anne van Campenhout zien we 

hoe tweedeklassers zeer openhartig praten over seks en seksuele 

voorlichting, zonder daarbij van kleur te verschieten. 

Openhartigheid kenmerkt ook Taarten van Abel. Het was een 

kippenvelmoment toen Siemon tegen een meisje, wier moeder HIV 

heeft, zei dat hij dat zelf ook heeft. Als geen ander beheerst Siemon 

de kunst van het voeren van dit soort persoonlijke gesprekken. 

Kinderen aanzetten tot inventiviteit en gewoon doen, daarin lopen 

de jongens van De proefkeuken voorop. In alweer het zesde seizoen  

bouwden Willem Voogd en Pieter Hulst onder meer een tatoeëer-

machine en zetten ze Willems kat op. Je valt als kijker van de ene in 

de andere verbazing over wat ze steeds weer verzinnen. Net als bij 

Freek Vonk, Nederlands bekendste bioloog, die je op nieuwe manie-

ren naar de natuur laat kijken en ervaren hoe bijzonder die is. 

De avontuurlijke en meeslepende heist-serie Zeven kleine crimi-

nelen sleepte een Gouden Kalf in de wacht voor beste tv-drama. 

Ook De regels van Floor leverde weer memorabele momenten op 

met de door Floor zelf bedachte komische regels. Net als het eerste 

seizoen was het vervolg een groot succes. De serie is inmiddels ver-

kocht aan het buitenland en in 2020 komt er een derde seizoen.
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series
Ook in de grote verscheidenheid aan series die we het afgelopen 

jaar maakten, ervaar je de VPRO-kijk op zaken. Naast het al genoem-

de Stuk was er Het Succes van de kringloopwinkel, waarin we zagen 

hoe de kringloopwinkel niet alleen qua spullen, maar ook qua men-

sen vol verborgen parels zit. Verborgen parels kregen eveneens een 

gezicht in De outsiders, een serie met Tim den Besten over mensen 

die bewust kiezen voor een leven buiten de gebaande paden. Ook 

op het gebied van grenzen verkennen liet de VPRO zien weer ver 

te willen gaan, als het aan Anna Gimbrère ligt wel tot de maan. Zal 

dat in de nabije toekomst tot de mogelijkheden behoren? In de 

zesdelige serie De wilde ruimte nam zij ons mee door het univer-

sum van het nieuwe ruimtereizen en schetste de toekomst van onze 

buitenaardse wereld. 

vogelvlucht door het vpro-mediajaar

‘Ook in de grote 
verscheidenheid aan series 
die we het afgelopen jaar 

maakten, ervaar je de 
VPRO-kijk op zaken.’
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documentaires
Er waren enkele veelbesproken documentaires dit jaar bij de VPRO. 

Met hoopvolle verhalen, zoals Bellingcat: Truth in a Post-Truth 

World. Hans Pool won een International Emmy Award met zijn film 

over het kleine team van internationale burgerjournalisten die met 

hun digitale kennis diep graven om de waarheid naar boven te krij-

gen. Eenzelfde bevlogenheid zagen we bij Leo Kouwenhoven, die in 

De race werd gevolgd in zijn zoektocht naar de heilige graal van de 

digitale revolutie: de quantumcomputer. 

Er waren documentaires die onze hedendaagse omgang met elkaar 

op scherp zetten. Zoals Pisnicht: The Movie, de persoonlijk gedre-

ven film van Nicolaas Veul over de nog altijd niet voltooide  

 

homo-emancipatie in ons land. Hij kreeg duizenden persoonlijke be-

richten van jongeren en ouders die zich gesteund voelden door zijn 

film. Net zo scherp en persoonlijk was Ons moederland, het portret 

van extreem-rechts voorman Constant Kusters, dat voortkwam uit 

een confronterende ontmoeting met regisseur Shamira Raphaëla. 

Sunny Bergman maakte een interessante analyse van mannelijkheid 

in haar documentaire Man Made. Het rijke VPRO-documentairejaar 

kende verder onder meer de intieme portretfilm Rotjochies, waarin 

Maasja Ooms laat zien hoe ontspoorde Nederlandse jongeren op 

een boerderij in Frankrijk hun leven weer op het goede pad probe-

ren te krijgen. Maar ook De wereld aan je voeten, waarin Michiel van 

Erp acht Utrechtse jongeren volgt van hun elfde tot hun achttiende. 

vogelvlucht door het vpro-mediajaar

‘Er waren documentaires 
die onze hedendaagse 
omgang met elkaar op 

scherp zetten.’
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podcasts
In 2019 werd op verschillende manieren het honderdjarig bestaan 

van de radio gevierd. De VPRO deed ook mee, met de vierdelige 

podcastserie Pension Idzerda, een audiodrama over de Nederlandse 

radiopionier Hanso Idzerda. 

Naast de nog altijd prominente aanwezigheid van de VPRO op de 

radiozenders is er een uitgebreid portfolio aan podcasts bijgeko-

men. Een zeer in het oog springende productie is El Tarangu, van 

het Vlaamse audiocollectief Schik. Een literaire ‘whodunnit’ in 

audio, die zich afspeelt in het wielermilieu. El Tarangu bereikte ruim 

een half miljoen unieke gebruikers, wat ongekend veel is voor een 

podcastserie.

De VPRO maakte meer succesvolle en artistiek geslaagde, ver-

halende podcasts zoals de dramaserie De Blankenberge Tapes, 

en Waarom, waarin maker Eva Moeraert de zelfmoord van een 

leeftijdsgenoot ontrafelt. In De moord op Patrick reconstrueert 

Argos-redacteur Sanne Boer een cold case, waarbij de hoofdvraag is 

in hoeverre justitie zich bij een moordzaak te veel heeft laten leiden 

door een tunnelvisie. Bijzonder is ook de driedelige podcastserie 

De stadsastronaut, waarin schrijver en theatermaker Marjolijn van 

Heemstra op originele wijze op zoek gaat naar een nieuw toekomst-

perspectief in deze tijd van klimaatcrisis en een diepe kloof in de 

samenleving.

Andere opvallende podcasts zijn Het beste van Biesheuvel (met 

de beste audioverhalen van Maarten Biesheuvel uit het archief van 

de VPRO), de terugkeer van Radio Bergeijk, De machine (over de 

muziekindustrie), The Presidential Podcast (over Amerikaanse 

politiek), Psychocandy (alternatieve pop), Het niet te missen uur 

(de beste nieuwe popmuziek) en de interviewpodcast Yous & Yay: 

New Emotions.

Vaste radioprogramma’s van de VPRO, zoals OVT en Nooit meer 

slapen worden steeds vaker als podcast beluisterd. Er zijn ook 

tv-programma’s met een eigen podcast, zoals VPRO Tegenlicht met 

Future Shock.

Aan het einde van het jaar was er weer veel aandacht voor het 

Marathoninterview, te beluisteren op NPO Radio 1 en als podcast. 

Pieter van der Wielen sprak met Roxane van Iperen, Julie Blussé met 

Roger Cox en Atze de Vrieze met Femke Halsema.

vogelvlucht door het vpro-mediajaar
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moja polska! - Dore van Duijvenbode25



buitenland
De VPRO biedt van oudsher een venster op de wereld. We kijken 

nadrukkelijk verder dan onze dijken. Deze tijd vraagt meer dan 

ooit om een breed en inclusief perspectief op wat zich buiten onze 

landsgrenzen afspeelt.

Dat gebeurt elke werkdag op NPO Radio 1 in Bureau Buitenland. 

Bijzondere producties dit jaar waren de serie Berichten uit Manus 

Prison, over de gevluchte Iraans-Koerdische journalist Behrouz 

Boochani die zes jaar vast zat op een Australisch eiland, maar ook 

de online videoproductie Klimaatvluchtelingen over hoe mensen in 

Nigeria, de Verenigde Staten en Pakistan al op de vlucht zijn voor 

klimaatverandering. 

De hoog gewaardeerde en doorgaans zeer goed bekeken reisseries 

op NPO 2 zijn vlaggenschepen voor de VPRO. We verkenden Polen 

met Dore van Duivenbode in Moja Polska! Ruben Terlou trok een 

derde maal door China voor zijn serie Chinese dromen. Stef Biemans 

tenslotte maakte met Brieven aan Andalusië een serie die veel reac-

ties losmaakte. Kijkers, opgeroepen om een brief aan de maker te 

schrijven, waren vol lof en stuurden in totaal zo’n 400 brieven. NRC 

verkoos de serie tot beste televisie van 2019.

vogelvlucht door het vpro-mediajaar

‘Deze tijd vraagt 
meer dan ooit 
om een breed 

en inclusief 
perspectief op 
wat zich buiten 

onze landsgrenzen 
afspeelt.’ 
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journalistiek
Er was volop beweging in de journalistiek anno 2019, of het nou ging 

om de strijd tegen desinformatie, het verder kijken dan de eigen 

filterbubbel of de steeds grotere macht van platforms als Facebook. 

Veel van die discussies worden ook binnen de VPRO gevoerd, wat 

in 2019 leidde tot een aantal nieuwe ontwikkelingen binnen onze 

belangrijke journalistieke titels. Zo werden samen met Human 

belangrijke stappen gezet om de krachten te bundelen van Argos en 

Medialogica. Dit resulteerde eind van het jaar in een gezamenlijke 

onderzoeksjournalistieke vloer, waar wordt gewerkt aan verhalen 

die het publiek bereiken via lineaire radio- en tv-kanalen en via 

social media. Op die laatste kanalen wordt datzelfde publiek waar 

mogelijk ook actief betrokken bij het onderzoek.

Intussen kende Argos een jaar met een aantal belangwekkende 

onthullingen. Onder meer rond de vergaande inmenging van de 

Iraanse geheime diensten in ons land en de tientallen verdwenen 

Vietnamese kinderen uit Nederlandse asielzoekerscentra. Met deze 

en vele andere verhalen benadrukte Argos wederom het belang van 

solide en onafhankelijke onderzoeksjournalistiek. 

VPRO Tegenlicht bouwde voort op de crossmediale strategie die de 

afgelopen jaren is ingezet. Succesvol, want er werd een breder én 

jonger publiek bereikt met onder meer korte video’s op Facebook 

en Twitter, online specials in tekst en video en de tweewekelijkse 

podcast. Over alle tv-uitzendingen werd in tientallen Meet Ups door 

het hele land bevlogen doorgepraat. 

Buitenhof kende achter de schermen een onrustig seizoen met per-

sonele wisselingen. Het waren niet altijd de makkelijkste omstan-

digheden voor de redactie, die desondanks voor de kijker ‘gewoon’ 

weer een sterk seizoen neerzette. Wekelijks stemden tot een half 

miljoen kijkers af op deze ‘bakermat van de televisiejournalistiek’, 

zoals de nieuwe presentator Twan Huys het programma aan het 

eind van 2019 terecht typeerde. 

vogelvlucht door het vpro-mediajaar

28



lowlands 2019 - Tim den Besten, Eva Koreman, Sagid Carter 
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cultuur
Berichten over de laatste ontwikkelingen in kunst en cultuur, we 

doen het bij de VPRO al vele jaren. Dagelijks op NPO Radio 1 in Nooit 

meer slapen, waar Pieter van der Wielen en Liesbeth Staats uitge-

breid praten met muzikanten, schrijvers, filmmakers, kunstenaars, 

vormgevers en architecten. 

2019 was het laatste jaar voor VPRO Boeken. Presentatoren Jeroen 

van Kan, Carolina lo Galbo en Tjitske Mussche spraken met onder 

anderen Geert Mak, Manon Uphoff, Oek de Jong, Ellen Deckwitz en 

Hanna Bervoets. Laatstgenoemde kwam ook nog uitgebreid aan het 

woord in VPRO Zomergasten.

Op het YouTube-kanaal VPRO Poëzie, de mooiste verzameling 

video’s van levende poëzie in Nederland, werd nieuw materiaal toe-

gevoegd van de genomineerden voor De Grote Poëzieprijs en van de 

dichters die optraden tijdens de Nacht van de Poëzie.

Ook het tv-programma Vrije Geluiden kende eind 2019 zijn laatste 

uitzending. Presentator Giovanca presenteerde elke zondagochtend 

bijzondere jazz, wereldmuziek en klassieke muziek, allemaal terug 

te vinden op een succesvol YouTube-kanaal met ruim 100.000 abon-

nees. Klapstukken waren de specials rond Festival Oude Muziek en 

Le Guess Who? en de compilaties met hoogtepunten uit dertig jaar 

muziek bij de VPRO op zondagochtend, die in de laatste weken van 

het jaar werden uitgezonden. Vrije Geluiden gaat in 2020 door op 

NPO Radio 4, NPO 2 Extra en YouTube.

De oudste crossmediale VPRO-titel 3voor12 had wederom een goed 

jaar. Er werd weer verslag gedaan op radio, tv en online van festivals 

als Eurosonic Noorderslag, Best Kept Secret, Pinkpop en Lowlands. 

De Song van het jaar, in een uitverkocht TivoliVredenburg, kende  

een veelbesproken winnaar: Merol en haar nummer Hou je bek en 

bef me. 

3voor12 wil nog meer inzetten op talentontwikkeling en het onder 

de aandacht brengen van interessante, nieuwe Nederlandse arties-

ten, die nog niet zo bekend zijn bij het grote publiek. Dat resul-

teerde in shortform documentaires over Pip Blom en S10 en veel 

aandacht voor de Popronde. Op radio was dj Eva Koreman succesvol 

met 3voor12 Radio en een nominatie voor de Zilveren Radioster. Haar 

interview met Billie Eilish trok ruim 1 miljoen kijkers op YouTube. 

Op zaterdagavond kreeg 3voor12 een extra 3FM-programma: Club 

Carter met dj Sagid Carter. Zij werd door de Volkskrant uitgeroepen 

tot een van de grote talenten voor 2020.

Nadia Moussaid was in 2019 bij de VPRO het gezicht van de cul-

tuurfestivals. Zij presenteerde de tv-programma’s over het Holland 

Festival, de Dutch Design Week en het IDFA. Vanaf de Dutch Design 

Week werd dagelijks het programma De toekomstbouwers 

gemaakt. Met daarin jonge ontwerpers die concepten presente-

ren voor de wereld van morgen, met veel aandacht voor sociale 

processen en duurzaamheid. In 2020 wordt de festivalverslaggeving 

onderdeel van het wekelijkse cultuurprogramma Mondo, dat Nadia 

gaat presenteren.

vogelvlucht door het vpro-mediajaar
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 joardy sitcom –  Jim Deddes en Lexxxus 31



drama
Origineel drama met een maatschappelijk tintje en een flinke dosis 

humor en zelfrelativering, dat is wat een VPRO-dramaproductie 

typeert. En dat lukte in 2019 weer erg goed. Naast de al eerder ge-

noemde jeugdtitels Zeven kleine criminelen en De regels van Floor 

verscheen online op de valreep van 2018 en 2019 een serie rond een 

man met een zeshoekige goudkleurige bril. Kenners herkenden hem 

direct: de zogeheten Huilon-man maakte een comeback. Na een aan-

tal populaire video’s op zijn eigen Youtube-kanaal kwam hij nu met 

een achtdelige serie voor de VPRO: Joardy Season. Ongrijpbaar, want 

elke aflevering had een eigen verhaal, stijl en cast. Maar honderddui-

zenden volgden de avonturen van de irritant ijdele Valentijn Lindsey 

tot de hyperalerte speler van het epische spel Bus Simulator. De 

serie kreeg een eervolle vermelding van de Nipkowjury. De opvolger 

verscheen eind 2019: Joardy Sitcom. Een absurdistische ‘sitcom’ 

waarin de makers een eigen draai geven aan de typische conventies 

van dat genre. 

Speciaal gemaakt voor Facebook was de serie Kramp. In tien afleve-

ringen van elk twee minuten, raken mensen verstrikt in zeer onge-

makkelijke situaties die gaandeweg steeds ongemakkelijker worden 

om naar te kijken. De eerste aflevering over een gênante situatie in 

de sauna ging viraal.

De fans van TreurTeeVee konden hun hart ophalen tijdens een nieuw 

seizoen. Na lange tijd van afwezigheid keerde de zwartkomische 

serie over de inwoners van de stad Yolandia terug. In hun worste-

ling met de grote thema’s van het leven, trokken oude bekenden 

Frederik Kaak, Yolanda, Uusbief maar ook nieuwe gezichten voorbij 

in een compleet vormgegeven wereld. NRC noemde de serie ‘het 

absurdistische kroonjuweel van de Nederlandse televisie’.

vogelvlucht door het vpro-mediajaar
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sekszusjes tv  - Krista en Marcelle Arriëns33



jong
We willen ook voor toekomstige generaties relevant blijven. Daarom 

besteedden we in 2019 ook veel tijd en aandacht aan titels gericht 

op een jonge en diverse doelgroep, gemaakt door nieuwe talenten. 

Zo werd er bij Dorst weer een aantal nieuwe makers klaargestoomd 

voor hopelijk een mooie toekomst bij de VPRO. Rozienha Salihu ver-

raste met haar intieme documentaire Fufu met appelmoes, waarin 

ze haar worsteling met haar persoonlijke identiteit laat zien. Anne 

Vaandrager liet in de dystopische fictiefilm Nesteldrang zien hoe 

in de toekomst een bewust kinderloze vrouw wordt gedwongen 

moedergevoelens te ontwikkelen. En Felicia Alberding maakte met 

Mijn vader is een afhaalchinees een podcast over de multiculturele 

samenleving door achter de luikjes van de verschillende toko’s te 

duiken die Nederland rijk is. Aisha Madu maakte een tweede serie 

van het succesvolle Schroom, dat een zeer divers en jong publiek 

heeft. Miljoenen fans checkten wekelijks online in op de briljant 

geanimeerde gênante verhalen van jonge mensen. 

Ook bij 3LAB stroomde Dorsttalent door met twee zeer succesvolle 

documentaires. In Mijn seks is stuk onderzoekt Lize Korpershoek 

waarom ze geen zin heeft in seks. In Mijn dochter de vlogger worden 

drie gezinnen gevolgd, waarin de (jonge) kinderen intensief vloggen 

op YouTube. Inmiddels is Mijn seks is stuk al bijna 900.000 keer beke-

ken via verschillende platforms en leidde Mijn dochter de Vlogger 

tot Kamervragen, nadat Tim Hofman in #BOOS naar aanleiding van 

de documentaire uitgebreid stilstond bij de vraag hoe het eigenlijk 

zit met de regels rondom vloggende kinderen.

In april maakte Nederland kennis met de online serie Sekszusjes TV, 

nu al een VPRO-klassieker. De zussen Marcella en Krista voeren in 

hun zelfgeknutselde decor eerlijk en open gesprekken over seksuali-

teit, altijd vanuit persoonlijke ervaringen en ongemak. In het eerste 

seizoen wisten zij 1,6 miljoen views te genereren op YouTube. De 

Volkskrant riep hen uit tot mediatalenten van 2020.

vogelvlucht door het vpro-mediajaar
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satire
Balen voor de fans van Zondag met Lubach: in de eerste helft van 

2019 moesten zij het even zonder hun geliefde programma stellen. 

Arjen Lubach trok het land door met zijn theatershow, maar keerde 

gelukkig in oktober weer terug op NPO 3. En hoe, vanaf de start 

scoorde ZML kijkcijferrecords en ook op Youtube groeide het aantal 

abonnees hard door tot 550.000 volgers aan het eind van 2019. 

Hoogtepunten van dit tiende seizoen waren onder meer items over 

de vleesindustrie en de onderwijsacties. De T-shirts met de fout 

gespelde tekst ‘Ik ben geen toprioriteit’ waren alomtegenwoordig 

tijdens de grote stakingsacties. De confronterende clip Canon met 

rapper Fresku, over de donkere kanten van de Nederlandse geschie-

denis, was een stijlvolle afsluiting van het ZML-seizoen.

vogelvlucht door het vpro-mediajaar

‘Lubach keerde in 
oktober weer terug 

met zijn show. En 
hoe. Hoogtepunten 
waren items over 
de vleesindustrie, 

het onderwijs, en de 
confronterende clip 

Canon.’
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geschiedenis
OVT, het geschiedenisprogramma op zondagochtend op NPO Radio 1, 

bestaat al sinds 1994 maar van sleetsheid is nog lang geen sprake.  

De luistercijfers stegen in 2019 naar ruim 250.000 per week en ook 

voor de podcast groeide de belangstelling. Julie Blussé trad toe tot  

het presentatieteam, dat verder bestaat uit Jos Palm, Paul van der 

Gaag en Laura Stek. De toon van het programma werd jonger en  

diverser, zonder het traditionele publiek te verliezen. 

vogelvlucht door het vpro-mediajaar

Bij het schrijven van geschiedenis zijn altijd weer nieuwe feiten, 

invalshoeken, perspectieven en analyses die je beeld doen kante-

len. Dat weet ook Geert Mak. In 2004 verscheen zijn boek In Europa, 

destijds in 34 delen verfilmd door de VPRO, over de geschiedenis 

van Europa in de twintigste eeuw. Maar na 2000 gebeurde er zoveel 

waardoor het beeld ging kantelen. Mak kreeg behoefte aan het 

schrijven van een vervolg, over Europa in de periode 2000-2020. 

Deze keer werd er gelijktijdig gewerkt aan boek en serie, met als lei-

dende vraag: kun je de geschiedenis betrappen terwijl deze geschre-

ven wordt? In twintig afleveringen tonen Geert Mak en de makers 

op filmische wijze het grotere verband tussen Poetin, de financiële 

crisis, de vluchtelingenstroom en nog veel meer actuele ontwik-

kelingen uit de vroege 21ste eeuw. In Europa – de geschiedenis op 

heterdaad betrapt wordt vergezeld van een uitgebreid educatief 

traject waaraan duizenden scholieren van vijftig middelbare scholen 

uit heel Europa deelnemen. De aftrap van deze serie vond plaats 

aan het eind van 2019 en wordt verder uitgezonden in het voor- en 

najaar van 2020.

De Maand van de Geschiedenis was zoals altijd weer een hoog-

tepunt, met locatie-uitzendingen vanuit onder andere het 

Openluchtmuseum in Arnhem, de Mariënburgkapel in Nijmegen, 

het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen en het Natuurhistorisch 

Museum in Maastricht. Aan het eind van de maand werd live in de 

uitzending de Libris Geschiedenis Prijs uitgereikt, deze keer aan 

Roelof van Gelder voor zijn boek Dichter in de jungle, dat een nieuwe 

blik werpt op het Nederlandse koloniale verleden in Suriname.
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‘Door de sterke verbrokkeling van de nieuwsvoorziening voorzie ik een gouden 

toekomst voor onderzoeksjournalisten. Want tegenwoordig is zo’n beetje iedereen 

journalist of zender. Bij het toenemende informatieaanbod is de laatste jaren een her-

waardering voor onderzoeksjournalistiek ontstaan. Logisch, want wij hebben de kennis, 

middelen en tijd om uit te zoeken hoe het écht zit. 

Onthullen wat anders verborgen blijft en de macht van overheid, bedrijfsleven en 

instituties controleren. Met die twee facetten van onderzoeksjournalistiek zijn we ook 

in 2025 ongetwijfeld volop bezig. Die hoofdtaak verandert niet, de manier waarop 

uiteraard wel. Als journalist moet je bijvoorbeeld de voortdurend veranderende social 

media en hun betekenis doorgronden. En anticiperen op nieuwe ontwikkelingen bin-

nen de media. Dat doen onze tegenspelers namelijk ook.

Google, Facebook, Amazon en Apple worden soms gezien als de vier ruiters van de 

Apocalyps. Datagraaiers die we met grote achterdocht moeten volgen. Maar intus-

sen kunnen we als onderzoeksjournalisten prima van dezelfde kanalen en methodes 

gebruik maken. Tegenwoordig kun je vanaf je laptop heel goed speurwerk verrichten. 

Je moet alleen wel steeds beter zijn. Voor nu en zeker in de toekomst betekent dat: 

niet ‘hackbaar’ opereren, digitale sporen uitwissen en de controlemechanismen van je 

tegenspeler doorzien.

 

De kunst is om uit de grote brij van informatie de juiste selectie te maken. Waar 

journalisten meestal alfamensen zijn, hebben we in ons vak vooral ook mensen nodig 

die informatie kunnen verzamelen, bundelen en analyseren. En vertrouwd zijn met 

algoritmes. Daarnaast moeten we altijd kunnen terugvallen op mensen met een puur 

journalistieke antenne. Welke vraag moeten we stellen bij alle gegevens die op ons 

afkomen?

 

Dat lukt nog beter door regionaal, nationaal én internationaal de koppen bij el-

kaar te steken en vanuit die gezamenlijke slagkracht multinationals of financiële 

instituties de maat te nemen. Je ziet het aan projecten als Follow the Money en de 

Panama Papers. Ik verwacht de komende jaren meer journalistiek succes vanuit 

samenwerkingsverbanden. 

Wie weet heeft de journalistiek straks alle baat bij nieuwe technieken. Zodat de rol van 

de datajournalist op termijn wordt overgenomen door artificial intelligence. Terwijl 

reportages door middel van virtual of augmented reality letterlijk een extra dimensie 

krijgen waardoor het publiek helemaal opgaat in het verhaal. Of gaat een machine ons 

tegen die tijd dat verhaal vertellen? Daarnaast zou het goed van pas komen wanneer 

automated journalism straks de ideale manier blijkt om fake news te filteren.

Maar los daarvan; het klassieke speurwerk gaat nooit verdwijnen. Een doorbraak vindt 

misschien niet langer plaats op een non-descripte parkeerplaats waar plotsklaps een 

cruciaal dossier uit de kofferbak tevoorschijn komt. Het is dan geen ordner of flop-

pydisc maar een usb-stick die opduikt of een encrypted dataset die je in je mailbox 

terugvindt. Maar de deep throat, de geheime informant zoals we die kennen sinds de 

Watergate-affaire, zal er altijd zijn.’h
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schroom

Vreselijke zweetplekken, lopende snotneuzen en ongehoorzame tampons: 

super gênant en allemaal te zien in Schroom! Een 18-delige serie van korte, 

geanimeerde verhalen over schaamte en ongemak. Persoonlijke ervarin-

gen, waar je ‘s nachts wakker van ligt. 
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 vpro gids 

Aan het eind van 2019 ging vprogids.nl live. Een traject dat veel meer 

hoofdbrekens, en bijbehorende oplossingen, kende dan vooraf was inge-

schat. De bouw van de site door afdeling I&DM was één, maar daarnaast 

moesten ook tal van andere technische problemen getackeld worden 

om uiteindelijk het afsluiten van digital only abonnementen mogelijk te 

maken. Dat vergde een afdelings-overstijgende samenwerking van VPRO 

Gids, I&DM, FEO, Automatisering en CRM die vruchtbaar bleek en een 

fundament heeft gelegd voor de toekomst.

door Hugo Blom - uitgever multimediale gids

Voor het tweede achtereenvolgende jaar bleven er meer abonnees 

behouden dan begroot, de stand ultimo 2019 liet een plus van 1965 

abonnees zien. De loyaliteit aan de VPRO Gids is onverminderd hoog, 

ook dankzij de inspanningen van CRM, waarbij het accent eerder op 

behoud dan op werving lag, al zorgde de voorjaarscampagne met 

een minigids nog wel voor een instroom van 200 nieuwe abonnees.

De advertentie acquisitie liet in 2018 een stijgende lijn zien, die we 

in 2019 graag wilden continueren. Daarom werd de omzet van het 

voorgaande jaar, 550K, als uitgangspunt genomen, met een plus 

van 50K, tot 600K. De zomerperiode van 2019 viel echter tegen, 

wellicht mede veroorzaakt door de vier dubbelnummers, waardoor 

de uiteindelijke omzet op 540K is blijven steken. De vier zomerdub-

belnummers zijn door de abonnees positief ontvangen. De commu-

nicatie erover was nu beter opgezet, waardoor lezers zich niet meer 

verrast voelden.

De bezorging van de gids werd in het voorjaar aangepast. Voortaan 

ontvangt de helft van de abonnees de gids op dinsdag, de andere 

helft op woensdag. Zorgvuldige communicatie voorkwam een 

stroom aan vragen. De bezorging van de gids na de zomer liet wel 

ernstig te wensen over, waarbij het gemiddeld aantal klachten per 

week omhoog schoot van 120 naar 800. Reorganisatietrajecten bij 

PostNL lagen hieraan ten grondslag. 
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 parasite - Park So-dam en Choi Woo-shik45



De grootste verrassing van 2019, zij het negatief, was het onver-

wachte faillissement van drukkerij Roto Smeets BV in het voorjaar, 

waardoor in hoog tempo geschakeld moest worden om de produc-

tie van de wekelijke gids veilig te stellen, waarbij we tegelijkertijd 

rekening hielden met oponthoud of zelfs niet doorgaan van die 

productie. Dat laatste, een week geen gids, is gelukkig niet gebeurd. 

De productie van het blad is voor de duur van het contract overge-

nomen door drukkerij Senefelder Misset in Doetinchem.

focus
In de grotere transitie van de VPRO Gids van print naar multimediaal 

zijn in 2019 belangrijke stappen gezet. Om te beginnen in de aanpas-

sing van de workflow, waarvoor een nieuw redactiesysteem is geïn-

troduceerd en nieuwe afspraken zijn gemaakt over de aansluiting 

van print en online. Een grote operatie waarin nog steeds aanpassin-

gen worden gedaan, zowel technisch als redactioneel. Inhoudelijk 

is de focus verscherpt door te werken rondom vier belangrijke in-

houdelijke pijlers: Film & Series, Boeken, Documentaire en Podcast. 

Bij uitstek gebieden waarin heel veel te gidsen valt. Daarvoor is ook 

de slagkracht van de redactie verbeterd. Hard nodig om alle mooie 

ambities te realiseren voor 2020.

multimediaal
VPRO Cinema besteedt sinds 2002(!) volop aandacht aan de beste 

films die in de bioscoop of op televisie zijn te zien. Sinds enkele 

jaren is de populaire rubriek met de wekelijkse filmtips voor Netflix 

daaraan toegevoegd. En in 2019 hebben we de blik verruimd naar 

kwaliteitsseries. Met succes: veel lezers wisten de site te vinden als 

ze informatie zochten over bijvoorbeeld de Netflix-serie When They 

See Us, HBO’s rauwe reconstructie Chernobyl, of de NPO-zomerhit The 

Pier. En die informatie krijgen ze in de vorm van korte tips én ver-

diepende verhalen; in geschreven vorm, video’s en podcasts. Het 

bezoek aan de site nam in 2019 een vlucht: per maand meer dan 

300.000 unieke bezoekers.

De lancering van vprogids.nl ging vergezeld van de allereerste 

multimediale productie van de redactie, de vierdelige podcastse-

rie Backspace, waarin aan de hand van vier online platforms uit de 

afgelopen vijfentwintig jaar de geschiedenis van het internet in 

Nederland wordt belicht. Elja Looijestijn en Cecile Elffers maakten de 

serie onder eindredactie van Remy van den Brand. Het leverde niet 

alleen mooie reacties van luisteraars op, het leidde ook tot me-

dia-aandacht op NPO Radio 1 en op diverse online plekken.

Op NPO Radio 1 werd ook een start gemaakt met de VPRO Koos 

Podcast, een coproductie met Nooit meer slapen waarvoor Atze de 

Vrieze en Elja Looijestijn thematisch het podcastlandschap duiden. 

Er liggen plannen voor een vervolg op deze reeks.

 vpro gids 
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bijlagen en specials
Fans van festivals als IFFR, IDFA, Holland Festival maar ook de Maand 

van de Geschiedenis en November Music werden ook dit jaar weer 

vergast op een bijlage bij de gids met hoogtepunten uit de program-

mering. Nieuwkomers in 2019 waren Crossing Border en een allian-

tie van de Strijkkwartet Biënnale Amsterdam en het Muziekgebouw 

aan ’t IJ. 

Voor Dutch Design Week maakte de redactie een special, partici-

peerde in de jaarlijkse top 10 DDW-tips en nam actief deel aan De 

toekomst-is-fantastisch-woonkamer in het Klokgebouw op Strijp-S. 

Inclusief coveraffiches en vers geschreven fictie door schrijvers van 

naam, van Saskia de Coster tot Peter Terrin. 

extra’s
Een avontuur dat aparte vermelding verdient, was de expeditie die 

Gerhard Busch ondernam naar Canada, waar hij vanwege de langlo-

pende Discovery-serie Gold Rush een grote reisreportage maakte 

over het goudzoekersstadje Dawson City. Uiteraard met medene-

ming van beeld en korte filmpjes voor de social kanalen van de gids. 

Aan het eind van het jaar werd ook een begin gemaakt met een 

groot samenwerkingsproject van de makers van In Europa. Resultaat 

tien grotere interviews met bijzondere illustraties in de gids en 

online. Er liggen plannen voor eenzelfde aantal bij het tweede deel 

van de reeks.  

 

     

 vpro gids 

‘Nieuwkomers in 2019 
waren Crossing Border 
en een alliantie van de 
Strijkkwartet Biënnale 

Amsterdam en het 
Muziekgebouw aan ’t IJ.’
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man made 

In 2Doc: Man Made onderzoekt Sunny Bergman wat de 

maatschappelijke ideeën over mannelijkheid zijn. Wat wordt 

nou gezien als typisch mannelijk en in welke stereotypen uit 

zich dat? En hebben mannen onder deze ideeën te lijden?
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innovatie

De VPRO draagt graag bij aan een positieve toekomst. Daarom bieden 

we ruim baan aan kunstenaars, wetenschappers, ontdekkers, uitvinders, 

ontwikkelaars, designers, filosofen én mediamakers die buiten de lijntjes 

durven kleuren. Dwarsdenkers die de gebaande paden verlaten en de 

grenzen willen verkennen van het menselijke kennen en kunnen.

 

door Geert-Jan Bogaerts 

hoofd innovatie en digitale media

De toekomst overkomt ons, zeker, maar wij kunnen er ook zelf vorm 

aan geven. Daarom vindt de VPRO innovatie belangrijk. Door te 

experimenteren ontdekken we wat werkt en wat niet. Op die manier 

boeken we vooruitgang: we nemen afstand van wat niet werkt en 

omarmen onze successen.

In de afgelopen vijf jaar heeft de VPRO op deze manier geëxperi-

menteerd met nieuwe technologieën als Virtual Reality, Augmented 

Reality, kunstmatige intelligentie en big data. We hebben de 

grenzen verkend van wat onze smartphone vermag, en onderzoek 

gedaan naar de smart speakers die onze huizen zijn binnengekomen. 

Hierbij gaat het ons nooit om de technologie alleen. We onderzoe-

ken de technieken in relatie tot de kernactiviteit van de VPRO: het 

vertellen van verhalen.

Minstens zo belangrijk is de ethische reflectie op nieuwe techno-

logie. We willen ook achterhalen welke invloed al die nieuwe tech-

nieken hebben op ons dagelijkse leven en op ons sociale handelen. 

Het lijkt allemaal prachtig, die nieuwe gadgets en de bijbehoren-

de software die ons worden aangereikt door de tech-reuzen uit 

Silicon Valley, maar welke prijs betalen we voor het gebruik ervan? 

Systematisch bevragen wij de prijs die we als maatschappij en als in-

dividu betalen en die los staat van de financiële kosten. We betalen 

met onze aandacht en dat gaat vaak ten koste van onze gemoeds-

rust, van onze sociale verhoudingen en van onze politieke stabiliteit.
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Als wij verhalen vertellen met deze nieuwe technologieën, dan 

proberen we deze vragen te verbeelden. Zo tonen we niet alleen de 

positieve kanten, maar willen we zowel onszelf als ons publiek ertoe 

bewegen na te denken over de keerzijde. 

Drie projecten die in 2019 zijn gestart of gerealiseerd willen we 

hieronder nader toelichten.

#followme
Instagram, het platform waarmee Facebook hoopt het jongere 

publiek aan zich te binden dat de laatste jaren steeds minder op 

Facebook zelf te vinden is, groeit nog steeds fors. Instagram ligt, 

net als Facebook zelf, onder vuur vanwege de vele inbreuken op 

de privacy van zijn gebruikers, maar ook omdat het een cultuur 

stimuleert waarin je alleen meetelt als je jong en mooi bent en je 

leven interessant genoeg is om te delen met je volgers. Intussen is 

Instagram de standaard geworden voor mindless scrolling, van ‘zom-

bies’ die op elk verloren moment naar hun telefoon grijpen en hun 

tijdlijn inspecteren. 

Met #followme startte Nicolaas Veul op volledig transparante wijze 

een onderzoek naar de schaduwzijde van de economie die met het 

groeien van Instagram is ontstaan. Wie zijn de winnaars en wie de 

verliezers in deze nieuwe industrie en hoe ga je de strijd aan tegen 

het algoritme? Zowel het onderzoek voor als de productie van de 

documentaire speelden zich af op het platform van Instagram zelf, 

waarbij Nicolaas zich schaamteloos bediende van alle trucs en stra-

tegieën om InstaFamous te worden. ‘We did all the wrong things for 

the right reasons…’

Tijdens dit onderzoek lanceerde Instagram het nieuwe IGTV-

platform, waarop gebruikers langere, in het voor mobiel geschikte 

verticale formaat, video’s kunnen publiceren. We besloten om 

#followme voor IGTV te maken en als eerste longform documentaire 

op dat platform in première te laten gaan. In april 2019 maakte de 

VPRO een speciale, internationale remix voor IGTV. Daarin zijn nog 

nadrukkelijker de beeldtaal en spanningsbogen van Instagramvideo 

onderzocht en ingezet om #followme beter te nestelen in de tijdlij-

nen van jonge gebruikers van het platform. 

#followme heeft zowel nationaal als internationaal grote impact ge-

had. De internationale remix werd geselecteerd voor het INPUT2019 

festival in Bangkok en als finalist genomineerd voor de gerenom-

meerde Japan Prize voor innovatieve educatieve producties.

innovatie
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hotel spieker
Ons ‘echte’ leven raakt steeds meer versmolten met ons digitale 

bestaan. Onze koelkasten worden slim, net als onze thermostaten 

en deurbellen. Waar we misschien nog te weinig bij stilstaan, is de 

vraag welke data we daarmee uiteindelijk delen met de aanbieders 

van deze producten en diensten. Dat geldt des te meer voor de zo-

geheten smart speakers, die steeds meer mensen in huis halen. Het 

lijkt gemakkelijk: met een gesproken commando kun je recepten 

opzoeken en laten voorlezen, het weerbericht ophalen of een af-

spraak met de kapper maken. Maar wat wordt er allemaal opgesla-

gen als we gebruikmaken van dit soort diensten?

Steeds meer huishoudens beschikken over een smart speaker - 

potentieel allemaal digitale getuigen. Maar hoe zit het dan met 

privacy? Met Hotel Spieker wil VPRO Medialab op een ludieke ma-

nier mensen aan het denken zetten over deze mogelijke implicaties 

van de smart speaker. Hotel Spieker is een coöperatief spel voor de 

smart speaker Google Home, geïnspireerd door het verhaal van een 

dubbele moordzaak in New Hampshire in 2016, waarbij een Amazon 

Alexa werd opgeroepen als getuige. Tegelijk verkent het spel op cre-

atieve wijze de verhalende potentie van dit nieuwe medium.

Na een druk jaar als rechercheur kun je eindelijk even genieten van 

een welverdiende vakantie in het hypermoderne Hotel Spieker. Je 

bent echter nog maar net gearriveerd, als blijkt dat er een misdaad 

is gepleegd in het hotel. Gelukkig beschikt iedere hotelkamer over 

een smart speaker die de vragen van de gasten beantwoordt maar 

tegelijkertijd ook audio-opnames maakt. Het is aan jou en je team 

om te onderzoeken wat er in de kamers gebeurde tijdens het be-

wuste misdrijf en de schuldige zo snel mogelijk op te sporen.

innovatie

‘Waar we misschien nog 
te weinig bij stilstaan, is 
de vraag welke data we 
uiteindelijk delen met 

de aanbieders van deze 
producten en diensten.’ 
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ai songfestival
AI, artificial intelligence ofwel kunstmatige intelligentie, neemt een 

grote vlucht, geholpen door enorme rekenkracht van moderne 

computers in de cloud en de steeds omvangrijkere datasets die 

worden gebruikt om slimme systemen te trainen. Algoritmes zijn 

tegenwoordig beter in het opsporen van sommige typen kanker dan 

medische specialisten, en het zijn de algoritmes die bepalen wat de 

volgende aanbeveling op Netflix of Spotify wordt.

 

Tot voor kort dachten we dat creativiteit een unieke menselijke 

eigenschap was. Het bedenken en uitvoeren van werkelijk originele 

ideeën zou je niet kunnen overlaten aan een algoritme. Maar is dat 

werkelijk zo? 2019 was het jaar waarin bepaalde soorten nieuwsbe-

richten niet meer door mensen werden getypt maar door robots. 

Volgens sommige critici is daarvoor geen werkelijke creativiteit 

nodig en is deze implementatie niet meer dan een invuloefening in 

een sjabloon.

 

Om te onderzoeken hoe creatief kunstmatige intelligentie werkelijk 

kan zijn, lift de VPRO mee op de plotselinge populariteit van het 

Songfestival na het succes van Duncan Laurence. We bedachten een 

alternatief songfestival, waarbij teams van computer-experts, data-

wetenschappers en muzikanten het tegen elkaar zouden opnemen 

door met behulp van onder meer algoritmes en machine learning 

een winnend liedje te schrijven. Tekst, melodie en de harmonieën 

worden binnen deze contest grotendeels door computers gegene-

reerd. Een creatieve samenwerking tussen mens en machine dus.

 

Net als bij het echte Songfestival, is het oordeel aan het publiek, dat 

online zijn stem uitbrengt en bepaalt wat het beste liedje is. Maar 

de inzendingen worden ook geëvalueerd door een onafhankelijke 

jury onder auspiciën van de EBU, de European Broadcasting Union. 

Deze jury moet beoordelen in welke mate de inzending door een 

computer is gegenereerd. Hoe meer menselijke interventie er is 

geweest, hoe groter de puntenaftrek. De punten van het publiek en 

de jury bij elkaar opgeteld bepalen samen de winnaar.

 

Op het moment van schrijven hebben zich al twintig teams uit tien 

verschillende landen gemeld voor deelname. Wellicht leren we 

genoeg van dit experiment om dit het komend jaar te herhalen. En 

hebben we in 2025 de eerste volledig artificiële winnaar van het 

‘echte’ Songfestival. Maar of we daar blij mee moeten zijn, is uiter-

aard een andere vraag.

 

ten slotte
Als deze voorbeelden iets aantonen, is het dat de VPRO innovatie 

beschouwt als een van de kerntaken van de publieke omroep. Juist 

in het publieke domein bestaat er ruimte om, los van de invloeden 

van markten en de noodzaak om winst te maken, te experimenteren 

met nieuwe media. Gelukkig denkt de NPO er ook zo over. De VPRO 

werkt intensief samen met de nieuwe afdeling NPO-Innovatie, die 

in 2019 van start ging. Wij kijken ernaar uit om die samenwerking in 

2020 verder vorm te geven en zelfs te intensiveren. Dan kunnen we 

met onze innovatieve experimenten nog meer effect sorteren.

innovatie
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‘Het is mijn rol om nieuwe mediavormen en -technologieën te verkennen en uit te zoe-

ken hoe de VPRO daarop in kan spelen op een inhoudelijke en verdiepende manier.

Wat betreft toekomstig mediagebruik kom je algauw uit bij de smartphone. Iedereen 

heeft die technologie in zijn broekzak zitten. Om te communiceren maar ook om film-

pjes te bekijken en muziek te beluisteren. Maar wat kun je er nog meer mee? De eerste 

toepassingen van nieuwe technologie zie je vaak in het bedrijfsleven en in het enter-

tainment: op een functionele, commerciële manier. Er ligt een rol voor de publieke 

omroep om die technologie op een inhoudelijke manier toe te passen. Zou je gebruik 

kunnen maken van specifieke functies op de telefoon om een verhaal te vertellen of te 

verrijken en het publiek ermee aan het denken te zetten? 

Nu werken we bijvoorbeeld aan een interactief verhaal over een slimme stofzuiger, 

DUSTIN, speciaal gemaakt voor smartphones. Dat doen we samen met een schrijver, 

animator, designers en coders, zeg maar programmeurs. DUSTIN maakt gebruik van de 

chatfunctie en integreert met je fotoalbum en je agenda. Ook speelt een groot deel van 

het verhaal zich af in AR (augmented reality), een visuele extra laag bovenop je echte 

omgeving. Die functie heeft iedereen tegenwoordig op z’n telefoon; de meeste mensen 

kennen het van Snapchatfilters of Pokémon GO. Met DUSTIN onderzoeken we of we 

een inhoudelijk verhaal kunnen vertellen in AR. Het draait daarbij om de band die we 

hebben met apparaten in ons leven, en hoe die verandert als apparaten steeds slimmer 

worden. 

Daarbij zit het in het DNA van de VPRO om nieuwe technologie kritisch te benaderen. 

We zijn sponsor van de vooruitgang maar laten ook de keerzijde van nieuwe ontwik-

kelingen zien. Wanneer is de privacy in het geding? Hoever kunnen we gaan met de 

slimheid van apparaten?

Intussen verkennen we ook de mogelijkheden om messaging apps als WhatsApp of 

Telegram in te zetten voor VPRO-verhalen. Als je daarmee berichten kunt versturen en 

foto’s, films, locaties of links kunt delen, kun je er ook een verhaal mee opbouwen. Daar 

ligt een creatieve uitdaging die we graag aangaan. Ik ben ervan overtuigd dat de VPRO 

straks steeds meer kwalitatief hoogstaande content aanbiedt die geoptimaliseerd is 

voor de smartphone. 

Een eerder voorbeeld van creatieve toepassing van de smartphone is onze online ta-

ke-over film MarkyMark87. Dit is een korte, verticale film, die zich helemaal afspeelt op 

een smartphone interface. Als je hem full screen afspeelt op je eigen smartphone lijkt 

het alsof je ook echt de telefoon van de hoofdpersoon in handen hebt. Dat is weliswaar 

een low-tech toepassing, ‘gewoon’ een filmpje, maar wel eentje die innovatief gebruik 

maakt van de smartphone als platform.’an
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nesteltherapie

In de surrealistische korte film Nesteltherapie wordt een kin-

derloze vrouw opgeroepen voor een bevolkingsonderzoek. 

Wanneer haar baarmoeder goedgekeurd is maar ze geen 

kinderen wil, moet ze onder dwang naar Nesteltherapie.

Jason Gwen62
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publiek & marketing

Een groot publiek bereiken is niet genoeg voor de VPRO. Behalve pro-

gramma’s onder de aandacht brengen en zorgen dat publiek ons weet te 

vinden, is de afdeling Publiek & Marketing steeds meer bezig met het acti-

veren en binden van leden, donateurs, abonnees, kijkers, luisteraars en 

lezers. Als maatschappelijke mediaorganisatie willen we ons publiek bo-

vendien faciliteren bij het gebruik van onze programma’s. In klaslokalen, 

bij Meet Ups en colleges spelen VPRO-programma’s veelvuldig een rol. 

Daarbij willen we mensen activeren met de inzichten die we met onze 

programma’s bieden. De afdeling Publiek & Marketing draagt hieraan bij 

door inhoud te delen via alle mogelijke kanalen en door de dialoog aan 

te gaan met ons publiek. Dit zoeken we actief op, online en op festivals, 

maar ook met eigen evenementen. In dit verslag staan enkele sprekende 

voorbeelden van waar we dagelijks mee bezig zijn.

 door Diederik Hoekstra 

hoofd publiek en marketing

met oog op de toekomst
De Dutch Design Week in Eindhoven - waarvan de VPRO al jaren 

mediapartner is - verzamelt en toont in een week de beste ideeën in 

de wereld rondom vraagstukken waar design oplossingen voor kan 

bieden. Het festival richt zich veelal op dezelfde thema’s als de VPRO 

en biedt vaak verrassende en vernieuwende uitkomsten. Daarmee 

is het dé magneet voor mensen die over de toekomst nadenken. 

Interessant dus om met hen daarover op die plek van gedachten 

te wisselen. In het Klokgebouw richtten we een huiskamer in met 

meubilair uit Villa VPRO, waar bezoekers fragmenten konden bekij-

ken uit de documentaireserie De toekomst is fantastisch en VPRO 

Tegenlicht. In de huiskamer waren medewerkers van de VPRO aan-

wezig die met bezoekers in gesprek gingen en hen uitnodigden om 

op grote kleurige post-its ideeën en vragen over de toekomst achter 

te laten. Hiermee ontstond een waardevol inzicht in wat er leeft 

onder het publiek, dat zijn input de komende jaren weer terug kan 

zien in VPRO-programma’s. In dit jaarverslag treft u een bundeling 

van een aantal vragen voor de toekomst.

De ontmoetingen in de huiskamer op Dutch Design Week illustreren 

hoe we steeds meer in gesprek zijn met ons publiek. We streven 

naar steeds meer gelijkwaardig contact, wat in alle activiteiten van 

Publiek & Marketing is terug te vinden. In 2019 hebben we daarom 

de kanaalformules van de social kanalen opnieuw beschreven, zijn 

we gestart met de restyling van de huisstijl, is de eerste stap gezet 

in het dataproject en hebben we een nieuw concept voor vpro.nl 

ontwikkeld. 
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nieuwe vpro.nl
In het najaar van 2019 hebben we in samenwerking met de afde-

lingen I&DM en Media een nieuwe opzet voor vpro.nl bedacht, 

waarmee het publiek in de loop van 2020 zal kennismaken. Onder 

druk van nieuwe regelgeving kunnen we in de toekomst niet meer 

online onze eigen programma’s in hun geheel tonen. Ook in de nieu-

we opzet blijft de portal de thuisbasis voor alle titels en corporate 

uitingen van de VPRO. Hierbij staan verrijking, verdieping en inter-

actie met publiek centraal. Op basis van thema’s en onderwerpen 

die momentum hebben, worden door de gehele programmering 

dwarsverbanden gelegd die ‘routes’ vormen en als online verhalen 

worden gebracht. 

dataplan
Afgelopen jaar is geïnvesteerd in meer datagedreven werken en 

zijn stappen gezet op basis van een analyse van de datasystemen, 

-behoefte en mogelijkheden. De investering moet bijdragen in de 

transitie van een zendgerichte VPRO naar een meer open, interactie-

ve organisatie. 

Tegelijk willen we op een ethisch verantwoorde manier met data 

omgaan bij het opbouwen van een langdurige relatie met onze ach-

terban. We doen dat aan de hand van thema en/of interesse in een 

bepaald programma of presentator. Hiermee kunnen we efficiënter 

en kosten-effectiever werken aan programmapromotie en werving 

van leads, leden, donateurs en voor social kanalen. Basisvraag bij 

alles wat we aan gegevens opslaan is: waarvoor gaan we het gebrui-

ken en wat heeft het publiek hieraan? We zetten dit project door in 

2020 om te zorgen voor structurele inbedding in de organisatie.

restyling huisstijl
We willen herkenbaar en onderscheidend voor het voetlicht blijven 

treden. Daarom hebben we de huisstijl uitgebreid en helderder 

gemaakt. Met de vernieuwde huisstijl en uitingen willen we meer 

vertellen en laten zien wat de VPRO is en waar de VPRO voor staat. 

Beeld staat hierbij centraal. Dit betekent dat puur grafische uitingen 

minder nadruk krijgen. Laagdrempelig, transparant en menselijk zijn 

sleutelbegrippen die in de manier van communiceren meer accent 

krijgen. Ontwerpbureau Thonik die in 2010 de grote aanpassing van 

de huisstijl deed, tekende ook nu voor het nieuwe logo en aange-

paste stijl. 

publiek & marketing

66



67



kanaalformules
De groei van social media in Nederland vlakt af, net als het dagelijkse 

gebruik (bron: NewCom, 2019). Datzelfde gold voor de corporate 

social kanalen van de VPRO. De groei in bereik (volgers etc.) van onze 

kanalen stagneerde. De uitdaging voor alle organisaties is de invloed 

van het algoritme - dat bepaalt welke gebruiker wat krijgt te zien - te 

sturen. Interactie is de belangrijkste indicator om te bepalen welke 

content door de platformen wordt getoond. Dit past uitstekend bij 

onze doelstelling om meer in dialoog met ons publiek te zijn. 

Publiek & Marketing is verantwoordelijk voor de strategie van alle 

VPRO social kanalen en verzorgt de invulling van de corporate 

kanalen op Linkedin, Youtube, Facebook, Instagram en Twitter. In 

een omgeving die steeds verder onder druk staat van toenemende 

regelgeving over wat omroepen op social kanalen mogen, is het 

werken met heldere beschrijvingen noodzakelijk om het VPRO-

profiel scherp te houden; met inhoud die schuurt, een tegengeluid 

en een andere blik biedt. In een uitgebreide beschrijving is de for-

mule per kanaal vastgelegd, met als resultaat dat alle social kanalen 

konden groeien in bereik en interactie en Instagram bovendien een 

verdubbeling zag in het aantal volgers. 

programmapresentatie
In 2019 kozen we voor een andere opzet voor de interne presentatie 

van programma’s. In Villa VPRO creëerden we een nieuwe opstelling 

op het Mediaplein, waar in vervolg drie keer per jaar makers hun 

programma presenteren aan collega’s. 

Gelijktijdig met de programmapresentatie rolden we voor de bui-

tenwereld een online campagne uit op basis van een multimediale 

aanpak, die verschillende publieksgroepen een vooruitblik bood op 

de programma’s. Dankzij een nauwe samenwerking tussen verschil-

lende teams (Marcom, Online en CRM) en een plan van aanpak per 

kanaal, een corresponderende landingspagina en nieuwsbrieven 

voor verschillende doelgroepen, genereerde de campagne een 

bereik van 650.000 mensen tegenover 80.000 een jaar eerder.

Journalisten bedienden we op maat met voor hen relevante infor-

matie. De aanpak op maat hanteerden we ook voor externe relaties. 

Samenwerkingspartijen werden vaker en doelgerichter uitgenodigd, 

zodat we ook vaker door het jaar heen met hen in gesprek zijn en 

van gedachten kunnen wisselen. 

publiek & marketing
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campagnes
Uiteraard hebben de normale werkzaamheden niet stilgestaan 

tijdens de ontwikkeling van nieuwe middellange en lange termijn 

veranderingen. In 2019 zijn vele campagnes rondom titels ontwik-

keld, waarbij ook daar de conversatie/relatie met publiek voorop-

stond. Tevens werd er gewerkt aan verdere implementatie van de 

reorganisatie met multidisciplinaire teams. 

We sloten het jaar af met een bijzonder succesvolle actie voor 

Chinese dromen met Ruben Terlou. Alle teams van Publiek & 

Marketing trokken gezamenlijk met de redactie op en maakten tij-

dens de productiefase afspraken over de lancering maar ook over de 

ambitieuze extra doelstelling van de redactie: het terugverdienen 

van de eigen bijdrage die de VPRO in het programma heeft gestopt. 

Al vroeg in het jaar nodigde Ruben Terlou publiek op de social kana-

len uit om hem tijdens zijn reis te volgen via VPRO-reispost, waarvan 

het aantal abonnees in 2019 steeg van 1539 naar 9752. Dichter op 

de uitzending werd de mediadruk verhoogd met een landelijke 

outdoor campagne, online promotie en mediaoptredens. Tijdens 

de looptijd van de serie kreeg de campagne een twist. Op de social 

kanalen en met een persoonlijke DM die aan 11.000 geïnteresseer-

den werd gestuurd, vroeg Terlou een donatie ten behoeve van zijn 

volgende serie. Een aanpak die zijn vruchten afwierp: in een paar 

weken tijd kwam er 76 duizend euro binnen en lijkt het oorspron-

kelijke doel binnen handbereik. Deze geslaagde actie in onderlinge 

samenwerking smaakt naar meer. 

Voor Brieven aan Andalusië, waarin Stef Biemans brieven schrijft 

aan bewoners van zijn nieuwe woongebied in Spanje, vatten we 

met de redactie het plan op kijkers de gelegenheid te geven een 

brief naar Stef te sturen. Brieven kwamen binnen per e-mail, via een 

speciaal WhatsApp nummer en natuurlijk op papier. Gezien de enor-

me respons kon Biemans niet iedere brievenschrijver persoonlijk 

antwoorden en hebben we vervolgens een podcast gemaakt waarin 

Biemans de brieven behandelt.

  

Een creatief hoogtepunt om reuring rond een programma te creë-

ren, bereikten we met de clip voor de documentaire Pisnicht: The 

Movie van Nicolaas Veul. In een gezamenlijke brainstorm werd het 

idee geboren Veul te laten schutteren met scheldwoorden, wanneer 

hij in de quiz De slimste mens de vraag krijgt een aantal woorden te 

verbinden waarop het evidente antwoord ‘homo’ moet zijn. Philip 

Freriks en KRO/NCRV werkten mee aan het idee en de clip ging viral, 

met onder meer een plek in de Dumpert Top 5, op Telegraaf.nl en bij 

SBS6 Shownieuws. Door middel van humor wisten we een maat-

schappelijk relevant onderwerp op de kaart te zetten. Veul heeft 

honderden verhalen binnengekregen van ouders, mensen in en uit 

de kast, die geraakt waren door zijn film. 

publiek & marketing
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Voor de IDFA campagne verhielpen we een oud probleem met een 

integrale oplossing voor jaren. Het was altijd op het laatste moment 

schipperen met moeilijk filmbeeld, waarmee een campagne moest 

worden opgetuigd. Johan van de Garde bedacht een concept die 

de bezoeker van IDFA centraal stelt. Het is prachtig uitgevoerd door 

Ellie Uyttenbroek en Maaike Engels, met mensen die model staan 

voor de IDFA-bezoeker die wordt ondergedompeld in beelden. De 

poëtische bioscoopclip kreeg een doorvertaling naar losse social 

clips, posters en VPRO Gidscover, en werd beloond met een Promax 

Award nominatie. 

Gemiddeld maakt de VPRO bijna honderd uur per week aan media-

producties die onder de aandacht moeten worden gebracht. Of veel 

aandacht vragen, omdat de inhoud schuurt. Bij het tweeluik Leaving 

Neverland over Michael Jackson was het zaak de felle reacties in 

goede banen te leiden. Fans van Jackson waren het niet eens met 

de uitzending en organiseerden een demonstratie op het dak van 

het entreegebouw, waar directeur Lennart van der Meulen met hen 

in gesprek ging. Het leidde tot een mooi ‘agree to disagree’. Het op-

gelegde stoppen van Vrije Geluiden en VPRO Boeken vroeg om zorg-

vuldige toelichting aan trouwe kijkers over wat er ging veranderen. 

Publieksservice en het webcare-team kregen meer vragen dan ooit 

te beantwoorden, niet alleen over programma’s, maar ook over het 

activeren van de nieuwe digitale VPRO Gids, vertraging bij de post en 

het doneren met Tikkie. 

Hoewel het vergroten van het bereik van de VPRO lineair belang-

rijk blijft, boeken we steeds meer online successen met titels als 

TreurTeeVee, Zondag met Lubach en Mijn seks is stuk, die ver boven 

de benchmark uitstegen. Op audiogebied zetten Radio Bergeijk, De 

Blankenberg Tapes en El Tarangu de bereikcijfers luister bij. We we-

ten nieuwe publieksgroepen te bereiken die zo een andere blik op 

de wereld krijgen, zich gesteund voelen of nieuwe ideeën opdoen. 

Willem Honijk
Het jaarverslag kwam in het eerste decennium van de eeuw onder 

de leiding van VPRO’s vormgever Willem Honijk tot stand met 

studenten van de kunstacademie. In 2019 overleed Willem, die de 

laatste jaren het jaarverslag zelf vormgaf. 

Hij begon in 1982 bij het productiebureau. Als autodidact maakte 

hij dankbaar gebruik van de mogelijkheden die bij de VPRO op zijn 

weg kwamen. Van het rangschikken van apparaten en kabels, stapte 

hij bij Algemene Zaken over naar het ordenen van mensen op hun 

werkplek, om later als vormgever informatie aantrekkelijk te presen-

teren. Met zijn oog voor esthetiek, vorm en ruimte leverde Willem 

een grootse bijdrage aan de herkenbaarheid van de VPRO. Met een 

feilloos gevoel voor de mensen, inhoud en stijl van de VPRO, voorzag 

hij aangeleverde kladjes, krabbeltjes en conceptjes van een smoel. 

We zijn hem intens dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend. 

Wij missen onze lieve collega nog dagelijks.

publiek & marketing
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hoofdzaken

In Hoofdzaken krijgen kinderen een knipbeurt bij kapper 

Marko. In de kappersstoel vertellen zij hoe ze in het leven 

staan, wat hun kopzorgen zijn of waar ze juist heel blij van 

worden. Zo zien we niet alleen wat er óp hun hoofd gebeurt 

maar horen we vooral ook wat zich ín hun hoofden afspeelt.
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muziek
Pinkpop

TivoliVredenburg

ADE

Le Guess Who

Eurosonic 
Noorderslag

Down the 
Rabbit Hole

Holland Festival

Lowlands

WOO HAH!

Best 
Kept 
Secret

design en
toekomst

Public 
Spaces

kunst en
cultuur

Pakhuis de Zwijger

Dutch 
Design 
Week

Poetry 
International

CPNB Boekenweek

Maand van 
de Geschiedenis

film

Cinekid

EYE 
filmmuseum

filmacademie

IDFA

IFFR

Imagine 
filmfestival

samenwerkingen
In 2019 werkte de VPRO weer sa-

men met culturele en maatschap-

pelijke organisaties, vaak rondom 

events, soms het hele jaar door. Dit 

doen we omdat web net als onze 

partners geloven in de kracht van 

een creatieve samenleving. Van 

verbeelding, verdieping en ver-

maak. Door verslag te doen van mu-

ziek- en filmfestivals brengen we 

topkunstenaars en jonge talenten 

naar huiskamers en gidsen we ons 

publiek door een reusachtig aan-

bod. Als onderdeel van een fantas-

tisch cultureel netwerk spotten en 

steunen wij talent en blijven we op 

de hoogte van nieuwe ontwikkelin-

gen. Naast de samenwerkingen die 

hier in kaart zijn gebracht, heeft de 

VPRO een wijdverbreid netwerk op 

programmaniveau.
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vpro tegenlicht verkent de toekomst 
samen met het publiek

welcome to the real world 
De toekomstverkenners van VPRO Tegenlicht speuren naar sporen 

van de toekomst in de wereld van vandaag. Zij doen dat onafhan-

kelijk, in dialoog met hun publiek, in gesprek met internationale 

denkers en doeners en door met een open, filmische blik door de 

camera te kijken naar een onvoorspelbare wereld waarin niets is 

wat het lijkt. Met de opkomst van beeldmanipulatie en fake news is 

die wereld alleen maar verwarrender geworden. De behoefte aan 

duiding is groter dan ooit.

Het afgelopen jaar heeft VPRO Tegenlicht in 22 tv-uitzendingen nieu-

we ontwikkelingen en problemen gesignaleerd, maar vooral ook 

nieuwe oplossingen. Zonder vast format, zonder presentator, maar 

via reportages, gesprekken, observaties en What If-scenario’s, staat 

VPRO Tegenlicht voor constructieve journalistiek, die niet oordeelt of 

aanklaagt maar een dynamische wereld onderzoekt. Een wereld die 

zich steeds opnieuw van een andere, onverwachte kant laat zien. 

VPRO Tegenlicht is behalve op tv inmiddels aanwezig op social 

media, met de tweewekelijkse podcast Future Shock en de weke-

lijkse nieuwsbrief. Eenrichtingsverkeer heeft plaatsgemaakt voor 

interactie met publiek. Op social media is VPRO Tegenlicht een baken 

voor circa 110.000 volgers op zowel Facebook, Twitter als VPRO 

Documentary. De dialoog krijgt tevens vorm tijdens de goedbe-

zochte Meet Ups, in aansluiting op de toenemende behoefte aan 

echtheid en face-to-face contact in een vluchtige tijd. Op festivals 

en Meet Ups komen mensen samen om iets wezenlijks te ervaren 

en te delen. Ook voor maatschappelijke verandering lijkt de echte 

ontmoeting een voorwaarde. Daarom werkten we in 2019 volop 

verder aan twee eigen ‘analoge’ formats met grote maatschappelij-

ke impact. 

‘Met de 
opkomst van 

beeldmanipulatie 
en fake news is 
de behoefte aan 
duiding is groter 

dan ooit.’
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meet ups
De Meet Ups in het land worden georganiseerd door een actieve 

community van kijkers die met elkaar en met door henzelf gekozen 

experts doorpraten over de thema’s van de tv-uitzendingen. Stuk 

voor stuk unieke bijeenkomsten - in 2019 262 keer in 80 plaatsen in 

Nederland, en over de grens in Antwerpen en Addis Abbeba - waar 

nieuwe netwerken ontstaan en de redactie met nieuwe onderwer-

pen in aanraking komt. 

De aflevering Deltaplan Waterstof zorgde voor een ware revolutie. 

Bij elf Meet Ups door het hele land praatten 1240 bezoekers door 

over het onderwerp en legden veel duurzame ondernemers, die al 

met het thema bezig waren, nieuwe contacten. Op Twitter loopt de 

discussie nog onverminderd door.

Ook de aflevering Houtbouwers maakte veel los. Van beleidsmakers 

tot bouwers, woningcorporaties en projectontwikkelaars wilden 

velen er meteen mee aan de slag. Alsof er een nieuwe beweging op 

gang kwam in de zoektocht naar duurzame oplossingen voor de 

woningnood.

pioniersverkiezingen
In het kader van constructieve journalistiek zoeken we via een speci-

ale oproep inspirerende pioniers, die werken aan oplossingen voor 

(toekomstige) maatschappelijke problemen. Met de pioniersverkie-

zingen organiseren we online verkiezingen van maatschappelijke 

vernieuwers op verschillende thema’s zoals de toekomst van het 

platteland en migranten en werk. 

Onze speciale Matchmakers in Migratie Meet Up werd gehost bij 

Refugee Company in de Amsterdamse Bijlmer, waar ruim 120 

(diverse) gasten met ons een constructief gesprek voerden over de 

toekomst van migranten en werk.

Het verkennen van de toekomst doen we samen, het hele jaar door.

vpro tegenlicht verkent de toekomst 
samen met het publiek

Overzicht van Meet Ups door het hele land
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De samenwerking met School TV heeft dit voorjaar een nieuwe 

impuls gekregen. In 2019 werden van tien recente Tegenlicht-

uitzendingen korte versies van tien minuten gemonteerd voor 

gebruik in het middelbaar onderwijs. 

Tijdens de Dutch Design Week was houtbouw hét gesprek. Op 

het centrale plein van het festival stond het biobase camp, waar 

350.000 bezoekers kennismaakten met houtbouw en de aflevering 

Houtbouwers op een groot scherm konden bekijken.  

VPRO Tegenlicht trok in augustus op Lowlands drie keer een volle 

zaal (700 mensen) met een drietal Meet Ups rond de thema’s 

beeldmanipulatie en fake news (samen met World Press Photo), 

fair fashion en de toekomst van gender. We ontwikkelden een toe-

komstspel, waarbij we met de festivalgangers in gesprek gingen, en 

wat erg aansloeg. 

Het landelijk netwerk bibliotheken, Stichting SPN, heeft de 

Tegenlicht Meet Ups aangeboden aan alle bibliotheken in het land, 

als activiteit rond een aantal thema’s.

Ook in 2019 is de belangrijke samenwerking met Pakhuis de 

Zwijger in Amsterdam voortgezet met de zogenaamde Tegenlicht 

Meet Ups. Deze avonden zijn gekoppeld aan actuele afleveringen van 

VPRO Tegenlicht. Onder leiding van moderator Bart Krull worden frag-

menten uit de uitzending besproken met relevante gasten. Inspraak 

van het publiek wordt toegejuicht en gewaardeerd.

 

vpro tegenlicht verkent de toekomst 
samen met het publiek

‘VPRO Tegenlicht 
trok in augustus op 
Lowlands drie keer 

een volle zaal’
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‘De tijden zijn veranderd. Nieuwe makers melden zich niet langer massaal bij de 

omroep. Ze maken hun eigen video’s en andere media-uitingen of starten hun ei-

gen YouTube-kanaal. Als omroep moeten we ons best doen om talent te vinden en aan 

ons te binden. Dat is precies waar we bij VPRO Dorst elke dag mee bezig zijn. 

 

We zijn intensief, in alle uithoeken van Nederland, op zoek naar nieuw talent. En dan 

bedoel ik vooral de jongeren. Om die groepen te bereiken moeten we zichtbaar zijn. 

Letterlijk, met de voeten in de klei, tussen de mensen. We laten ons gezicht zien, gaan 

met hen in gesprek. Om tot de wereld van de nieuwe vloggers, filmers, rappers, desig-

ners, spoken word artiesten en al die andere jonge makers door te dringen, richten we 

ons ook op de gatekeepers. Dat zijn programmeurs, jongerenbegeleiders, soms ook 

docenten, die direct contact hebben met groepen jongeren en hun communities.

Tegelijkertijd zijn we kritisch op onszelf. Waar het om gaat is dat we onbevangen, 

met een leeg hoofd en zonder (voor)oordelen naar makers en hun producties kijken. 

Verstaan we de kunst van het loslaten en zijn we in staat ons te laten verrassen door 

een jong talent? Ja halló, zo doen wij het hier nooit hoor, zoiets zul je ons bij Dorst niet 

horen zeggen. 

Hebben we eenmaal contact met een talentvolle jonge maker, dan hebben we hem of 

haar genoeg te bieden. Niet dat jongeren vooral iets zouden moeten leren. Het is onze 

bedoeling hen te begeleiden bij het ontwikkelen van ideeën en het vertellen van verha-

len. Waarbij we, volledig volgens het VPRO-principe, kiezen voor het perspectief van de 

maker. En dan snijdt het mes aan twee kanten want op onze beurt kunnen wij genoeg 

van jongere generaties opsteken. Daarom is noodzakelijk dat we anders gaan denken 

en talenten gaan zoeken. Want willen we relevant blijven als omroep dan kunnen we 

niet zonder nieuwe jonge makers.

Wat de criteria zijn voor nieuw talent? Daar hebben we geen vast lijstje voor. Waar we 

op letten is of iemand niet op zijn of haar mondje is gevallen, stevig in de schoenen 

staat, een sterke visie heeft en, dat vooral, vindt dat een verhaal verteld móet worden. 

Dialoog en sparren staan centraal. Omdat we zelf ook niet altijd de sleutel naar een suc-

cesvolle productie hebben. Verder scheelt het enorm wanneer een talentvolle maker 

eigenwijs is, of tegendraads. Graag zelfs, dat past prima bij de VPRO.  

Televisie is eendimensionaal: dat bestaat alleen uit zenden. Thuis, vanaf de bank kun je 

niet reageren, terwijl jongere generaties precies het tegenovergestelde doen. Die wil-

len verbinden en zijn de hele dag aan het communiceren op hun scherm. Ook bij Dorst 

zijn we elke dag op zoek naar de dialoog met de community. We willen ons publiek 

laten zien dat we meedenken en iets voor ze kunnen betekenen.’ as
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in europa – de geschiedenis op heterdaad betrapt 

De VPRO trekt samen met Geert Mak opnieuw door Europa en de 

Europese geschiedenis. De nieuwe serie pakt de draad op waar de vorige 

eindigde: in 1999. Het optimisme tijdens de eeuwwisseling maakte 

plaats voor angst en verwarring na de aanslagen op de Twin Towers, 

de kredietcrisis, een toenemende stroom vluchtelingen en een steeds 

slechtere relatie met Rusland. Maar kun je geschiedenis herkennen als je 

er middenin zit? 
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zeven kleine criminelen - Bram van Woudenberg

prijzen en 
 onder
scheidingen
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prijzen en onderscheidingen

Rotjochies 
Maasja Ooms, producent: Cerutti film

 ∙  IDFA Award voor Best Cinematography & Best Editing, 

 ∙ IDFA bijzondere vermelding in categorie Best Dutch Documentary

Ik ben er even niet
Maartje Nevejan, producent: Cerutti film

 ∙ Jury Award op het Inscience Festival

Born Free 
Ilvy Njiokiktjien

 ∙ Zilveren Camera voor Storytelling

Zeven Kleine Criminelen
Rob Lücker, Producent: Pupkin

 ∙ Gouden Kalf voor beste televisiedrama 

The Raft 
Marcus Lindeen, producent: Erik Gandini

 ∙ Prix Europa in de categorie beste documentaire

Bellingcat 
Hans Pool, producent: Submarine

 ∙ Emmy

Kop op 
Regie en producent: Job Roggeveen, Marieke Blauw, Joris Oprins,

 ∙ Emmy Kids Award

Zondag met Lubach 
Jan Gitsels, Henk van Engen, producent: Human Factor

 ∙ Lovie Award in de categorie Sport voor een item over de Uefa 

Nation league

Take me somewhere nice 
Ena Sendijarevic, producent: Pupkin

 ∙ Beste Film op het Sarajevo Film Festival

Argos 
 ∙ won voor de Promotiefabriek de Nationale Prijs voor Onderwijs-

journalistiek

The Trial of Ratco Mladic 
 ∙ won als beste documentaire de Grierson Award

88



89



de toekomst is fantastisch

Een zesdelige serie vol speculatieve fictie, gevoed door visionaire 

wetenschappers en denkers van nu. Centraal staan de ethische 

dilemma’s waarmee de mensheid (mogelijk) zal worden gecon-

fronteerd als gevolg van technologische en wetenschappelijke 

ontwikkelingen. Want, hoe fantastisch is de toekomst werkelijk? Rosa Reuten, Eva Crutzen en Andre Dongelmans
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financiën

#followme - nicolaas veul
9191



 

balans na resultaatbestemming 
per 31 december 2019

bedragen x € 1.000 2019 2018

actief    

     

Vaste activa    

Immateriële vaste activa    

Overige immateriële vaste activa 215 341

     

     

Materiële vaste activa    

Bedrijfsgebouwen en-terreinen 11.292 11.675

Inventaris en inrichting 337 593

Andere vaste bedrijfsmiddelen 287 242

  11.916 12.510

     

Vlottende activa    

Onderhanden werken en gereed 12.330 9.478

Product m.b.t. media-aanbod    

Overige voorraden 15 26

  12.345 9.504

     

Vorderingen    

Handelsdebiteuren 2.111 1.753

Belastingen en premies sociale verzekeringen 0 62

Overige vorderingen 1.465 609

Overlopende activa 454 436

  4.030 2.860

     

Liquide middelen 4.664 6.725

     

totaal 33.170 31.940
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balans na resultaatbestemming 
per 31 december 2019

 bedragen x € 1.000 2019 2018

passief    

     

Eigen Vermogen    

Algemene reserve 8.389 8.389

Reserve voor media-aanbod 3.548 3.559

  11.937 11.948

     

Voorzieningen    

Voor pensioenen 420 444

Voor jubileumuitkeringen 283 273

Voor jubileumdagen 26 25

Voor loopbaantraject 265 316

Voor groot onderhoud 357 326

  1.351 1.384

     

Langlopende schulden    

Schulden aan kredietinstellingen 2.675 2.775

     

     

Kortlopende schulden    

Schulden aan leveranciers 7.651 6.539

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.842 1.116

Overige schulden 805 754

Overlopende passiva 6.909 7.318

ORMA 0 106

  17.207 15.833

     

     

totaal 33.170 31.940
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exploitatierekening 
volgens categoriale indeling 2019

 (bedragen x € 1.000) Exploitatie Exploitatie

  2019 2018

 Baten    

 Vergoeding OCW 36.886 35.769

 Omroepbrede middelen 119  0

 Overgedragen reserve media-aanbod 106 238

Subtotaal media-aanbod 37.111 36.007

 Programmagebonden eigen bijdragen NPO-fonds 2.952 768

 Programmagebonden eigen bijdragen overig 1.269 2.332

Subtotaal programmagebonden eigen bijdragen 4.221 3.100

 Opbrengst programmabladen 7.801 7.784

 Opbrengst overige nevenactiviteiten 1.462 1.331

 Opbrengst verenigingsactiviteiten 5.987 6.014

 Overige bedrijfsopbrengsten 288 243

 Barteringbaten 367 419

 Som der bedrijfsopbrengsten 57.237 54.898

     

 Lasten    

 Lonen en salarissen 18.475 18.598

 Sociale lasten 4.968 4.488

 Afschrijvingen op materiële vaste activa 1.252 1.246

 Bijzondere waardevermindering van vlottende activa  0  0

 Directe productiekosten 29.287 28.849

 Overige bedrijfslasten 2.843 1.669

 Barteringlasten 367 419

 Som der bedrijfslasten 57.192 55.269

     

 Bedrijfsresultaat 45 -371
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  Financieel resultaat    

 Opbrengst van vorderingen vaste activa 0 0

 Rentebaten en inkomsten uit beleggingen 0 0

 Waardeverandering van vorderingen vaste activa 0 0

 Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen & effecten 0 0

 Ongerealiseerde waardeverandering van beleggingen & effecten 0 0

 Ongerealiseerde waardeverandering van materiele vaste activa 0 0

 Rentelasten en soortgelijke kosten (-/-) -56 -70

 Som der financiële baten en lasten -56 -70

     

 Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening -11 -441

     

 Vennootschapsbelasting 0 0

 Over te dragen reserve voor media-aanbod 0 0

     

 Exploitatieresultaat na overdracht -11 -441

     

FTE gemiddeld 310 293 

FTE ultimo 319 295 

 

exploitatierekening 
volgens categoriale indeling 2019
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toelichting exploitatierekening 
volgens categoriale indeling 2019

toelichting op de baten

media-aanbod: audio, video, online en 

organisatiekosten

Opgenomen zijn de definitief vastgestel-

de budgetten omroepgelden door de 

Nederlandse Publieke Omroep voor het 

boekjaar 2019. De omroepgelden zijn toege-

nomen als gevolg van een hogere toeken-

ning voor media-aanbod. 

Media-aanbod 2019 (x € 1.000)

 

Vergoeding OCW/raad van bestuur:  

Video 24.032

Audio 3.511

Inzet ORMA 106

OMA: Video online 1.466

OMA: Audio online 604

OMA: Video themakanalen 496

OMA: Video SVOD 140

Omroepbrede middelen 119

Organisatiekosten 6.637

Totaal media-aanbod 37.111

subtotaal programmagebonden eigen 

bijdragen

In 2019 zijn producties tot stand gekomen 

en uitgezonden met subsidie van derden, 

waaronder het NPO-fonds, Mediafonds en 

CoBo. De toename van de programmage-

bonden eigen bijdrage ten opzichte van 

2018 heeft als belangrijke oorzaak dat er 

in 2019 enkele grote dramaproducties zijn 

gerealiseerd zoals Zeven kleine criminelen 

en TreurTeeVee (serie2).

Programma gebonden eigen bijdragen 2019 

(x € 1.000)

Video

 ∙ NPO-fonds 2.582

 ∙ Commerciële bijdrage 157

 ∙ Mediafonds 587

 ∙ CoBo-fonds 161

 ∙ Overige opbrengsten 336

Audio

 ∙ NPO-fonds 52

 ∙ Commerciële bijdrage 11

 ∙ Overige opbrengsten 2

OMA

 ∙ NPO Fonds 318

 ∙ Mediafonds 15

Totaal programmagebonden 

eigen bijdragen 4.221
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opbrengst programmabladen

Het opbrengstniveau is € 17.000 hoger ten 

opzichte van de realisatie in 2018. Ondanks 

dat het aantal abonnees is afgenomen is er 

een kleine toename van de abonnements-

gelden door de verhoging van de abonne-

mentsprijzen in 2019. 

De post opbrengst programmabladen (clus-

ter 3 van de nevenactiviteiten) is als volgt 

samengesteld:

Opbrengst programmabladen (x € 1.000)

2019 2018

Abonnementsgelden          6.977          6.949 

Losse verkoop             98             101 

Advertentieopbrengst              631             687 

Overige opbrengsten             95             47

  7.801 7.784 

opbrengst overige nevenactiviteiten

De post Opbrengst overige nevenactiviteiten 

2019 ad € 131.000 is hoger dan in 2018 en in 

lijn met de begrote opbrengsten. 

De samenstelling is als volgt:

Opbrengst overige nevenactiviteiten 

(x € 1.000)

2019 2018

Cluster 1: 

de exploitatie van onverkort 

media-aanbod of publieke 

formats buiten de publieke 

media-opdracht 789 775

Cluster 2: 

het verhuren van personeel of 

middelen, waaronder mede te 

verstaan het produceren van 

av-materialen voor derden. 625 450

Cluster 4: 

het verkopen van producten of 

diensten van derden. 48 106

Totaal overige 

nevenactiviteiten 1.462 1.331

opbrengst verenigingsactiviteiten

Deze post bestaat met name uit contribu-

ties, donaties en overige opbrengsten ten 

bate van de vereniging (verkoop van toe-

gangsbewijzen). De afname van de contribu-

tieopbrengst ten opzichte van 2018 heeft als 

oorzaak de afname van het aantal leden en 

was in de begroting voorzien. De toename 

van de donatieopbrengst was eveneens 

begroot, echter niet in deze omvang. De 

campagnes zijn zeer succesvol geweest.

Opbrengst verenigingsactiviteiten (x € 1.000)

2019 2018

Contributies 4.218 4.352

Donaties 1.694 1.590

Toegangsbewijzen 75 71

 

  5.987  6.013 

De aantallen abonnees en leden zijn als 

volgt:

Leden- en abonneestand

31-12-2019 31-12-2018

Leden 149.264 151.105

Lid-abonnee 131.313 137.274

Abonnees 7.509 6.733

Totaal aantal leden 280.577 288.379

Totaal aantal 

abonnees 138.822 144.007

overige bedrijfsopbrengsten

De post overige bedrijfsopbrengsten komt 

voort uit de dienstenovereenkomst met 

Human (onder andere ruimte, ICT, financi-

en, productie en personeelszaken worden 

gefactureerd).

barteringbaten

De barteringtransacties zijn  in de jaarre-

kening verantwoord ongeacht de aard en 
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reële waarde van de bartertransactie. Voor 

de volledigheid dit is in tegenstelling tot 

de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving RJ 

270.108, waarbij een bartertransactie met 

een gelijke aard en reële waarde niet wordt 

beschouwd als een transactie die een op-

brengst genereert. De barteringtransacties 

zijn aanvullend toegelicht in het onderstaan-

de overzicht barteringcontracten.

De advertentieopbrengst van de barters 

bestaat uit de volgende overeenkomsten:

 

Barteringcontracten (x € 1.000)

Participant barter-overeenkomst
 
NRC (1-1-2019 -31-12-2019)

Prestatie van omroepinstelling: 

Advertentie VPRO Gids

Prestatie door de omroepinstelling: 

Advertenties

Factuurbedrag: 137

DPG Media (1-1-2019 -31-12-2019)

Prestatie van omroepinstelling: 

Advertentie VPRO Gids

Prestatie door de omroepinstelling: 

Advertenties

Factuurbedrag: 200

Cinekid (1-1-2019 -31-12-2019)

Prestatie van omroepinstelling: 

Advertentie VPRO Gids

Prestatie door de omroepinstelling: 

Advertenties

Factuurbedrag: 30

toelichting op de lasten

lonen en salarissen

De overeengekomen Collectieve Arbeids-

overeenkomst voor Omroeppersoneel 

ingaande 1 januari 2017 tot 31 december 

2018 is van toepassing op alle salarissen 

van het personeel met een cao-contract 

(vast en tijdelijk) en geldt totdat er een 

nieuwe cao is afgesloten. De afname van 

de kosten voor lonen en salarissen ten 

opzichte van 2018 is met name het gevolg 

van het wegvallen van de in 2018 uitbetaalde 

vaststellingsovereenkomsten.

In december 2019 is eenmalig 2,6%, geba-

seerd op het bruto jaarsalaris, uitgekeerd. 

De cao-lonen zijn niet gestegen. Door de 

toename van eigen producties is ook het 

personeelsbestand in 2019 uitgebreid.

Er zijn geen werknemers werkzaam in het 

buitenland.

De personeelsbezetting (vast en tijdelijk) per 

einde van het jaar was als volgt: 

2019 2018

In aantallen 356 329

In fulltime-equivalent 319 295

sociale lasten

De pensioenregeling van de werkne-

mers is ondergebracht bij De Stichting 

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media 

PNO. Uitgangspunt is de verplichting die de 

onderneming heeft uit hoofde van de pensi-

oentoezegging aan de werknemers. Dit is de 

PNO Pensioenregeling 1 en betreft een mid-

delloon pensioenregeling. De toezegging 

bestaat in elk geval uit het voldoen van de 

verschuldigde pensioenpremie. Daarnaast 

kan er sprake zijn van andere verplichtingen, 

zoals die voort kunnen komen uit toezeggin-

gen aan werknemers of pensioenuitvoerder. 

De jaarlijkse opbouw van de pensioenaan-

spraken bedraagt 1,875% van het pensi-

oengevend salaris dat is gebaseerd op het 

brutoloon minus een franchise in 2019 van € 

13.785. Het pensioengevend salaris is in 2019 

gemaximeerd op € 107.593. De jaarlijkse pre-

mie die voor rekening komt van de werkge-

ver bedraagt 14,1% van het pensioengevend 

salaris minus de franchise, aangevuld met 

1,5% over het salarisdeel boven € 107.593. 

De bijdrage van de werknemer bedraagt in 

2019 7,9%. De hoogte van de premie wordt 

jaarlijks vastgesteld door het bestuur van 
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het bedrijfstakpensioenfonds op basis van 

verwacht rendement.

De dekkingsgraad van het betrokken 

bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 

2019 volgens opgave van het fonds 98,0%. 

Op basis van het uitvoeringsreglement 

heeft VPRO bij een tekort in het fonds geen 

verplichting tot het voldoen van aanvullende 

bijdragen anders dan door hogere toekom-

stige premies. 

 

Het werkgeversdeel van de VPRO aan de pen-

sioenregeling in het boekjaar is € 1.870.277 

(2018: € 1.776.872).

De verschuldigde premiebijdragen zijn 

rechtstreeks in de winst- en verliesrekening 

als pensioenlast  verantwoord en de nog te 

betalen dan wel terug te ontvangen bijdra-

gen worden opgenomen onder de kortlo-

pende schulden respectievelijk vorderingen.

Het werkgeversaandeel sociale lasten in het 

boekjaar is € 2.964.919 (2018: € 2.713.266), 

de bijdrage van de werkgever in de ziekte-

kostenverzekering is € 126.480 (2018:  

€ 117.990) en de overige sociale lasten, zoals 

de mutatie van de pensioenvoorziening en 

de verzekering eigen risicodrager ziektewet, 

belopen €6.735 (2018:€120.211)

afschrijvingen op (im)materiële vaste 

activa

De afschrijvingen zijn conform begroting en 

praktisch gelijk aan het kostenniveau van 

2018.

directe productiekosten

De directe programmakosten worden gerea-

liseerd op het moment van uitzending. 

Het totaalbedrag aan uitgezonden onafhan-

kelijke producties in 2019 is € 9.854.644. Dit 

bedrag is een samenstelling van € 13.036.651 

aan totale lasten onafhankelijke produc-

ties, met daarop in mindering gebracht de 

ontvangen subsidies van € 3.182.007 van het 

Mediafonds en NPO-fonds die betrekking 

hebben op deze producties.

overige bedrijfslasten

De overige bedrijfslasten zijn toegenomen 

met € 1.174.000. In 2018 zorgde de vrijval 

van de voorziening voor herinrichting ad  

€ 1.122.000 eenmalig voor een forse daling 

van deze lasten. Het in 2019 gerealiseer-

de  kostenniveau komt overeen met de 

begroting.

Onderdeel van de overige bedrijfslasten 

zijn de accountants- en advieskosten ten 

bedrage van € 112.000, het bedrag is inclu-

sief niet te verrekenen BTW en opgenomen 

verplichtingen. PricewaterhouseCoopers 

Accountants N.V. is de externe accountant.

Accountantskosten (x € 1.000) 

2019 PWC EY Totaal 

Controle van de 

jaarrekening 101 0 101

Andere 

controlewerkzaamheden  5 6 11

106 6 112

   

2018 PWC EY Totaal 

Controle van de 

jaarrekening 88 0 88

Andere 

controlewerkzaamheden 0 36 36

   88 36 124

rentelasten en soortgelijke kosten

Het renteresultaat 2019 bedraagt -/- € 56.000 

(2018 -/- 70.000). De afname van de rentelas-

ten wordt met name veroorzaakt doordat af-

gelost wordt op de 10-jaars rentevastlening.

vennootschapsbelasting

Het belastbare bedrag voor 2019 wordt 

geraamd op -/- 1.192.151. De daarover te 

betalen vennootschapsbelasting is nihil. 
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over te dragen reserve voor 

media-aanbod

In verband met het negatief resultaat uit ge-

wone bedrijfsuitoefening van ad € 11.000 is 

er in 2019 geen over te dragen reserve voor 

media-aanbod.

Het negatief resultaat uit gewone bedrijfsuit-

oefening is in mindering gebracht op de re-

serve media-aanbod. De reserve media-aan-

bod bedraagt per ultimo 2019 € 3.548.000, 

hetgeen binnen het toegestane maximum 

van € 4.000.000 is.

overige toelichtingen 

De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor 

Omroeppersoneel is van toepassing op alle 

salarissen van het personeel, inclusief het 

salaris van de bestuurder. Diens salaris ligt 

onder het maximum zoals vastgesteld in de 

Wet normering topinkomens (WNT) en is 

gespecificeerd in de jaarrekening. 

Voor de leden van de raad van toezicht is in 

mei 2018 een nieuwe vergoedingsregeling 

vastgesteld als gevolg van toegenomen 

taken en verantwoordelijkheden. Door de 

veranderde rol van toezichthouders in de 

mediasector wordt een steeds groter beroep 

gedaan op de tijd, expertise en verant-

woordelijkheden van leden van de raad van 

toezicht. Dit uit zich in een groter aantal 

vergaderingen van de raad van toezicht  en 

zijn commissies alsook van (vertegenwoor-

digers van) de raad van toezicht met onder 

anderen de externe toezichthouders en de 

accountant. De eerdere vergoedingsregeling 

stond niet meer in verhouding tot de tijd 

die is besteed en kosten die zijn gemaakt 

door de leden van de raad van toezicht. Het 

bestuur heeft daarom per 1 juni 2018 een 

nieuwe vergoeding vastgesteld die door de 

Algemene Ledenvergadering op 26 mei 2018 

is goedgekeurd. Zoals gespecificeerd in de 

jaarrekening ligt de huidige vergoeding voor 

elk lid van de raad van toezicht ruim onder 

het individuele WNT-maximum. 

directe kosten vereniging

In onderstaande specificatie is opgenomen 

de verantwoording van de directe vereni-

gingskosten. Onderscheid wordt gemaakt 

tussen productie- en verzendkosten betaal-

documenten, kosten ledenadministratie, 

kosten verzorging ledenvergaderingen, 

kosten ledenwerving, overige directe kosten 

vereniging en BPPO. De toename van de ove-

rige directe kosten is ontstaan, doordat de 

interactie met leden vanaf 2018 significant 

zwaarder is aangezet, met name op online 

gebied.

Verantwoording directe kosten vereniging 

(x € 1.000)

  2019 2018

Productie- en verzendkos-

ten betaaldocumenten 49 45 

Kosten ledenadministratie 318 288 

Kosten verzorging 

ledenvergaderingen 17 23 

Kosten ledenwerving 458 531 

Overige directe kosten 

vereniging 1.669 1.333

BPPO 0 0

2.511 2.220 

goedkeuring raad van toezicht

De raad van toezicht van de omroepvereni-

ging VPRO heeft de jaarrekening op 24 april 

2020 te Hilversum goedgekeurd.

(Onder voorbehoud van een goedkeurende 

accountantsverklaring)
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‘Komende generaties zien vrijwel alles via steeds veranderende apps. Maar de manier 

waarop programma’s worden aangeboden en hoe de kijker er gebruik van maakt, gaat 

volgens mij niet ten koste van vorm en inhoud. Het hoeft zeker geen grote kaalslag te 

betekenen. Over vijf jaar kan VPRO die slag nog altijd aan. 

Wel denk ik dat de verschillende schermverhoudingen een belangrijke rol gaan spelen.  

Als maker kun je bijvoorbeeld inspelen op het formaat van het telefoonscherm. Kan 

ook zijn dat verhalen nog meer in partjes worden geknipt. In Amerika heb je nu de 

streamingdienst Quibi, met items van precies tien minuten voor een publiek dat graag 

naar de telefoon staart. Maar voor hetzelfde geld is dat binnen de kortste keren achter-

haald. Laatst hoorde ik een YouTube-expert zeggen dat de lengte er totaal niet toe doet; 

zolang de kijker maar geboeid blijft.

Het vertellen, verbeelden en delen van verhalen gaat nooit verdwijnen. Nu zijn 

Amerikaanse streamingseries toonaangevend: zeker de makers bij HBO zijn steengoed 

in verhalen vertellen. Eigenlijk hoop ik dat de VPRO in de toekomst kan uitgroeien tot 

de HBO van Europa, al zit onze taal niet mee. Vergelijk dat eens met Charles Dickens 

die rond 1850 zijn verhalen vertelde. Je kon het als boek aanschaffen en gaan bingen of 

wekelijks een hoofdstuk in handen krijgen. 

De mediagebruiker kan in korte tijd steeds meer informatie aan. Het tempo waarin 

alles op ons afkomt ligt hoog, de montage van films is vaak snel. Maar ik zie dat niet als 

doemscenario. Destijds zou de komst van MTV volgens critici de doodsteek voor de 

cinema betekenen. Dat viel reuze mee. Er zijn talloze fantastische clips gemaakt die re-

gisseurs hebben beïnvloed en geïnspireerd. De laatste tijd komen er zelfs bioscopen bij 

en die kun je als een nieuwe kerk beschouwen. Want waar zit je tegenwoordig nog, niet 

gestoord door andere impulsen, twee uur lang naar een verhaal te kijken? Wie weet 

kun je straks ook programma’s bekijken waarbij alle andere apps zijn uitgeschakeld. 

Zoals Steven Spielberg nu een horrorserie maakt die alleen in het donker op je telefoon 

is te zien.

Ik ben een groot voorstander van de hand van de maker. Liever autonoom, met een ei-

gen toon en stijl, dan anoniem. Dat hoeft niet per se een egodocument te zijn, het kan 

ook van een collectief komen. Een film, docudrama of een hard journalistiek item, zoals 

alleen die ene filmmaker of die ene groep makers het kan brengen. Uit eigenzinnigheid 

komt originaliteit voort en daar geniet ik vaak meer van dan van programma’s die in 

comité worden bedacht en samengesteld. We moeten altijd een paar gekken de kans 

geven om iets gestoords te doen: dat leidt tot grootse mislukkingen maar net zo goed 

tot geweldige nieuwe programma’s. Dat hoort heel erg bij de VPRO, vind ik.’     ju
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bellingcat- truth in a post-truth world  

Kunnen we nog uitgaan van een waarheid, in deze tijden van nepnieuws 

en alternatieve feiten op alle niveaus? Bellingcat, een internationaal net-

werk van gewone burgers en jonge computernerds, heeft een nieuwe 

methode ontwikkeld om dichterbij de waarheid te komen.
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fondsen, cofinanciering en sponsoring

Dankzij de financiële steun door fondsen 

en instellingen kan de VPRO programma’s 

ontwikkelen of inhoudelijk sterker maken 

waarvoor uit OCW-middelen niet genoeg 

geld beschikbaar is. De extra financiering 

zetten we in voor beter onderzoek, extra 

online bereik of het ontwikkelen van een 

impacttraject waarmee we publiek inten-

siever betrekken en activeren.

In 2019 ontvingen we ruim vier miljoen 

euro voor documentaires, podcasts, 

(jeugd)drama en ons internationale 

documentaire kanaal op YouTube. Het 

NPO-fonds steunde VPRO-producties met 

bijna drie miljoen euro, waarvan ruim een 

miljoen voor de jeugdserie Zeven kleine 

criminelen die later een Gouden Kalf won 

voor beste televisiedrama.

Het volledige overzicht van alle sponsorbij-

dragen en andere bijdragen van derden die 

in 2019 zijn verantwoord voor de versprei-

ding van media-aanbod zijn gespecificeerd 

in de Jaarrekening 2019.

NPO Fonds
 ∙ Zeven kleine criminelen

 ∙ 2Doc: Ik ben er even niet

 ∙ 2Doc: Freek

 ∙ 2Doc: Ons moederland

 ∙ Redder van het Bildts

 ∙ TreurTeeVee 

 ∙ Zapp Echt Gebeurd: Voorspel

 ∙ De Blankenberge Tapes

 ∙ Ongesigneerd

 ∙ 3Doc: De wereld aan je voeten

 ∙ 2Doc: Man Made

 ∙ El Tarangu

 ∙ De Kloof

 ∙ De plantage van onze voorouders

 ∙ A Silent Man and a Movie Camera

 ∙ C’est les autres

 ∙ Guided Tours

 ∙ Story Girl

 ∙ The Kiev Files

 ∙ Oorzaken Podcast Academy

 ∙ Centraal

Mediafonds
 ∙ Waldstille

 ∙ Zeven kleine criminelen

 ∙ De wetten

 ∙ 2Doc: Ik ben er even niet

CoBo Fonds
 ∙ In Europa

 ∙ Het irritante eiland

Europese Commissie
 ∙ Youropa

Red Bee
 ∙ Youropa

VRT
 ∙ El Tarangu

 ∙ In Europa

Stichting ifund
 ∙ Tegenlicht - Deltaplan waterstof

 ∙ Tegenlicht - Houtbouwers

Google Digital News Initiative
 ∙ Trees

Nederlands Letterfonds
 ∙ Nooit meer slapen: De Kloof

Vlaams-Nederlands Huis  
De Buren
 ∙ El Tarangu
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kramp 

Kramp is een online serie over klein millennial-leed. In tien afleveringen, 

van elk twee minuten, raken onbekenden verstrikt in ongemakkelijke 

situaties die steeds pijnlijker worden om naar te kijken. 
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mijn dochter de vlogger - Nina Schotpoort

perso
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vpro personeel

instroom 2019
totaal 74 medewerkers 

36
20-29 jaar

24
30-39 jaar

6
40-49 jaar

7
50-59 jaar

1
60-69 jaar

doorstroom 2019
totaal 16 medewerkers

16 medewerkers zijn in 2019 intern 

doorgestroomd. 50% van de doorstroom 

heeft plaatsgevonden binnen de overige 

functies en 50% binnen de programma-

gebonden functies.

leeftijdsopbouw 

16

39

32

56

43

45

37

49

14

25

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 jaar

Vrouw            Man

detachering

In 2019 zijn er 13 medewerkers vanuit 

de VPRO gedetacheerd naar andere 

omroepen. 84,6% daarvan zijn program-

magebonden functies, 15,4% zijn 

overige functies. Bij 38,5% betreft het 

een detachering van korter dan één 

jaar. 61,5% van de detacheringen zijn 

langer dan een jaar.

aantal medewerkers/fte
totaal fte: 319,37

totaal aantal medewerkers: 356 

 

verhouding man / vrouw
man:     142 | 40%

vrouw: 214 | 60%

uitstroom 2019
totaal 59 medewerkers

17
20-29 jaar

14
30-39 jaar

14
40-49 jaar

8
50-59 jaar

6
60-69 jaar

bepaalde tijd               onbepaalde tijd

87 124

37 108

verhouding vast/flex

programmagebonden

overige functies

coaching / loopbaan  32

budget actieve 
bemiddeling    38

persoonlijke 
ontwikkeling       60

vakinhoudelijk   129

collectieve training  209

totaal     468
 

 

directie en bestuurssecretariaat
verzuim 2,2%, verzuimfrequentie 0,7

media
verzuim 3,6%, verzuimfrequentie 0,8

zakelijk
verzuim 4,8%, verzuimfrequentie 1,4

publiek & marketing
verzuim 6%, verzuimfrequentie 1,4

multimedia gids
verzuim 5,3%, verzuimfrequentie 0,7

innovatie & digitale media
verzuim 11%, verzuimfrequentie 3

financiën, personeel & organisatie
verzuim 4,4%, verzuimfrequentie 1,4

gemiddeld vpro
verzuim 5%, verzuimfrequentie 1,1

 

ziekteverzuim

directie en bestuurssecretariaat
4 medewerkers / 3,11 fte

media
153 medewerkers / 136,46 fte

zakelijk
93 medewerkers / 86,41 fte

publiek & marketing
53 medewerkers / 46,83 fte

multimedia gids
21 medewerkers / 17,89 fte

innovatie & digitale media
15 medewerkers / 13,72 fte

financiën
11 medewerkers / 9,95 fte

personeel & organisatie
6 medewerkers / 5,01 fte

 

formatie en afdelingen

Verzuimpercentage is het percentage dat 

een medewerker verzuimt berekend over 

zijn/haar arbeidsduur.

Verzuimfrequentie is het gemiddeld aantal 

ziekmeldingen per werknemer per jaar.

freelancers
in 2019 werkten er 923 unieke freelancers 

voor de VPRO

opleiding
soort opleidingsactiviteit           aantal
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last days 

Fotografe Lieve Blancquaert reist opnieuw 

de wereld rond om deze keer het einde 

van ons leven in beeld te brengen.
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de outsiders
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89,0% van alle nederlanders
heeft naar vpro gekeken 

43.300
instagram volgers

1.426
uur televisie

7
0

4
.8

3
6

w
eekb

ereik 
faceb

o
o

k

82.290
interactie per week 
met vpro facebook

30.434.344 pageviews 
op vpro.nl

8
8

.9
7

0
m

in
u

ten
 rad

io

138.822
abonnees gids

12
prijzen

216.472
nieuwsbrief abonnees

3
5

6
m

ed
ew

erkers

20.930.000
stream starts van 
vpro-programma’s

3
5

 vp
ro

-even
em

en
ten

11.019.674 twitter
weergaven

11.000.000
youtube kijkuren2

8
0

.5
7

7
vp

ro
-led

en
 

vpro in cijfers 
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colofon

mijn vader is een afhaalchinees 
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samenstelling en redactie
Coromandel Brombacher

Ute Seela

praktische ondersteuning
Eva Reitsma

eindredactie
Marina Alings

Ellen de Groot

vormgeving
Trapped in Suburbia

met bijdragen van
Niels Aalberts

Wim Amels 

Arja van den Bergh

Nick Boers

Geert-Jan Bogaerts 

Jurjen Blick

Hugo Blom

Roel Burgman 

Koen Drenth 

Stan van Engelen

Evelijn van Garschagen 

Assumpta Heidemeijer

Diederik Hoekstra

Anouk Kamminga 

GertJan Kuiper

Ellen Kieft 

Michèl Koot

Sandra van Laar 

Lex Lake

Harry Lensink

Lennart van der Meulen 

Trang Nguyen Mai 

Noëlla Nelissen

Gerda Nomden 

Annica Peeters 

Eva Reitsma

Wil van Rijnswou 

Doke Romeijn

Diederik Samwel

Patricia van der Steen

Karin Sommerer

Iris Soeurt 

Brecht van Teeseling

Annelies Termeer 

Marise Voskens 

Willem van Zeeland

Marcus van der Zwaag

druk
Wilbert de Jong-Coerwinkel

Drukwerk Unlimited, Berg en Dal

fotografie/stills/illustraties
Lieve Blancquaert (122)

Merlijn Doomernik (6, 10)

Marja Engelsman (63)

Jelmer de Haas (29)

Niels van Koevorden (19)

Maarten Kramer (8, 25)

Robert Langendijk (12)

Aisha Madu (42)

David Meulenbeld (93)

Ilvy Njiokiktjien (75)

Eva Roefs (91)

Britt Roelse (59)

Studio Ski (125)

Ruben Terlou (9)

Carla van Thijn (39)

@Willemskantine (83)

Bram van Woudenberg (87)

           © mei 2020

Postbus 11

1200 JC Hilversum

info@vpro.nl

facebook.com/vpro

instagram.com/omroepvpro

linkedin.com/company/vpro

twitter.com/vpro

youtube.com/vpro

colofon

126


