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Voorwoord 
 
Bouwjaar 2020 
De lopende concessieperiode is door de minister met een jaar verlengd en daarmee is 2020 
van slotakkoord een tussenjaar geworden. In dat tussenjaar moet er nieuwe wetgeving 
komen over zaken als het verlagen van de ledengrens voor toetreders, een nieuw 
reclameregime, samenwerking met regionale omroep, ruimere quota voor buitenproducties 
en meer profilering van de omroepen. De VPRO gaat in 2020 werken aan een nieuwe 
erkenningsaanvraag, werving voor de ledentelling en de uitwerking van een 
samenwerkingsomroep met Human vanaf 2022.  
 
De Mediabegroting ziet er voor de komende twee jaar redelijk uit. De lagere prognose van 
de reclame-inkomsten wordt structureel voor een deel gecompenseerd, de hoger dan 
voorspelde daadwerkelijke reclame-inkomsten geven wat ruimte om grote 
sportevenementen en het songfestival te financieren. Maar veel lucht is er niet.  
 
De verlaging van het Mediabudget in 2018 heeft ook in 2020 nog bezuinigingen tot gevolg 
op organisatiekosten en radio- en televisiebudgetten. Er is nauwelijks indexering voor 
inflatie en kostenstijgingen. De looneisen van de vakbonden zijn hoog en de CAO 2019/2020 
is nog steeds niet afgesloten. Hogere salarislasten werken door in de begrotingen van 
programma’s en afdelingen. We moeten de broek ophouden. 
 
Druk op de ketel is niet nieuw. Jaar na jaar verwerken we bezuinigingen die de politiek ons 
oplegt en stellen we onszelf besparingsdoelen om de reserves op peil te houden voor 
opnieuw moeilijke jaren. En we investeren in de VPRO als mediaorganisatie die steeds beter 
in staat is om op verschillende platforms publiek te bereiken. Die strategie is onontkoombaar 
en andere omroepen volgen ons voorbeeld. De dagelijkse uitvoering is complex omdat de 
hoeveelheid werk voor een veelheid aan platformen toeneemt en veel afstemming nodig is. 
Daarom staan we opnieuw stil bij hoe het multidisciplinair werken gaat in de praktijk en 
waar we onze werkwijze kunnen verbeteren om mooie producties te blijven maken en 
tegelijkertijd de druk wat van de ketel te nemen. Het MT speelt hierin een belangrijke rol.  
 
Voorop staat dat we voor 2020 weer een indrukwekkend programmapakket aan het 
ontwikkelen zijn, groter van omvang dan de afgelopen jaren. De VPRO groeit weer en we 
investeren in grote series als In Europa Nu, in Mondo, een nieuw cultuurprogramma op 
zaterdag, in een multimediale onderzoeksjournalistieke vloer voor Argos. Met deze en 
andere titels zijn we volop aanwezig online en offline, werken we samen met 
maatschappelijke partners in het onderwijs en de cultuursector en stimuleren we de inbreng 
van het publiek. 
 
We richten ons duidelijker op de millennials en de manier waarop zij media volgen met 
gerichte talentontwikkeling en programmavernieuwing en een inclusieve organisatie. We 
reorganiseren de afdeling I&DM en investeren in digitaal personeel en werkwijze om onze 
online omgeving zo goed mogelijk in te richten. VPRO.nl wordt verbouwd en gaat minder 
vertonen en meer verbinden en verdiepen. De VPRO Gids online wordt uitgerold en verrijkt 
met audiovisuele producties. Koos krijgt een opknapbeurt.  
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Met al die activiteiten, verplichtingen en wensen is het tussenjaar 2020 vooral een bouwjaar 
geworden. Dat doen we uiteindelijk allemaal om als VPRO de beste verhalen te blijven 
vertellen van de publieke omroep. De mooiste series, de scherpste verslaggeving en 
journalistiek, met cultuur en onderzoeksjournalistiek als speerpunten van 2020. Onze stem 
zal niet verloren gaan in de spreekkoren van ongehoord en ongezien. We gaan onze stem 
gewoon verheffen tot een schreeuw van vrijheid, menselijkheid en creativiteit. We blijven 
eigenzinnig en radicaal, vrolijk en beschaafd als tegenwicht tegen sombermans, boos en 
ongemanierd. De lat ligt weer hoog. We zetten een tandje bij. 
 
Lennart van der Meulen 
December 2019  
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1. Het begrotingsjaar 2020 en strategisch perspectief 
 
Omroeppolitieke beslommeringen 
Op maandag 25 november 2019 stelde de Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap met een paar kanttekeningen de Mediabegroting 2020 vast. Voor de 
landelijke publieke omroep is conform dat besluit in 2020 een budget beschikbaar van 794 
miljoen en 304 duizend euro. Dat bedrag is hoger dan voorzien. De terugval in reclame-
inkomsten die oorspronkelijk leidde tot een bezuiniging van 62 miljoen euro op het 
mediabudget vanaf 2019 wordt door het kabinet na een eenmalige extra bijdrage van 40 
miljoen in 2019 vanaf 2020 structureel gecompenseerd met 40 miljoen euro per jaar. Dat 
geeft financieel rust tot de komende concessieperiode. 
 
Het debat van de Mediacommissie was ook de afronding van een tumultueus jaar waarin het 
kabinet met de coalitie en in samenspraak met NPO en omroepen een relevante agenda 
trachtte op te stellen voor het toekomstbestendig maken van de publieke omroep en de 
mediasector.  
Al in januari werden het College van Omroepen en de NPO geconsulteerd over de mediabrief 
van minister Slob, publieke en private partijen schoven aan om een samenwerkingsagenda 
voor de Nederlandse mediasector op te stellen. In juni stuurde de minister zijn visiebrief aan 
de Kamer. Na het zomerreces steunde een meerderheid van de Kamer de visie van de 
minister op hoofdlijnen.  
Het nieuwe beleid wordt deels uitgewerkt in prestatieafspraken, concessiebeleidsplan en 
Mediabesluit. Een groot aantal maatregelen wordt opgenomen in een nieuw wetsvoorstel. 
Omdat behandeling van die wetgeving pas eind 2020 zal zijn afgerond is de huidige 
concessieperiode met een jaar verlengd tot 31 december 2021. Het kabinet zal de volgende 
maatregelen uit de visiebrief in wetgeving omzetten: 

1. Versterking van een pluriforme programmering: doorvoeren van de afgesproken 
verlaging van de ledeneis, andere legitimatiecriteria voor publieke omroepen in 
aanvulling op de aangepaste ledeneis, tussentijdse verantwoording voor omroepen 
met betrekking tot hun missie en identiteit, een nieuwe verdeling van 
garantiebudgetten tussen de landelijke publieke omroepen en het verhogen van de 
minimumledenbijdrage voor leden van de landelijke publieke omroepen.  

2. Flexibelere programmering: het aanpassen van de verplichting voor de NPO om drie 
lineaire netten te verzorgen en het verduidelijken van de journalistieke taak van de 
publieke omroep.  

3. Versterking organisatie: het versterken van het adviesrecht van het College van 
Omroepen, het versterken van de positie van de raad van toezicht van de NPO, een 
integrale verantwoording door de NPO, het meer bundelen van toezicht bij het 
Commissariaat voor de Media en de directe afdracht van Ster-gelden aan de NPO.  

4. Versterking financieringsbasis: in het wetsvoorstel wordt geregeld dat er een 
wettelijke grondslag is voor het reclameluw maken van de kanalen van de NPO.  

5. Versterking regio en NPO Regio: de mogelijkheid van het plaatsen van media-aanbod 
van de regionale omroepen op NPO Start en de mogelijkheid voor de regionale 
omroepen om hun media-aanbod mede te ontwikkelen voor de landelijke 
aanbodkanalen. Met deze maatregel wordt een belangrijke stap gezet naar het 
realiseren van NPO Regio.  
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Veel van de hier genoemde dossiers worden eind 2019 dieper onderzocht en uitgewerkt 
tussen ministerie en sector. Verschillende onderwerpen hebben gevolg voor het functioneren 
van de publieke omroep. De positie van buitenproducenten verandert ten opzichte van de 
omroepen, regionale en landelijke omroep moeten een nieuw regionet vormgeven, de 
omroepen krijgen meer ruimte voor profilering en moeten zich beter gaan legitimeren.  

Een groot gevaar voor de stabiele financiering van de publieke omroep schuilt in de in de 
visiebrief aangekondigde bezuiniging op organisatiekosten van vooralsnog 42 miljoen euro 
en het voornemen om de publieke omroep reclameluw te maken vanaf 2022. Als geen 
duurzame compensatie wordt gevonden zullen deze maatregelen vergaande consequenties 
hebben voor programmering en organisatie.  

Een grote kans schuilt in het voornemen om de pluriformiteit van de programmering te 
versterken door de ledeneis voor nieuwe toetreders te verlagen. Dat biedt perspectief voor 
aspirant omroep Human en de door VPRO en Human nagestreefde samenwerking. 

Het verlengen van de huidige concessie met een jaar betekent ook een uitstel van de 
procedure voor de erkenningsaanvrage met een jaar. De datum voor de ledentelling is nu 
gesteld op 31 december 2020. Het komend jaar zal voor een deel in beslag genomen 
worden door het schrijven van erkenningsaanvragen. Die erkenning zal voor de VPRO in het 
licht staan van de waarschijnlijke toetreding van Human als volwaardige omroep en de 
oprichting van een nieuwe samenwerkingsomroep nu VPRO en Human voornemens zijn om 
één mediaorganisatie op te richten die voor twee eigenzinnige merken en verenigingen 
media-aanbod gaat verzorgen. 

Terugblik begroting en realisatie 2019 
Onzekerheid over de beschikbare middelen in 2020 en verder gaven de aanleiding om voor 
2019 te sturen op een sluitende begroting en geen significant beroep te doen op reserves 
die in komende jaren wellicht nodiger zouden zijn. De begroting 2019 was praktisch 
sluitend. Het begrote exploitatietekort van 230.000 euro had betrekking op een eenmalige 
extra bijdrage ten laste van de RMA aan het radioprogramma Nooit Meer Slapen.  
In de realisatie 2019 komen we uit op een verwacht exploitatieresultaat van -400.000 euro. 
Dit heeft te maken met enkele mee- en tegenvallers. De belangrijkste verschillen worden 
veroorzaakt door extra investeringen bij Media (In Europa Nu, cultuurprogramma en Argos), 
door tegenvallende inkomsten bij I&DM rondom de doorontwikkeling POMS en door hogere 
donatieopbrengsten.  
 
Begroting VPRO op hoofdlijnen 
2020 is het laatste jaar waarin de fusieomroepen worden beloond ten opzichte van de 
zelfstandige omroepen. In 2021 vervalt de fusiebonus, wordt het garantiebudget voor alle 
omroepen gelijkgetrokken, en verdwijnt de afgedwongen omzetverdeling tussen fusie- en 
zelfstandige omroepen. De VPRO is eindelijk af van de beperkingen bij het intekenen van 
programma’s. Ongelijkheid blijft bestaan in de hoogte van de organisatiekostenvergoeding. 
De zelfstandige omroepen krijgen een verhoudingsgewijs veel te lage vergoeding voor 
organisatiekosten en de verlenging van de concessie zonder nieuwe afspraken maakt dat 
tekort alleen maar nijpender. In 2020 en 2021 laat de VPRO begroting een structureel tekort 
zien op deze kosten dat in de nieuwe concessie hersteld moet worden. 
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Voor 2020 gaan we uit van baten van 65.6 miljoen euro. Dat is substantieel meer dan in 
2019 (60.3 miljoen) en komt door een succesvolle intekening en door het verschuiven van 
bijna alle afleveringen van In Europa Nu naar 2020. Onderdeel van de baten is het wettelijke 
garantiebudget (in 2020 22.2 miljoen). Op grond van de intekening verwacht de VPRO een 
omzet van 45.3 miljoen euro voor Media. Vanuit de Vereniging verwachten we 6 miljoen aan 
inkomsten, vanuit de Gids 8,4 miljoen.  
 
De begroting 2020 sluit met een exploitatietekort van 530.000 euro. Dit komt grotendeels 
overeen met de meerjarenraming maar om daar te komen moest er op veel plekken 
bezuinigd worden. Er is in 2020 daarom minder budget voor innovatie dan voorheen, we 
moeten geld overhouden op programma’s en projecten, de redactie van VPRO.nl wordt 
kleiner, er worden een aantal functies niet vervuld in de ondersteunende diensten, en de 
abonnementsprijs van de Gids gaat omhoog. 
 
Het resterende tekort wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven bij Media (300.000 
euro) en bij de organisatiekosten (200.000 euro). Een belangrijke oorzaak voor beide 
tekorten is de verwachte loonstijging, waarvan de hoogte nog onbekend is omdat de cao-
onderhandelingen nog lopen. Onder voorbehoud van een positief advies door de 
ondernemingsraad geeft de VPRO volgend jaar 200.000 euro extra uit voor een nieuwe 
structuur en extra formatie van de afdeling I&DM. Door naar verwachting hogere 
opbrengsten van NPO Start Plus (VPRO in Bedrijf) en een tariefverhoging bij de Gids (beiden 
ad 100.000 euro) blijft het begrote tekort redelijk beperkt.  
 
Eigen inkomsten en eigen bijdrage 
De VPRO genereert ieder jaar weer extra financiering naast de reguliere OCW-gelden. Via de 
Vereniging, de Gids en fondsenwerving en exploitatie door VPRO in Bedrijf werken we aan 
de verhoging van eigen inkomsten. De inkomsten door ledencontributies nemen in de loop 
der jaren af, alternatieve inkomsten uit donaties en cofinanciering groeien juist. Een deel 
van de verenigingsinkomsten gebruiken we om de interactie met de achterban te 
stimuleren.  
 
Ook de Gids levert een positieve bijdrage aan de exploitatie van de VPRO. Door hogere 
inkomsten uit abonnementen en advertenties is er in 2020 ruimte voor nieuwe investeringen 
en een hogere afdracht aan de VPRO.  
 
We hebben in 2020 een eigen bijdrage te besteden van 3.3 miljoen euro. De eigen bijdrage 
wordt jaarlijks ingezet voor vernieuwende producties, innovatie en programma ontwikkeling 
en is apart in de begroting toegelicht. Met de eigen bijdrage, maar ook door accenten te 
zetten in de lopende begroting, geven we een extra impuls aan onze organisatieprioriteiten, 
zoals verderop toegelicht.  
 
Organisatiekosten 
De kosten van de ondersteunende diensten bedragen ongeveer 9.3 miljoen euro, afhankelijk 
van incidentele kosten, projecten of investeringen. De ondersteunende diensten worden 
betaald uit de OCW-organisatiekostenvergoeding (6.6 miljoen), de inkomsten van Human 



VPRO Jaarplan en Begroting 2020  

DEFINITIEF 

 
 

 8 

voor geleverde ondersteuning (0.2 miljoen), en de toerekening van kosten naar de Gids, de 
vereniging en VPRO in Bedrijf (2.3 miljoen). 
 
Voor 2020 is er sprake van een tekort op de financiering van de ondersteunende diensten 
van afgerond 0.2 miljoen euro. Dit komt vooral door de reeds genoemde verwachte forse 
toename van de loonkosten en door nodige investeringen in ICT. Omdat het ministerie op de 
mediabegroting van 2019 geen index heeft toegepast kunnen omroepen prijsstijgingen en 
loonsverhogingen niet eenvoudig opvangen en laat de begroting van VPRO dan ook een 
tekort zien op dit onderdeel.  
 
Risicomanagement  
Het moment van begroten is ook het moment om naar de organisatie te kijken in relatie tot 
mogelijke risico’s en kansen. Uitgangspunt is de vraag welke risico’s de organisatie bereid is 
te nemen. Vervolgens komen het bestuur en de Raad van Toezicht overeen wat de 
belangrijkste risicogebieden zijn, waarover het bestuur vervolgens periodiek rapporteert.  
 
De Raad van Toezicht houdt standaard de vinger aan de pols waar het gaat om de volgende. 
6 risicogebieden: risicovolle programma’s, speciale projecten, liquiditeiten, fte’s en de 
verhouding vast-flexibel daarbinnen, gebouw en samenwerking Human.  
 
In 2020 zal aanvullend worden gerapporteerd over: 
1. De druk op het aandeel eigen producties binnen het media aanbod van de VPRO door 

openstelling van het bestel voor producenten en daarmee toenemende concurrentie. 
Gevolg van afname eigen producties is stijging van de frictiekosten door tijdelijk niet 
plaatsbare medewerkers. 

2. De druk op de afzonderlijke programmabegrotingen door loonstijgingen. 
3. De druk op de eigen inkomsten uit de Vereniging en de Gids door terugloop in het aantal 

leden en abonnees, en de zeggenschap over de besteding van deze inkomsten. 
4. De beschikbaarheid op de arbeidsmarkt van medewerkers met specifieke expertise. 
5. Databeheer en datamanagement: de kwaliteit van onder andere het CRM-systeem dat 

van een dusdanig niveau moet zijn dat de bedrijfsprocessen die daarmee ondersteund 
worden (met name die richting (potentiele) leden, donateurs en abonnees) niet onder 
druk komen te staan.  

6. De introductie en uitwerking van een fraudepreventie- en fraudeopsporingsbeleid. 
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2. Organisatieprioriteiten  
 
In het vorige jaarplan hebben we vier organisatieprioriteiten geformuleerd die op de 
middellange termijn richting moeten geven aan onze organisatiestrategie. In 2020 willen we 
die prioriteiten op de volgende manier vertalen:  
 

1. We versterken ons programma aanbod door redacties en titels multimediaal in te 
richten. We geven prioriteit aan on demand content. We munten uit in kwaliteit en 
innovatie. 

 
Op dit moment evalueren we hoe we nog beter kunnen samenwerken in multidisciplinaire 
teams. De uitkomsten van de evaluatie vertalen we in 2020 in de praktijk. We besteden 
meer aandacht aan het begeleiden en versterken van het bestaande programmapakket. 
Kunst en cultuur en onderszoeksjournalistiek hebben inhoudelijk en crossmediaal onze volle 
aandacht. We brengen innovatie en programmaontwikkeling voor alle media samen. 
 

2. We stellen ons publiek en achterban centraal en bereiken hen via alle voor hen 
relevante kanalen. Behalve bereik hebben we een sterke focus op impact en 
engagement.  

 
In 2020 maken we een relevante stap in het bedienen van een jonger publiek door onze 
online platforms specifieker in te zetten voor interactie en impact. We willen een nieuwe 
generatie talent aan ons binden zodat we beter kunnen inspelen op de behoeften van de 
nieuwe doelgroep. Hoe we dat willen doen leggen we uit in een apart kader, gezamenlijk 
ontwikkeld door de hoofdredactie en de afdeling Publiek & Marketing. 
 

3. We investeren in nieuwe manieren van werken en de kwaliteit van medewerkers. De 
organisatie wordt diverser, talentvoller en gezonder;  

 
In 2020 verlagen we de werkdruk door de lopende programmering meer aandacht te geven. 
We investeren in I&DM en de bouw en het onderhoud van onze online omgeving. We zetten 
leiderschapstrainingen door, maken met de medewerkers werk van de ontwikkelcyclus, en 
geven tijdelijke contracters meer zekerheid. We brengen het actieplan in de praktijk dat de 
VPRO diverser moet maken. De stappen die we willen zetten beschrijven we in een 
gezamenlijk hoofdstuk aansluitend op de organisatieprioriteiten. 
 

4. We waarborgen de continuïteit van de organisatie. We werken strategische scenario’s 
verder uit, versterken merk en positie van de VPRO en werken toe naar een sluitende 
begroting. 

 
In 2020 stellen we de nieuwe erkenningsaanvraag op en we werven leden met het oog op de 
nieuwe concessieperiode. We stellen de uitgangspunten voor de samenwerking met de 
Human vast en werken ze uit in een organisatieplan. We ronden de besluitvorming over de 
nieuwe mediaorganisatie af en bereiden de implementatie voor. We zetten onze middelen in 
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om een extra jaar van de huidige concessie te overbruggen en ons voor te bereiden op de 
nieuwe erkenning. 
 
We gebruiken de organisatieprioriteiten als een richtsnoer voor de keuzes die we in de 
begroting maken. Voor een groot deel gaat het daarbij om de besteding van de Eigen 
Bijdrage. Van de beschikbare 3,3 miljoen euro investeren we 2.7 miljoen in de versterking 
van ons programma aanbod. Met het geld steunen we programma’s waarmee we 
inhoudelijke en crossmediale ambities hebben, zoals In Europa Nu, Mondo en Argos, en 
waarvoor we vanuit de OCW begroting niet genoeg middelen krijgen. Ruim 6 ton gaat naar 
concept- en programmaontwikkeling gericht op een jongere doelgroep. We investeren 2 ton 
in de herinrichting van I&DM. Ook binnen de lopende begroting zetten we accenten om de 
organisatieprioriteiten waar mogelijk een impuls te geven. Om onze achterban nog beter te 
bereiken op de voor hen relevante kanalen richten we ons onder meer op de vernieuwing 
van VPRO.nl, de onlineversie van de Gids en de nieuwe gidstool Koos. We houden bij de 
frictiekosten rekening met de extra risico’s die de organisatie neemt door mensen met een 
tijdelijk contract meer zekerheid te bieden.  
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Diversiteit 
 
De Volkskrant schreef over De Toekomst is Fantastisch: "Die morele kwesties worden ook goed 
uitgediept (...) Wat als je je nieuwe baby tot in de details kunt ontwerpen; welke huidskleur en 
geaardheid geef je hem of haar? Sowieso scoort de serie hoog op diversiteit, zowel in de verhaallijnen 
als in de gevarieerde cast." Dat vat precies samen waar we naar streven als het om een diverse 
programmering gaat. Met programma's, waarin veel Nederlanders zich in kunnen herkennen en zich 
daardoor vervolgens ook beter kunnen verplaatsen in de thema's, vragen en dilemma's die we 
aansnijden.  
 
Maar er zijn meer voorbeelden waarin dit naar voren komt, zoals de podcast Yous & Yay, met een breed 
scala aan gasten, of de impact die Nicolaas heeft door Pisnicht te maken. Na het succes van de topserie 
America to me, over leerlingen en leraren binnen een Amerikaanse highschool, zien we in 2020 Tim den 
Besten en Nicolaas Veul voor de klas staan, waar ze op een doorsnee scholengemeenschap in Lelystad er 
achter komen wat het betekent om leraar te zijn, en kijken ze naar de verhalen achter de kinderen die 
ze daar tegenkomen. En met Nina Jurna gaan we op zoek naar de onvertelde verhalen van het 
Caraïbisch gebied. 
 
Maar werkelijk divers worden én blijven vergt een lange adem en volharding. En daarom moet de hele 
organisatie deze doelstelling gaan dragen.  
In 2019 is zijn belangrijke stappen gezet in het concreet maken van onze wens de programmering, het 
netwerk en het personeelsbestand van de VPRO meer divers en inclusief te maken. Een noodzakelijke 
ontwikkeling om als omroep relevant te blijven voor de Nederlandse samenleving en de veranderingen 
die daarin optreden.  
 
Meer dan 140 mensen hebben in 2019 deelgenomen aan de Unconscious Bias workshops van Elonka 
Soros. Daarin laat zij, aan de hand van concrete voorbeelden uit onze eigen programma's en media-
uitingen, zien hoe onbewuste vooroordelen ons in de weg zitten om van de VPRO een meer diverse 
organisatie te maken.  
In maart tekende de VPRO met AT5, BNNVARA, FunX, Human, KRO-NCRV, LINDA. NTR, Viacom het 
Charter Diversiteit, met een commitment zich in te spannen voor meer diversiteit en inclusie. Voor de 
uitwerking van dit Charter is een Plan van Aanpak opgesteld, waarin we onze ambities  hebben vertaald 
naar een aantal doelstellingen en concrete activiteiten. 
 
Een ambassadeurswerkgroep gaat als voortrekker functioneren door zelf ook kennis te vergaren en deze 
actief te delen via intranet en interne bijeenkomsten. Verschillende mensen hebben al kenbaar gemaakt 
graag als ambassadeur op te willen treden. Onderdeel van hun opdracht is het MT te adviseren over hoe 
onze netwerken diverser te maken zijn en dat binnen de VPRO actief uit te dragen. 
 
Uitbreiden van bestaande netwerken 
We gaan actief op zoek naar nieuwe partners/festivals met een diverse achterban/publiek (die wél een 
vergelijkbare smaak- en waardengemeenschap bedienen). Op intranet delen we tips en voorbeelden van 
hoe je nieuwe netwerken opbouwt. We starten verder een mentorprogramma met Routes In 
(https://www.routesin.com) waarbij jonge, diverse en creatieve talenten gekoppeld worden aan 
mentoren binnen het bedrijf. Dat levert nieuwe talenten op in ons netwerk en we helpen jonge 
creatieven daarmee op weg. 
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Bewustwording 
Op alle niveaus binnen de VPRO blijven we met onze mensen in gesprek over het belang van diversiteit 
en inclusiviteit. Leidinggevenden treden actief op om hun redacties en team mede verantwoordelijk te 
maken voor het behalen van de doelstellingen. Het is een onderwerp dat meerdere keren terugkomt 
binnen jaarplannen, redactievergaderingen en teamoverleggen door bijvoorbeeld goede en slechte 
voorbeelden aan te dragen en te bespreken. Dit moet ertoe leiden dat bij het volgende 
medewerkersonderzoek in 2021 60% zich bewust is van het thema en de activiteiten die de VPRO op dit 
gebied onderneemt.  

 
Met wat we maken spreken we een brede groep in de samenleving aan 
Diversiteit is geen doel op zich, maar moet leiden tot andere en andersoortige verhalen, verteld vanuit 
een ander perspectief, belang, gevoel, beleving of urgentie. Als Maartje Duin op zoek gaat naar haar 
voorouders en hun aandeel in de slavernij in Suriname, dan is het dus het Land van onze voorouders en 
niet het Land van mijn voorouders. Met het maken van Pisnicht maakt Nicolaas Veul voor ouders én 
kinderen van nu in één keer veel duidelijk wat anders nauwelijks uitgesproken kan worden door een 16-
jarige. Het gaat om de manier van kijken, het respect om daar moeite voor te doen en ruimte te geven 
een ander verhaal te vertellen, zonder alsnog in de valkuil van stereotypen te vallen. Dus als Quinten in 
de Slaapservice met Marijn Frank praat over waar hij niet van kan slapen is dat niet omdat hij zich 
eigenlijk een meisje voelt, maar dat hij voor het eerst op toneel staat - en daar een meisjesrol heeft. 
 
Het is dus niet voldoende om alleen te kijken of onze programma's en uitingen de samenleving 
weerspiegelen. Dat is slechts een middel tot een doel. We willen de verhalen vertellen waarin mensen 
zich herkennen en die je niet kan maken zonder voldoende kennis van cultuur, context of achtergrond. 
En daarvoor hebben we een divers personeelsbestand nodig. In al onze programma's en social media 
posts moet diversiteit tot uiting komen: van de gasten die we uitnodigen, de plekken waar we draaien, 
de locaties van de events, de bronnen die we researchen, de presentatoren die je hoort en ziet tot aan 
de medewerkers achter de schermen.  
 
Hoewel we vaak beperkt zijn in wat we kunnen meten en vastleggen, willen we dit jaar wel gaan leren 
en daarnaar kunnen handelen. Dat doen we door diversiteit een plek te geven in het kickoff- en 
evaluatieformulier, waar mogelijk prioriteit te geven aan diverse plannen die binnenkomen, voorbeelden 
bij te houden van wat er goed en minder goed gaat om daarvan met elkaar te kunnen leren en 
productiemaatschappijen vanaf de start onze ideeën en eisen mee te geven. En om te voorkomen dat 
we telkens zélf moeten beoordelen of we progressie boeken in onze diversiteitsdoelstellingen moet 
medio 2020 duidelijk zijn of het lukt een divers publiekspanel onze programma's te laten evalueren.  
 
Inclusiviteit zichtbaar maken voor ons publiek en achterban 
De toenemende diversiteit moet ook zichtbaar worden voor ons publiek en achterban via social 
mediakanalen, nieuwsbrieven, jaarverslagen, boekjes en in campagnes. Voorwaarde is natuurlijk wel 
dat dit pas goed mogelijk is als de hiervoor benoemde programma-ambities ook gerealiseerd worden, 
waardoor in alle uitingen ook een afspiegeling van de maatschappij te zien is. Daarbij halen we ook de 
input van ons publiek op en proberen we meetbaar te maken in hoeverre we hierin slagen. 

 
Personeelsbestand 
Onze diversiteitsambities zijn niet te realiseren zonder dat ook ons personeelsbestand meer divers 
wordt. In 2019 is al een aantal acties in gang gezet, waaronder het aanpassen van vacatures in tekst en 
beeld, het openbaar verspreiden van alle vacatures op diverse wervingskanalen en het vermijden van 
werving via traditionele netwerken ('tapping'). De resultaten hiervan worden (binnen de wettelijke 
mogelijkheden) in de loop van 2020 geëvalueerd. Het komend jaar willen we ook voorrang verlenen aan 
het divers invullen van stageplekken die we op allerlei afdelingen hebben. Dat levert een nieuw netwerk 
op voor toekomstige vacatures. En met de ca. 30 stagiairs die hier iedere maand rondlopen zit hier veel 
potentie.  
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3. Hoofdredactie Media  
 
 

 
 
Alida, Enzo, Harrie, Jan, Nyls,  
Rafael, Roos, Sanna, Simeon en Zoë 
 
Ze werken al jaren in de luwte aan hun droom. Een droom die in 2020 waarheid moet gaan 
worden. Het zijn De Beloften: jonge Nederlandse sporters die in de zomer van 2020 op de 
Olympische Spelen van Tokyo willen staan. De tien sporters worden al ruim twee jaar 
gevolgd door VPRO makers onder leiding van Renate Verhoofstad. De vorderingen van onze 
Beloften zijn online te volgen (www.vpro.nl/debeloften) en hun verhalen komen samen in de 
documentaireserie voor NPO3 die we vlak voor de Spelen in Tokyo zullen gaan uitzenden.  
 
Er is een interessante parallel tussen De Beloften en het komende jaar bij de VPRO. Ook 
voor de VPRO is 2020 een jaar waarin we een aantal beloften hopen te gaan waarmaken. 
Projecten waar in het afgelopen jaar achter de schermen door mensen uit alle geledingen 
van de VPRO hard aan is gewerkt. Zo start in januari Mondo, met Nadia Moussaid. Mondo is 
onze nieuwe crossmediale titel waarin we vanuit de blik van inspirerende schrijvers, 
regisseurs, acteurs en andere cultuurmakers naar de wereld kijken. Ook de crossmediale 
redactie van Argos, die we momenteel samen met de Human opzetten, is dan operationeel, 
waarmee we een stevige impuls geven aan de onderzoeksjournalistieke ambities van de 
VPRO en Human. 
 
En zo is er in 2019 veel voorbereidend werk verricht dat in 2020 haar uitwerking zal gaan 
krijgen. De redactie van Tegenlicht werkt aan de verdere online aanwezigheid van de titel. 
De makers, redacteuren, marcom-specialisten van P&M en anderen staan klaar om van In 
Europa Nu een succes te maken. We gaan 100 dagen voor de klas staan met Tim en 
Nicolaas om te ervaren wat het betekent om leraar te zijn anno 2020. We trekken de 
Pyreneeën over in de voetsporen van de strijdlustige en vindingrijke Carthaagse generaal 
Hannibal. We verkennen wekelijks op verhalende wijze ons verleden in OVT en trekken ver 
onze landsgrenzen over met het rijke netwerk van Bureau Buitenland en reisseries van 



VPRO Jaarplan en Begroting 2020  

DEFINITIEF 

 
 

 14 

onder meer Paulien Cornelisse, Emy Koopman, en Ruben Terlou. En natuurlijk dragen we 
ons steentje bij aan Neerlands trots: het Eurovisie Songfestival. Want we doen een gooi naar 
het beste songfestivalliedje. Niet met mensen maar met behulp van kunstmatige 
intelligentie.  
 
Het is maar een greep uit het aanstaande aanbod. We gaan een nieuw decennium in met 
een breed en omvangrijk pakket aan VPRO titels.  
 
In dit jaarplan geven we op hoofdlijnen aan waar voor ons, als hoofdredactie Media, de 
nadruk zal liggen in 2020. We doen dat op een aantal voor ons belangrijke hoofdlijnen. Om 
te beginnen zien wij drie uitdagingen waar we met elkaar voor staan:  
 
1. Het waarmaken van de ambitieuze plannen waar we in 2019 de voorwaarden voor 

hebben gecreëerd. Met onder andere de twee grote crossmediale projecten die we in 
2020 zullen lanceren: Mondo en de onderzoeksjournalistieke vloer rond Argos en 
Medialogica die we samen met de Human opzetten. Meer hierover op de volgende 
pagina’s. 

2. We willen een eigen, onderscheidende omroep blijven. Dit klinkt wat clichématig maar 
we vinden het belangrijk dat we binnen de VPRO onze eigen afwegingen maken als het 
gaat om onderwerpkeuze, manieren van vertellen, en andere zaken die bij het 
produceren en bereiken en betrekken van ons publiek komen kijken. In de omgeving 
waarin wij onze producties maken spelen de wensen van netten en zenders en de 
dynamiek van Facebook en YouTube algoritmes steeds meer een rol. Uiteraard hebben 
we ons tot die wereld te verhouden. Maar het is wel van belang dat we ons bewust zijn 
dat we in deze context verkeren en dat we binnen alle geledingen en specialismen waar 
de VPRO uit bestaat ook onze eigen VPRO-koers durven blijven varen. Koersen op ons 
eigen gevoel en onze eigen kennis en kunde. Dus ruim baan voor onverwachte 
onderwerpen en invalshoeken, voor dwarse denkers, spannende vertelvormen op alle 
platforms, en voor originele manieren om ons publiek te betrekken. Bij de VPRO mag het 
anders, daar ligt onze kracht en het zorgt ervoor dat we onderscheidend en herkenbaar 
blijven.  

3. Plezier in het werken bij de VPRO. De werkdruk is hoog, er moet steeds meer met 
gelijkblijvend of soms zelfs minder budget. Jonge makers vragen om meer duidelijkheid 
over hun toekomstperspectief, en branden van de ambitie om hun verhalen te gaan 
vertellen. Redacties werken aan complexe producties met specialisten van onder meer 
I&DM en Publiek en Marketing. De nieuwe werkwijze blijft soms pionieren en vraagt 
voortdurend om goede afstemming. We willen dat het belangrijke werk dat we met 
elkaar doen bij de VPRO als plezierig wordt ervaren en dat iedereen zich veilig en 
gemotiveerd voelt om dat werk goed te kunnen doen.  

 
 
Als we aan het einde van 2020 kunnen constateren dat we deze drie uitdagingen goed 
hebben aangepakt met elkaar zijn we tevreden. Hieronder gaan we met deze drie 
uitdagingen in het achterhoofd concreter in op inhoudelijke ambities die we voor 2020 als 
doel hebben gesteld.  
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1. EEN NIEUW HOOFDSTUK VOOR KUNST EN CULTUUR BIJ DE VPRO 
 
In januari start de VPRO met de nieuwe cultuurtitel Mondo, online en op TV met wekelijkse 
uitzendingen gepresenteerd door Nadia Moussaid. We kijken in Mondo door de ogen van 
kunstenaars naar de wereld om ons heen en naar onszelf. Het gaat in Mondo dus zowel om 
de grote nationale en internationale maatschappelijke ontwikkelingen, als om onze 
binnenwereld: hoe gaan we in onze tijd om met bijvoorbeeld liefde, rouw, ouderschap 
enzovoorts. Maar evengoed: hoe draagt een nieuwe generatie filmmakers bij aan een 
nieuwe en meer empathische blik op jongeren in de kansarme buitenwijken? In Mondo 
stellen we de blik van kunstenaars (schrijvers, filmmakers, muzikanten enzovoorts) centraal 
omdat zij onze horizon verbreden, ons perspectief kantelen, en inspiratie bieden. Er is 
nauwe samenwerking met Nooit Meer Slapen, VPRO Cinema, de VPRO Gids, 3voor12 en 
Vrije Geluiden, dat stopt op tv, maar doorgaat op radio en internet.  
 
 

2. UITBLINKEN IN ONDERZOEKSJOURNALISTIEK 
 
Wat gebeurt er als je de vooraanstaande onderzoeksjournalisten op gebied van radio, tv en 
online samenbrengt in één redactie? Deze redactie laat wroeten en spitten in nauwe 
samenwerking met het publiek? Dan krijg je op al die podia mooie, onthullende en 
diepgaande verhalen. Dat is waar de VPRO en Human al jaren over praten en wat ze in 2020 
daadwerkelijk gaan doen. Argos Online wordt een nieuw samenwerkingsverband tussen de 
redacties van Argos en Medialogica, versterkt met een online team, dat tot stand is 
gekomen dankzij de honorering door de NPO. De expertise van het platform is gebundeld 
rond een aantal hoofdthema’s: privacy/publieke opinie, zorg, economie en rechtsstaat. De 
ambitie is om naast de site, de TV-reeksen van Medialogica en de wekelijkse radio-
uitzendingen van Argos in 2020 een 4-tal videoproducties te maken. Bij de ontwikkeling van 
dit nieuwe onderzoeksjournalistieke platform is een belangrijk aandachtspunt hoe het 
publiek actiever kan worden betrokken bij onze onderzoeksjournalistiek. In de plannen die 
momenteel worden ontwikkeld met de afdeling ID&M staat deze publieksparticipatie dan ook 
centraal. In de loop van 2020 gaan we samen met de Human bekijken hoe we Medialogica 
en Argos verder gaan integreren richting 2021. 
 
 

3. OP WEG NAAR EEN (NOG MEER) CROSSMEDIALE VPRO  
 
We zijn er al een heel aantal jaren mee bezig en toch voelt het soms nog altijd als pionieren: 
we werken rond veel titels al met een integrale, of crossmediale, aanpak en gaan dat in 
2020 voortzetten. Intern bijvoorbeeld door expertise van verschillende redacties en 
afdelingen goed op elkaar aan te laten sluiten. Het afgelopen IDFA-aanbod vanuit de VPRO 
was daarvan een goed voorbeeld. Naar buiten toe willen we ons aanbod waar mogelijk en 
zinvol logisch bundelen én ons publiek actiever te betrekken bij de programma’s. Steeds 
meer titels van de VPRO hebben inmiddels een crossmediale basis en integreren in de 
redactieteams specialisten van verschillende afdelingen van de VPRO. Crossmediaal denken 
en werken is de weg naar een beter bereik van ons jonge en oudere publiek, naar meer 
financiële zekerheid bij de NPO en naar een stabielere basis voor redacties. Het denken in 
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zogeheten ‘verticals’, zoals dat gebeurt bij kranten zoals The New York Times, kan hierbij als 
inspiratie dienen.  
 
In 2020 gaan we de krachten als gezegd bundelen rond onderzoeksjournalistiek en cultuur. 
Ook werken we onder meer samen met Publiek en Marketing aan een nieuwe opzet voor 
vpro.nl, waar de samenhang tussen programma’s vaker zal worden opgezocht en benut. 
Daarnaast willen we onderzoeken op welke wijze we in onze buitenlandprogrammering meer 
samenhang kunnen aanbrengen. Met Bureau Buitenland hebben we een programma dat 
continu de ontwikkelingen in de wereld in de gaten houdt. De redactie produceert steeds 
meer podcasts. De VPRO reisjournalistiek op NPO2 is toonaangevend en met regelmaat 
vertoont de VPRO internationale documentaireseries op NPO2. Momenteel lopen er 
gesprekken met de NPO over een nieuw op te zetten buitenlandprogramma op NPO2 dat in 
vergelijking met de reisseries dichter op de actualiteit zit. We willen onderzoeken of er naar 
het publiek toe meer samenhang kan komen in ons buitenlandaanbod. In welke vorm dat 
zou kunnen laten we nu nog open, daarover willen we in gesprek met redacties en de 
afdeling Publiek en Marketing.   
 
Crossmedialer denken en werken vergt ook verschuivingen van budgetten. We maken al 
veel voor andere platforms dan radio en televisie, maar wat ons betreft is dit pas een begin. 
Ons publiek, en met name het jonge publiek, verplaatst zich in toenemende mate van lineair 
naar online. Het is niet logisch dat voor online content en podcasts doorgaans lagere 
budgetten beschikbaar zijn dan voor lineaire radio en tv. We gaan in 2020 dan ook bij de 
NPO pleiten voor hogere budgetten voor online en podcasts.  
 
In het audio domein ligt bij de NPO de nadruk nog zeer op de lineaire radio, zeker waar het 
de verdeling van de financiën betreft. Met dalende budgetten worden vijf radiozenders 
geprogrammeerd en een groeiend aantal podcasts geproduceerd. De VPRO wil in 2020 op 
zoek naar slimmere combinaties van radio en podcasts. Kunnen radioprogramma’s vaker 
podcast first gemaakt worden? En kunnen podcasts een weg vinden in het lineaire schema? 
Het kan vernieuwende vormen van audio gaan opleveren. 
 
 

4. PUBLIEK ACTIEVER BETREKKEN 
 
Of het nu de onderzoeksjournalistiek is van Argos, een Tegenlichtaflevering over houtbouw 
of een 2doc documentaire over het World Economic Forum; VPRO programma’s bieden 
nieuwe inzichten of geluiden, en geven stof om -zo hopen we althans- je anders tegen de 
wereld aan te laten kijken. Alles bij elkaar opgeteld is het media-aanbod van de VPRO één 
grote levendige zoektocht. Die zoektocht doen we steeds meer samen met ons publiek. We 
zien daar nog een enorme potentie voor de VPRO die we momenteel nog niet genoeg 
benutten. Er is behoefte aan platforms waar mensen rond specialismen en thema’s samen 
kunnen komen, er is behoefte aan fysieke plekken in het land waar mensen ideeën kunnen 
uitwisselen en geïnspireerd kunnen worden. De VPRO kan op die terreinen een grotere rol 
spelen dan we nu doen, en in 2020 willen de goede ervaringen die we op dat gebied nu 
opdoen, zoals rond de meet ups van Tegenlicht, verder gaan uitbreiden. Er zijn binnen de 
programmering van de VPRO zeer veel kansen om actief het publiek op te zoeken, hen te 
betrekken bij de vragen en/of tot handelen aan te zetten. Bij documentaires gebeurt het al 
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regelmatig, zoals in 2019 rond Mijn seks is stuk en de documentaire Roes. Rond de nieuwe 
titel De Sekszusjes, die in 2020 komen met een nieuwe online serie én TV reeks, is het idee 
om een eigen online platform op te zetten waar jongeren in een veilige omgeving hun 
ervaringen rond seksualiteit kunnen bespreken. Ook de nieuwe cultuurtitel Mondo heeft de 
ambitie om het publiek actief te betrekken, zo liggen de plannen voor een eigen leesclub al 
klaar. Zoals het er nu voorstaat willen we met die ambitie in de tweede helft van het jaar 
een start gaan maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talent, ontwikkeling & jongere doelgroep binnen de VPRO 
 
De VPRO wil ook voor toekomstige generaties relevant blijven. Juist in deze complexe tijd hebben 
jongeren een grote behoefte aan duiding en inhoud. De VPRO denkt in die behoefte te kunnen 
voldoen. We brengen verhalen die anderen vaak niet vertellen, gaan taboes niet uit de weg en 
gebruiken daarbij passende vormen en kanalen. We zijn daarin vaak vernieuwend en origineel en 
gebruiken humor en durven ons kwetsbaar op te stellen. Ook wij weten niet hoe het zit, maar we 
verkennen graag de grenzen. Het bereiken van jongeren vergt alleen wel meer werk dan pakweg 
tien jaar geleden. 
 
Met het volwassen worden van social media en on demand platforms groeit de noodzaak om 
platform specifiek verhalen te brengen. Het lineaire bereik is nog altijd heel erg groot, maar 
jongere doelgroepen vragen om een andere benadering doordat ze zich op een veelheid aan 
kanalen begeven. Om in deze ontwikkelingen goed mee te gaan, willen we ook in 2020 weer 
volop aandacht geven aan het scouten, bereiken en behouden van nieuw talent en de 
ontwikkeling van sterke programmering voor de jongere doelgroep.  

 
De VPRO heeft een sterke makerscultuur met vele gevestigde talenten. Om een nieuw en jong 
publiek te bereiken is ook een nieuwe lichting van talent nodig bij de VPRO, zowel voor als achter 
de schermen. Een lichting makers die heel goed weet waar jongeren zich anno nu voor 
interesseren en die vanzelfsprekend produceren in vormen en op kanalen die jongeren 
aanspreken. Jongeren die zelf multidisciplinair zijn. Ze ontwerpen zelf, maken muziek, foto’s en 
theater en kunnen die vaardigheden ook inzetten voor audio en video. En we hebben een nieuwe 
aanwas nodig om diverser en inclusiever te worden.  
 
Maar wie is dat nieuwe publiek precies dat we willen bereiken? 
We richten ons op de generatie (25-35 jaar) die geïnteresseerd is in wat er op dit moment in de 
maatschappij speelt. Nieuwsgierig is en een sterke drang heeft om de wereld om zich heen te 
bevragen. Die gelooft dat er oplossingen zijn voor de complexe problemen die op dit moment in 
de wereld spelen en denkt in mogelijkheden. En die goeie humor weet te waarderen.  
Deze groep kent vaak wel programma’s en presentatoren van de VPRO. VPRO zelf is minder 
bekend; de koppeling met titels wordt vaak niet gemaakt en veelal is ook niet bekend wat de rol 
is van de omroep, of dat duidelijk is voor welk gedachtengoed de VPRO staat. De demografie en 
culturele achtergrond van deze groep is heel divers. De groep is relatief hoog opgeleid, maar 
heeft een andere intellectuele bagage dan de bestaande achterban en vraagt om een meer 
inclusieve benadering. Het talent waar wij ons op richten zou je de peers van deze doelgroep 
kunnen noemen. Net zoals we als makers voor de oudere doelgroep heel erg lijken op de mensen 
voor wie we die programma’s maken.  
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Doelgroep leren kennen 
De afdeling publiek & marketing neemt in 2020 het voortouw in het formeren van een 
multidisciplinair team om beter in kaart te brengen wat de jongere doelgroep beweegt. Om 
inzichten te verwerven analyseren we ten eerste bestaande data, waarna we eventueel vervolg 
onderzoek doen. De online omgeving rond vpro.nl richten we in met een concept dat gericht is op 
het bereiken van deze doelgroep. We toetsen continue onze aannames bij de doelgroep. We gaan 
er vanuit dat we deze doelgroep beter moeten laten zien waar de VPRO voor staat en welke 
programma’s bij de VPRO horen. Onze aanname is dat live contact op evenementen van partners 
en van onszelf een effectieve manier is om deze groep verder het VPRO-universum in te trekken. 
Daarom gaan we onze evenementenportefeuille hierop beter aansluiten.  
 
Verder vooruitkijkend willen we deze doelgroep onderdeel maken van de betalende achterban. Dat 
vraagt om de ontwikkeling van nieuwe producten om bijvoorbeeld donaties aan presentatoren en 
programma’s te koppelen. We verwachten dat de VPRO ook voor deze groep een relevant merk 
kan zijn die als onderdeel van je persoonlijkheid kleur geeft aan je identiteit.  
 
Divers talent 
Talent bestaat er in verschillende soorten en maten. Van een net afgestudeerde leerling die niets 
liever wil dan filmpjes maken tot de Sekszusjes wiens succes en impact zich steeds verder 
uitbreidt. De VPRO wil er in alle stadia van talentontwikkeling zijn: voor de onervaren maker die 
nog veel vlieguren moet maken tot het meer gearriveerde talent dat vooral behoefte heeft aan 
inhoudelijke sparring om tot nog betere ideeën te komen.  
 
Binnen de VPRO willen we een creatieve en inspirerende werkomgeving creëren waar ruimte is om 
na te denken, te experimenteren en te maken. Ruimte om met ervaren makers eigen ideeën, 
kennis en vaardigheden aan te scherpen. Waar mogelijkheden zijn om mee te draaien op redacties 
en in aanraking te komen met verschillende aspecten en functies van het vak. We stellen budget 
beschikbaar, bieden een netwerk en ruimte om vlieguren te maken. 
 
Om aan de behoeften van het verschillende talent in uiteenlopende rollen en functies te voldoen, 
zijn er verschillende trajecten nodig. Voor 2020 hebben we de ambitie om deze trajecten beter af 
te stemmen, te professionaliseren en op meer gebieden met elkaar samen te werken. Het komt 
nog te vaak voor dat talent binnen de VPRO weer uitvliegt omdat we gewoonweg niet goed in 
kaart hebben waar iedereen mee bezig is, wat talent kan en waar de doorgroeimogelijkheden 
liggen. Daarom zetten we in op twee ontwikkeltrajecten, die gecoördineerd worden door de 
hoofdredactie media samen met het Ondersteunend Bureau.  
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VPRO Dorst en Dorst Pitch– Talentscouting (zowel van binnen als van buiten) 
Omdat nieuw talent vooral een kans moet hebben zichzelf hoorbaar en zichtbaar te maken is en 
blijft VPRO Dorst. VPRO Dorst verandert van eigen content platform waar maandelijks nieuwe 
content verschijnt, naar het label voor talent scouting. Het talent dat gevonden wordt, krijgt de 
kans om begeleid te worden richting een plan in de VPRO Dorst Pitch. Dit komende jaar laten we 
de VPRO School de Dorst Pitch organiseren om zo de ervaring die is opgedaan bij de VPRO School 
intern ook voor nieuw talent in te zetten, uiteraard afgestemd op waar ze behoefte aan hebben. 
Dit talent mag nog redelijk onervaren zijn. Het gaat er vooral om dat we een plek hebben waar 
nieuw onontdekt talent kan landen. De nadruk ligt hierbij niet op torenhoge verwachtingen, maar 
vooral op begeleiding gedurende het leer- en experimenteer traject en het tot wasdom komen 
van talent. Voor de plannen en makers waar we veel potentie in zien, is budget beschikbaar om 
een pilot te maken. De grootse beloften en beste plannen groeien waar mogelijk door naar het 
nieuwe ontwikkeltraject VPRO Trek.  
 
VPRO Trek – toegepaste ontwikkeling 
Bij NPO3 is ‘het experiment’ niet heel kansrijk. Ze zijn heel bewust op zoek naar een bepaald 
soort programmering, specifieke thematiek met sterke en ervaren gezichten/makers. We hebben 
hier volop kansen die we zeker niet moeten laten liggen. Vanuit de briefings van Zapp, NPO3, 
3LAB en NPO3.nl, maar ook vanuit eigen gutfeeling, ontwikkelen we plannen en maken we pilots 
die kans maken om ingetekend te worden. De focus ligt hier op een jonge doelgroep en plannen 
zijn waar mogelijk crossmediaal. De conceptontwikkelaars en het Medialab zijn nauw betrokken 
bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en dragen met hun kennis bij aan het innovatieve 
karakter van de plannen.  
 
Inhoudelijk focussen we ons op thema’s die relevant zijn voor een jonge generatie. De 
klimaatcrisis, woningnood en werkonzekerheid onder jongeren, de gevolgen van een wereld die 
zich steeds meer online afspeelt, seksuele identiteit en ontwikkeling, zijn een paar van de thema’s 
waar we over nadenken.  
 
Creatieve werkomgeving 
Belangrijk voor een creatieve werkomgeving en de continuering hiervan is dat de jonge generatie 
zich welkom, veilig en geïnspireerd voelt binnen de VPRO. Dat begint bij een warme introductie 
georganiseerd door de VPRO School en later het gevoel dat er ‘toekomst’ voor hen is bij de VPRO. 
Transparantie bieden over de mogelijkheden en goed te kijken naar plekken waarin het talent kan 
doorgroeien en zich kan doorontwikkelen. Dit geldt voor talent voor en achter de schermen. 
Ervaren werknemers kunnen hierbij een belangrijke rol spelen door hun kennis over te dragen en 
te sparren met de jonge collega’s binnen de VPRO. Door over en weer van elkaar te leren. Juist 
deze uitwisseling, uitdaging en botsing tussen generaties is een essentieel onderdeel van een 
goede en inspirerende creatieve cultuur, waarin jong en oud talent kan floreren. We hopen dat op 
deze manier een werkomgeving te creëren die leidt naar (nog meer) kwalitatieve en relevante 
plannen die een jong publiek weten te bereiken.  
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4. Publiek & Marketing 
 
De afdeling publiek & marketing heeft als opdracht het bereik en de impact van VPRO en 
VPRO-programma’s te optimaliseren. En een langdurige relatie met onze achterban op te 
bouwen als draagvlak voor onze plek in het bestel en om de verenigingsinkomsten op peil te 
houden. We doen dat samen mét en steeds vaker als onderdeel van redacties. Wij 
vertegenwoordigen de stem van onze achterban, kijkers, luisteraars en online publiek. We 
willen redactieteams helpen en inspireren zodat verhalen op de best mogelijke wijze bij 
publiek komen. Met doorlopende aanwezigheid op onlinekanalen, continue promotie op 
lineaire kanalen en multichannel campagnes genereren we steeds groter bereik en 
versterken we het VPRO imago. Onze ambitie is om publiek aan ons te binden door 
onderscheidende campagnes te maken voor de beste omroep van Nederland.  
 
Voor het jaarplan van 2020 hebben we de blik vijf jaar vooruit gericht, om op basis van 
langere termijn doelen te bepalen wat we komend jaar gaan doen. De belangrijkste doelen 
voor de komende jaren zijn verstevigen van het VPRO-profiel, verjonging van het VPRO-
publiek en achterban, en vergroten van online bereik en interactie. Ondertussen zetten we 
ons in voor een meer diverse organisatie met meer inclusieve communicatie. Welke stappen 
we hiervoor met de hele organisatie willen zetten hebben we in een apart kader toegelicht. 
Door scherp te kiezen en oog te hebben voor een gezonde werkomgeving, willen we 
werkdruk te lijf gaan.  
 
Verstevigen VPRO-profiel 
Het merk VPRO is alom geroemd om zijn krachtige uitstraling, herkenbaarheid en 
toegedichte waarden. Dit willen we ten minste behouden en liefst nog verstevigen. Zeker nu 
de druk op ons merk toeneemt door de overvolle ‘mediamarkt’, de NPO de omroepmerken 
naar de marges blijft drijven en het gevaar bestaat dat onze uitingen versnipperen nu multi- 
en crossmediaal produceren de norm is. 
 
In 2019 zijn we gestart met vernieuwing van de VPRO- huisstijl om herkenbaar en 
onderscheidend te blijven. We willen vertellen en laten zien wat de VPRO is en waar de 
VPRO voor staat. Onze toon moet laagdrempelig, transparant en menselijk zijn. Het beeld 
staat centraal, puur grafische uitingen krijgen minder nadruk. We gaan de VPRO tone of 
voice verfrissen en overal toepassen. Met vormgevers vertalen we de huisstijl naar 
allerhande gebruik en toepassingen. We ontwikkelen een designsystem waarin afspraken 
over vormgeving, instrumenten en middelen zijn vastgelegd. We ontwerpen nieuwe idents 
en een herkenbare audiovormgeving.  
 
Gericht benaderen doelgroepen 
Eind 2019 zijn we gestart met een meer gedifferentieerde benadering per doelgroep op alle 
niveaus, intern en extern. We willen ons publiek specifieker en persoonlijker aanspreken, 
zoveel mogelijk van mens tot mens en waar we werken met data en algoritmes in ieder 
geval vanuit onze eigen overtuiging met hart en ziel.  
 
Onderstaand model geeft aan welke groepen we identificeren en hoe die zich tot merk en 
programma’s verhouden. Het werkt steeds minder goed om verschillende doelgroepen te 
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benaderen met één enkele communicatielijn. We benaderen elke groep op een passende 
manier via de kanalen waar die aanwezig is. Het publiek, de kanalen en de vorm zijn zo 
uiteenlopend dat we hiervoor een mix moeten maken die organisatorisch haalbaar is en 
effectief. 

 
- Het VPRO-verhaal wordt gevoed door de programmering en vice versa. Vanuit zowel VPRO-merk als 

programma’s communiceren we met de verschillende groepen.  
- Publiek zijn de mediagebruikers. Zij worden gedifferentieerd aangesproken.  
- De achterban bestaat uit personen waar we een betaalde relatie mee hebben en betrokken publiek dat we 

kunnen benaderen, zoals volgers of abonnees zijn van een nieuwsbrief.  
- Intern zijn alle medewerkers van de VPRO en freelancers en andere medewerkers die veel en vaak voor de 

VPRO werken. 
- Stakeholders zijn NPO, (buiten)producenten, leveranciers, samenwerkingspartners, etc.  
- Pers en influencers vragen een aparte benadering door hun bijzondere positie als intermediair naar publiek. 

 
Verjonging publiek 
Publiek en achterban zijn in omvang het grootst en bestaan op zichzelf ook weer uit 
groepen, die een eigen benadering vragen. Een grote verandering in aanpak is dat we 
duidelijker onderscheid maken in de benadering van de bestaande achterban en de nieuwe 
doelgroep. Dit betekent concreet dat de helft van de tijd, inzet en middelen gericht is op het 
bereiken van de nieuwe doelgroep. Ten opzichte van de omvang van de programmering is 
dit voor deze groep een relatief grotere inzet.  
 
Bestaande achterban koesteren 
Onze achterban is de kurk waar VPRO-vereniging op drijft, heel trouw en vaak al decennia 
verbonden aan de omroep. De mensen in deze groep zijn op leeftijd (gemiddeld tegen de 
zeventig jaar), hoog opgeleid en vaak nog heel actief, hoewel eenzaamheid een opkomend 
thema is. Ze voelen een sterke binding met de VPRO en de programma’s en vinden het 
belangrijk dat het gedachtengoed van de VPRO blijft bestaan. Hier hebben zij ook tijd en 
geld voor over. 
 
We koesteren deze trouwe fans door met onze activiteiten de verbinding te zoeken en hun 
betrokkenheid te waarderen, of het nu om een lang lidmaatschap gaat of een financiële 
bijdrage. We benaderen onze leden actief via traditionele kanalen die we efficiënt en relatief 
makkelijk kunnen inzetten. We kiezen hierin voor persoonlijke en concrete verhalen van 
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makers, leden en donateurs over wat een bijdrage betekent. We richten ons op het zoveel 
mogelijk behouden van de leden en uitbouwen van de donaties en donateurs. Doel is om de 
verenigingsinkomsten zoveel mogelijk op peil te houden: We hopen in 2020 5,7 miljoen euro 
te ontvangen, waarvan 1,6 miljoen aan donaties.  
 
Voor de langere termijn hebben we de inschatting van verenigingsinkomsten aangepast.  
Inkomsten (x 1000) 2020 2021 2022 2023 2024 
Lidmaatschappen 4.113 3.952 3.778 3.580 3.356 
Donaties 1.600 1.700 1.750 1.800 1.900 
TOTAAL 5.713 5.652 5.528 5.380 5.256 

 
De afname van inkomsten uit lidmaatschap is gebaseerd op een geschatte uitstroom door 
opzeggen en overlijden. Deze afname kan deels worden gecompenseerd door een toename 
aan donaties.  
 
Nieuw publiek 
Op de voorgaande pagina’s hebben we het uitgebreid beschreven: we willen 
organisatiebreed werk maken van het bereiken van een jongere doelgroep, als werknemer 
en als publiek. Binnen publiek & marketing ligt daarin de focus op kennis vergroten over de 
groep en wat hen beweegt. Laten zien waar de VPRO voor staat en welke programma’s bij 
de VPRO horen. Bereik en interactie vergroten. Op termijn is het de bedoeling dat een deel 
van deze groep zich schaart bij de achterban waar we een relatie in tijd of geld mee hebben. 
 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om twee verschillende VPRO imago’s te creëren en 
naar buiten te brengen. We werken vanuit één missie met de daarbij horende kernwaarden. 
We maken vooral verschil in presentatie, toon en keuzes voor uit te lichten titels.  
 
Vergroten online bereik & engagement 
De verschuiving van publiek van lineaire kanalen naar online maakt dat we vol inzetten op 
on demand kijken en luisteren. We willen op alle beschikbare platforms het online bereik 
vergroten zodat we het verlies op lineaire kanalen zo veel mogelijk kunnen opvangen. Met 
de inrichting van team online in 2018 zijn we voorbereid op de kansen die in het verschiet 
liggen.  
 
De online platforms vereisen een andere, platformspecifieke manier van vertellen, 
presenteren en vorm. We stimuleren om crossmediaal te denken en borgen dit in processen 
en marcomplannen. Online promotie is primair gericht op het consumeren online. Dat 
betekent dat we alleen bij de start van een grote titel verwijzen naar het uitzendtijdstip op 
een lineair kanaal. Om in onze organisatie meer bewustzijn te creëren gaan we waar 
mogelijk structureel on demand cijfers communiceren met redacties.  
 
Vanaf 2020 is NPO Start het exclusieve domein voor het terugkijken van hele uitzendingen 
online video van de publieke omroepen. Om beter in te kunnen spelen op de kansen die NPO 
Start biedt, bekijken we de mogelijkheid de aansturing, platformkennis en contacten met 
NPO Start meer centraal in te richten. We willen optimaal profiteren van de groei die het 
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platform doormaakt en een stevige positie claimen waarin VPRO-programmering optimaal 
over het voetlicht komt, duidelijk herkenbaar van de VPRO. We zoeken naar slimme 
doorverwijzingen en goede vindbaarheid van onze programma’s. 
 
Nieuwe vpro.nl 
In 2020 starten we met een nieuwe opzet van vpro.nl. Met de nieuwe doelgroep in gedachte 
richten we de site in rond thema’s die momentum hebben. De inhoudelijke invulling van 
thema’s wordt gedaan met programmering uit de hele VPRO uit alle tijden. De toegevoegde 
waarde van vpro.nl en alle social extensies die erbij horen, zit op het niveau van verrijking, 
verdieping en interactie met publiek. De verbouwing is in 2019 ingezet en gaat in een 
stroomversnelling nu als gevolg van het NPO-beleid het terugkijken van hele uitzendingen 
niet meer is toegestaan.  
 
Met I&DM en Media wordt nauw samengewerkt om alle aspecten goed aan te pakken. Naast 
de kanaalbeheerder komt er een product owner die vanuit technische optiek de aansturing 
van ontwikkeling gaat doen.  
 
Van praten tegen naar praten met  
We staan in een bijna eeuw oude traditie van massamediaal broadcasten. Nieuwe 
mogelijkheden maken het mogelijk om veel directer met publiek te communiceren. We 
willen binnen onze mogelijkheden voorop blijven lopen in het gebruik hiervan en meer 
benaderbaar zijn. Ten eerste moeten we meer inzicht hebben met wie we praten en zorgen 
dat meer persoonlijk benadering mogelijk is. In alle activiteiten gaan we ons minder 
institutioneel en toegankelijker opstellen. We onderzoeken de mogelijkheid om op tijden 
bereikbaar te zijn dat publiek dat verwacht en via kanalen die het gebruikt (bijvoorbeeld 
SMS en Whatsapp). We ontwikkelen tools om met achterban en doelgroep te interacteren 
(bijvoorbeeld met online games, testjes of brieven schrijven). Met de uitvoering van het 
dataplan zorgen we voor de bedding en infrastructuur om hierin stappen te zetten. 
 
In 2018 hebben we een analyse gemaakt van de datasystemen, -behoefte en mogelijkheden 
van de VPRO. We willen van een zendgerichte organisatie naar een open, interactieve 
communicatie. Ook willen we als mede initiatiefnemer van Public Spaces op een ethisch 
verantwoorde manier met data omgaan om daarmee een langdurige relatie met onze 
achterban op te bouwen. We doen dat op basis van thema en/of interesse in een bepaald 
programma of presentator. Dit stelt ons in staat om programmapromotie en werving van 
leads, leden, donateurs en voor social kanalen kosten-effectiever en efficiënter te doen. 
Basisvraag bij alles wat we opslaan is: waar gaan we het voor gebruiken en wat heeft het 
publiek hieraan.  
 
In 2020 zorgen we voor structurele inbedding van data gedreven werken in de organisatie. 
We hebben meer aandacht voor mensen die met data werken dan dat we investeren in 
systemen. Data gedreven werken is in eerste instantie een cultuurverandering en daarnaast 
het technisch up to date blijven voor nieuwe functionaliteiten. We gaan er vanuit dat ook 
komende jaren investeringen noodzakelijk zijn om bij te blijven met onze werkwijze en 
systemen.  
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Samenwerking Human 
We gaan ervan uit dat we samen met Human in 2022 een uitzendlicentie toegewezen 
krijgen. Om op deze samenwerking voorbereid te zijn, werken we het komende jaar aan een 
samenhangend gezamenlijk marketing- en communicatiebeleid dat past bij het positioneren 
van de beide merken. We moeten met elkaar bepalen en beschrijven hoe beide 
omroepverenigingen afzonderlijk én gezamenlijk omgaan met publiek, merk en 
programma’s. Dat vergt het zetten van accenten in respectievelijke positionering, 
doelgroepen en kanalenmix. Tegelijk wordt uitgewerkt wat dit betekent voor de 
verenigingen/leden en voor de inrichting van de gezamenlijke afdeling publiek & marketing . 
 
Kiezen: planning 2020 
Met al het voorgaande in gedachte ziet ook de planning voor de afdeling er anders uit. We 
gaan relatief meer aandacht geven aan titels die de nieuwe doelgroep aanspreken. En 
anders dan voorheen zal er meer aandacht zijn voor het laden van het VPRO-merk. We 
kiezen ervoor om een aantal beeldbepalende titels uit te lichten en minder op het lanceren 
van veel nieuwe titels. We verwachten op de golven van grote titels met groot bereik andere 
programma’s onder de aandacht te kunnen brengen. We trekken samen met de 
hoofdredactie op om de dagelijkse productie rond de uitbreng van programmering in goede 
banen te leiden zodat alle teamleden van een redactie weten wat er van hen wordt 
verwacht. 
 
We gaan in 2020 twee structurele nieuwe titels/platforms introduceren. Het nieuwe 
cultuurprogramma VPRO Mondo zal in eerste instantie op inhoud onder de aandacht worden 
gebracht. We zien dat de verwachtingen over presentator Nadia Moussaid hoog gespannen 
zijn en nemen de tijd het programma te laten zetten. In de loop van het jaar gaan we de 
campagne-activiteiten opschroeven. Onderzoeksplatform Argos is bij uitstek een titel die op 
inhoud en nieuws maken wordt gecommuniceerd. Omdat we ook meer inzetten op een 
bijdrage vanuit publiek, werken we nauw samen met de redactie om hier vormen voor te 
vinden. 
 
Ontspannen organisatie 
Het fundament voor het slagen van alle plannen is een soepele samenwerking en 
ontspannen organisatie. Hieraan wordt dagelijks hard gewerkt, met blijvende aandacht voor 
de turbulente krachten in de sector en politiek, die een flexibele werkwijze vergen. Op het 
werkterrein van de afdeling publiek & marketing hebben we hier volop mee te maken. De 
introductie van multidisciplinaire redactieteams, multimediaal produceren en samenwerken 
van idee-ontwikkeling tot impact in de reorganisatie van 2018 vergt nog veel improvisatie, 
overleg en afspraken over taakverdeling en verantwoordelijkheid. We zien dat andere 
omroepen ons model volgen en we zijn zelf nog dagelijks bezig de uitvoering fijn te slijpen. 
Steeds vaker lukt het om titels echt crossmediaal uit te brengen. Vaak nog is dat een stap te 
ver. We gaan in 2020 nadrukkelijker de best practise gebruiken voor draagvlak en 
kennisoverdracht en we temperen te hoge verwachtingen. 
 
Nu we verschillende best practices hebben, is het ook mogelijk om die bij meer redacties toe 
te passen. Wanneer we meer volgens vaste patronen werken, komt er meer ruimte om 
bijzondere dingen te doen. Rolduidelijkheid en heldere verantwoordelijkheden helpen 
daarbij. Publiek & marketing blijft zich inzetten voor het delen van haar expertise in het 
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dagelijks werk, maar ook met inspiratiessessies en onder meer de VPRO Studiedag. De 
medewerkers van publiek & marketing houden zelf hun kennis op peil door gerichte 
opleidingen en onder andere bezoek van conferenties. De ontwikkelingen in het vak gaan zo 
snel, dat we hier doorlopend aandacht voor hebben. We willen redacties inspireren en 
begeleiden bij de implementatie van crossmediaal werken.  
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5. Multimediale VPRO Gids  
 
De VPRO Gids bestaat in 2020 in twee varianten, op papier en als vprogids.nl. Daarnaast is 
er Koos, een media-app met elke dag vijf kijk-, lees- en luistertips. De Gids loodst het 
publiek door al het moois dat ‘media’ heet, van traditioneel tot ‘on demand’. Waar de 
papieren Gids nog steeds draait om het wekelijkse radio- en televisieprogramma, is ‘VPRO-
gidsen’ anno nu het aanbevelen en liefst ook meteen aanklikbaar maken van vooral films en 
series, boeken, podcasts en documentaires: dit zijn de pijlers van waaruit de redactie sinds 
2019 multimediaal opereert.  
 
1. Film en series: dit onderwerp komt terug in alle kanalen van de Multimediale Gids, en 

heeft een eigen speciale site: een online magazine. De site verhuist naar 
vprogids.nl/cinema. Heeft eigen social media-kanalen en een nieuwsbrief.  

2. Boeken: Aandachtsgebied waarvoor de afgelopen 10 jaar heel veel offline en online 
inhoud is gemaakt, willen we vooral online beter gaan aanbieden, via 
vprogids.nl/boeken, waardoor het beter vindbaar en herkenbaar is als pijler van VPRO 
Gids. 

3. Podcasts: nu al in Gids, Koos en op vpro.nl, straks op vprogids.nl/podcast 
4. Documentaires: het aanbod van documentaires was al groot, en is sterk toegenomen: 

naast tv en bioscoop, zijn er ‘on demand’ veel documentaires te vinden op onder andere 
Netflix, NPO Start (plus) en 2Doc. 

 
Uitgangspunt is dat een pijler op alle kanalen terug moet komen: korte tips in Koos, een 
eigen online magazine als onderdeel van VPROGids.nl, een vaste plek in de papieren VPRO 
Gids, tenminste één grotere multimediale productie per jaar, nieuwsbrief, social media. 
Daarnaast zal de redactie van Cinema weer verslag doen van festivals in Rotterdam, Cannes 
en Venetië. 
 
Gidsen wordt steeds minder afhankelijk van de eenheid datum/zender/tijd en vraagt om een 
andere benadering waarbij de kwaliteit van de inhoud voorop staat, en vooral de snelheid 
waarmee de gebruiker daar naartoe geleid kan worden. Alles wat van waarde is, en waar we 
vanuit de Gids aandacht aan hebben besteed zal veel langer houdbaar moeten zijn en steeds 
opnieuw (geactualiseerd) ingezet moeten kunnen worden.  
 
Bouwen 
Daarom willen we in 2020, naast de cinema database, ook voor de pijlers Series, Boeken, 
Documentaires en Podcast een database laten bouwen. Voor films werkt dit al heel goed: de 
filmselectie in de papieren Gids bevat wekelijks 40 films, waarvan er tegenwoordig 
gemiddeld 3 niet eerder vertoond zijn. Met andere woorden: van meer dan 90% van de 
uitgezonden films (die de moeite waard zijn) hebben we recensies in de database. 
 
Samen met de afdeling I&DM maken we in 2020 werk van de doorontwikkeling van het 
online domein vprogids.nl, waar bijvoorbeeld de aansluiting van Cinema nog gerealiseerd 
moet worden. Wel met een nieuwe werkwijze waarbij een product owner vanuit de Gids 
leiding geeft aan een team van I&DM dat exclusief voor de uitgeverij werkt bezig is. 
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In het eerste kwartaal 2020 zal naar verwachting ook de VPRO Gids app worden opgeleverd 
door het Deense bedrijf Visiolink. Een kant-en-klaar product, waarvoor gekozen is om zo 
snel mogelijk in te kunnen spelen op de wens van gebruikers. Onderzoek naar vprogids.nl 
wees uit dat een app voor de meeste gebruikers een must is. 
 
Publiek centraal 
Uit onderzoek onder gebruikers van KOOS bleek dat deze groep vooral verrast wil worden 
met sprankelende inhoud, en dat een deel van hen ook daadwerkelijk (Een tikkie voor 
KOOS) bereid was voor die inhoud te betalen. In samenwerking met I&DM wordt nu KOOS II 
ontwikkeld, waarin de gevalideerde aannames uitgewerkt zijn. Daarnaast onderzoeken we in 
2020 of Gids- en Kooslezers behoefte hebben aan een eenmalige uitgave op papier, uit te 
brengen voor de zomer, waarin de hoogtepunten van Koos gekoppeld worden aan een 
redactionele formule met focus op ‘on demand’ aanbod. 
 
2020 wordt het eerste jaar waarin de Gids zijn lezers multimediaal zal bedienen en bereiken. 
Achter de schermen is daar in 2019 hard aan gewerkt, onder andere door de afdeling I&DM, 
maar ook de collega’s van Financiën, CRM en ICT waren bij de voorbereidingen betrokken. 
Een leerzaam traject dat opvolging verdient. De uitgeverij zal deze afdelingen dan ook 
steeds nadrukkelijk en structureel betrekken bij nieuwe plannen.  
 
Inkomsten 
De abonnees zijn en blijven de voornaamste bron van inkomsten. In 2020 gaat de 
abonnementsprijs van de papieren gids van 67 euro naar 71 euro. De prijs voor een digitaal 
jaarabonnement is 54 euro. De verwachting is dat de digitale gids een belangrijke rol kan 
spelen in het behoud van potentiele opzeggers. 
 
De advertentie-inkomsten zijn voor 2020 geraamd op het niveau van 2019, daarnaast 
komen er inkomsten uit de productie van de bijlagen en uit Blendle. In 2020 zal ook de 
online acquisitie worden gestart, in de eerste plaats op vprogids.nl/cinema, dat een hoog 
maandelijks bereik heeft. Het introduceren van online advertising kan een goed alternatief 
zijn voor het aanbieden van betaalde content. Tenslotte zullen we in de loop van 2020 KOOS 
II introduceren en daarbinnen met verschillende abonnementsvormen gaan experimenteren. 
Gezien de vluchtigheid van KOOS zal komend jaar ook onderzocht worden of het één keer 
per jaar uitbrengen van het Tijdschrift KOOS, een extra verdienmodel kan zijn. 
 
De bijlagen die de Gids maakt voor mediapartners en andere festivals vormen sinds enige 
jaren ook een vaste bron van inkomsten. Voor 2020 staan bijlagen op de agenda voor IFFR, 
Holland Festival, IDFA, November Music en Crossing Border. 
 
Drukwerk alternatieven 
De onrust in de grafische industrie - in 2019 gingen Roto Smeets bv en de Belgische 
drukkerij Corelio failliet - heeft ertoe geleid dat de (uitwijk)mogelijkheden voor de VPRO 
Gids zeer beperkt zijn. Het contract kon worden ondergebracht bij Senefelder Misset. 
Vooruitkijkend naar 2021 wanneer het huidige contract (met optie voor verlenging) afloopt 
willen we in 2020 een onderzoek doen naar mogelijke andere (verschijnings-)vormen van 
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het tijdschrift om onze actieradius te vergroten. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden 
aan het apart (locatie en tijd) laten drukken van het ‘spoorboekje’ en het redactionele deel 
van het blad. Doel van het onderzoek zal zijn de mogelijkheden voor druk, afwerking en 
distributie te vergroten. 
 
Toekomst 
De VPRO Gids is nog steeds een springlevende titel met een stevige oplage van 140.000 
exemplaren per week. Deze achterban moeten we koesteren en behouden. ; Het online 
abonnement op vprogids.nl is een belangrijk onderdeel in deze behoud strategie. De 
doelstelling voor 2020 is een maximale uitstroom van abonnees van 4%. We streven ernaar 
om 7000 abonnees te migreren van papier naar digital only. Lezers van de papieren Gids 
bieden we iets extra’s: zoals een puzzelboekje bij het Kerstnummer.  
 
Het werven van nieuwe abonnees voor digital only abonnementen op de Gids start in 
december 2019, in eerste instantie alleen via online kanalen. We richten ons op een 
autonome instroom van nog eens 600 nieuwe abonnees. 
 
Vooralsnog is de multimediale uitgeverij een activiteit binnen de VPRO, met de beperkingen 
die ondernemen in een publieke omgeving met zich meebrengt. Het lijkt zinvol het komend 
jaar de mogelijkheden voor publiek-private samenwerking op multimediaal uitgeefgebied te 
onderzoeken. Deze exercitie zal in samenspraak met VPRO in Bedrijf worden uitgevoerd. 
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6. Innovatie & Digitale Media 
 
De digitale ambities van de VPRO zijn traditioneel groot. Innovatie is core business. Voor 
I&DM betekent dat nieuwe technologieën, nieuwe platforms en nieuwe distributiekanalen 
gebruiken. We investeren daarin omdat we ons publiek optimaal willen blijven bedienen, 
omdat we denken dat we hiermee rijkere verhalen kunnen vertellen, en ook omdat we 
geloven dat media-innovatie een onderdeel is van de opdracht van de publieke omroep. 
 
De afdeling speelt een centrale rol in de inrichting en bouw van de online omgeving van de 
VPRO-organisatie als geheel. Zij werkt nauw samen met de hoofdredactie Media, met de 
afdeling Publiek & Marketing en met de multimediale uitgeverij van de VPRO. Rond 
programmatitels en -platforms bedenkt de afdeling digitale concepten en voert deze, bij 
toekenning, uit. I&DM komt samen met de afdeling Publiek & Marketing tot een optimale 
invulling van vpro.nl en alle onderliggende digitale uitingen van de VPRO. De afdeling 
ondersteunt bovendien De Gids in de transformatie van een primair papieren product naar 
een uitgeverij die in toenemende mate zijn publiek probeert te bereiken met digitale 
uitingen. 
 
Gezonde organisatie 
De VPRO investeert in 2020 fors in de afdeling I&DM. Deze investering vloeit voort uit de 
waarneming dat de verhouding tussen de middelen die de afdeling tot haar beschikking 
heeft, en de ambities die zij moet helpen realiseren, scheef was gegroeid. Daarom is er in 
2019 grondig gekeken naar de samenstelling van het team, de werkwijze, en de verhouding 
tussen I&DM en de andere relevante afdelingen in de VPRO. 
 
De investering moet leiden tot een betere prioritering en uitvoering van de digitale ambities 
van de VPRO. We kijken scherper waar we onze middelen op inzetten, en wegen daarbij op 
MT-niveau de inzet van de titels, het corporate kanaal vpro.nl en de multimediale uitgeverij 
af naar wat het beste is voor de VPRO als geheel. I&DM faciliteert deze afweging en geeft 
vervolgens uitvoering aan de genomen besluiten.  
 
De structurele investering leidt er niet alleen toe dat I&DM meer mensen kan aantrekken, 
maar zij impliceert ook een andere manier van werken. Daarom worden in 2020 ook 
middelen vrijgemaakt voor trainingen en de tijdelijke aanstelling van een coach die het team 
moet bijstaan in de transformatie naar de nieuwe werkwijze. Naar verwachting is deze 
transformatie in de tweede helft van 2020 afgerond. Vanaf de zomer beantwoorden 
samenstelling, omvang en organisatie beter aan de vereisten die het hoge ambitieniveau 
stellen. 
 
I&DM zal in 2020 de nadruk leggen op het consequenter doorvoeren van de Agile/Scrum 
werkwijze en -rolverdeling. Het bouwteam wordt fors uitgebreid en ingedeeld in drie logische 
domeinen: voor onderhoud en doorontwikkeling van de digitale basisinfrastructuur waarop 
onze systemen draaien, inclusief POMS dat we voor NPO doorontwikkelen; voor vpro.nl en 
alle onderliggende titels; en voor alles wat de multimediale uitgeverij van de Gids nodig 
heeft. De drie resulterende teams kunnen meer gefocust werken en flexibeler inspelen op de 
wensen van de belangrijkste stakeholders. Er worden zogeheten ‘product owners’ 
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aangesteld, en er komt een ‘scrum master’ die de bouwteams begeleidt en de 
werkzaamheden coördineert. Zo’n organisatievorm is op dit moment het best mogelijke 
antwoord voor de uitdagingen die onze complexe omgeving aan ons stelt, omdat het 
gemakkelijker wordt de focus van een team mee te veranderen met de ambities van de 
organisatie. De herinrichting zal ertoe leiden dat de afdeling niet alleen effectiever en 
efficiënter gaat opereren, maar ook dat de werkdruk vermindert en dat de motivatie 
toeneemt. 
 
De afdeling ondersteunt ook de modernisering van het crossmediale productieproces. 
Digitaal werk is nooit af – het is geen lineaire keten van productiestappen die een helder 
begin en eind kent. Digitale productie vereist een cyclische aanpak van conceptontwikkeling, 
prototyping, testen, uitvoeren, testen en publiceren – waarna er een continue 
doorontwikkeling moet plaatsvinden, al was het alleen maar omdat de technische vereisten 
van platforms en programmeertalen altijd veranderen en er steeds nieuwe digitale 
bedreigingen kunnen opduiken. Maar ook omdat we in de strijd om de aandacht van ons 
publiek vorm en inhoud moeten aanpassen aan de wens van de gebruiker. Content wordt 
steeds op andere manieren gebundeld en gedistribueerd om het passend te maken voor het 
platform waar de gebruiker zich bevindt. Zo'n productieproces past het beste bij de ambities 
die de VPRO heeft, en vraagt op termijn ook aanpassingen in de huidige productieketen die 
nog te lineair is opgebouwd. Het effect van de herinrichting is op zijn minst ook dat in 2020 
I&DM in een vroeger stadium wordt betrokken bij de ontwikkeling van crossmediale plannen. 
 
Technische basis  
Mediaproductie en -distributie worden sterk beïnvloed door nieuwe technologische 
ontwikkelingen. I&DM signaleert en analyseert deze ontwikkelingen op bruikbaarheid voor 
de VPRO en is medeverantwoordelijk voor de inzet van nieuwe technologieën.  
 
Concreet werkt I&DM in 2020 aan de vernieuwing van het online platform vpro.nl, aan 
diverse digitale producten voor de multimediale uitgeverij (de Gids) en zullen enkele nieuwe 
titels grote aandacht krijgen. Voor Argos (de redactievloer die zich richt op 
onderzoeksjournalistiek) en voor Mondo (het nieuwe cultuurprogramma) worden online 
uitingen bedacht en uitgevoerd. 
 
Zonder een gezonde technische basis loopt de VPRO digitale risico’s: onze site kan gehackt 
worden, onze data (of beter gezegd: de data van onze gebruikers) kunnen gestolen worden. 
Daarom is het van het grootste belang dat we blijven investeren in onze digitale basis-
infrastructuur. Maar ook dat de kennis van de afdeling op het gebied van databeheer (niet 
alleen in technische zin, maar ook bestuurlijk en ethisch) wordt geborgd in de 
besluitvorming rond het databeleid van de VPRO. 
 
In dat kader moet ook het initiatief PublicSpaces genoemd worden, dat in 2020 verder 
uitgebouwd en geprofessionaliseerd wordt. Dit initiatief plaatst de VPRO in het hart van een 
netwerk van Nederlandse en Europese (semi-) publieke organisaties die een 
gemeenschappelijk probleem hebben: dat ze voor hun publieksbereik noodgedwongen 
gebruik moeten maken van veelal Amerikaanse platforms (zoals Facebook, Instagram en 
YouTube) die er praktijken op nahouden die in veel gevallen haaks staan op de kernopdracht 
van deze organisaties. 
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Van belang is ten slotte dat de afdeling het eerste aanspreekpunt is voor het onlinebeleid 
van de NPO. De omroepen worden steeds verder bestuurlijk beknot in de mogelijkheden om 
hun eigen publiek te bereiken met verrijkte content en interactiemogelijkheden; I&DM 
coördineert de afstemming met andere omroepen over gezamenlijke reacties en bereidt de 
standpuntbepaling in het MT voor. 
 
Innovatie 
Ook is de afdeling het eerste aanspreekpunt voor de nieuwe NPO-afdeling Innovatie. Daar 
ligt ook een belangrijke potentiële financieringsbron voor de innovatiedoelen van de VPRO. 
In 2019 zijn we er al in geslaagd om substantiële bedragen uit deze Innovatie-afdeling te 
verkrijgen; en in 2020 zijn onze ambities nog groter. 
 
Op het moment van schrijven onderzoekt de afdeling, samen met HRM en P&M, hoe de 
innovatie binnen de VPRO op een nieuwe manier georganiseerd kan worden. Het streven is 
om tot een eensluidende definitie van innovatie te komen, daarop doelstellingen te leggen, 
en te onderzoeken of de diverse vormen van innovatie (bijv. sommige typen programma-
ontwikkeling, talentscouting, opleiding en technologische innovatie) bij elkaar te plaatsen in 
één team. Dit onderzoek moet in het begin van 2020 leiden tot besluitvorming. 
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7. Zakelijk Media 
 
Productieleiding en Ketenzaken 
De nieuwe crossmediale werkwijze behoeft in 2020 aandacht. Na een evaluatie van de 
huidige praktijk zullen er in 2020 stappen moeten worden gezet. Productieleiding en 
producers kunnen daar in het procesbeheer, dat wil zeggen het volgen van de keten, een 
bijdrage aan leveren. De productieleiding zal in 2020 blijven intunen op de benodigde kennis 
en vaardigheden van de  (senior)producers om samen met de eindredacteur de 
multidisciplinaire redactieteams te leiden. Het in 2019 door P&O opgezette opleidingsplan 
Leergang Leidinggeven is voor de productieleiding een goed vertrekpunt. 
 
Productieleiding zal in 2020 de ingezette koers van ‘de jongere VPRO’ vervolgen door 
producers aan zich te binden, die andere gewenste kennis en competenties meebrengen dan 
al in huis aanwezig zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om kennis op het gebied van produceren 
voor online/social media, maar ook om een verbindende factor te kunnen spelen tussen de 
diverse afdelingen intern, maar ook extern in contact met talenten, de NPO en de Fondsen.  
 
De neerwaartse druk op de budgetten is ook in 2020 een bedreiging voor de kwaliteit en 
innovatie van onze programmering. Daarnaast maakt de groeiende bemoeienis van de NPO 
met de bedrijfsvoering en inzet van onze Eigen Bijdrage het steeds lastiger om eigen 
inhoudelijke en zakelijke keuzes te maken en neemt de administratieve last van intensieve 
controle vooraf en steeds meer gedetailleerde verantwoording achteraf toe. De medewerkers 
merken die druk ook. De Zakelijk Leider zal het welzijn van productieleiding en producers 
zorgvuldig monitoren en begeleiden.  
 
Zakelijk – In Bedrijf 
Inkomsten van derden kunnen helpen de druk op budgetten enigszins te verlichten. In 
Bedrijf blijft de multidisciplinaire redactieteams ondersteunen om met een zakelijke blik naar 
hun contacten, relaties, afspraken en contacten te kijken. Daarnaast bestendigt het team de 
samenwerking met Human op alle vlakken (en niet alleen sales).  
 
In Bedrijf gaat in 2020 actief op zoek naar nieuwe partners, die passen bij de VPRO en waar 
we een meerjarige verbinding mee aan kunnen gaan. De focus ligt hierbij (en in het 
algemeen bij het werven van fondsen) op de gebieden innovatie en maatschappelijke 
impact. Met het oog op business development ‘nationaal’ start In Bedrijf met een plan voor 
een ‘VPRO Roadshow’ rondom de evenementen van de VPRO. Uitbreiding van het 
internationale netwerk is een ander aandachtspunt. In Bedrijf blijft actief op zoek naar 
producenten, sales agents, distributeurs en omroepen om mee te coproduceren en 
mogelijke voorfinanciering mee af te stemmen. Om te beginnen in Scandinavië.  
 
Verder kijkt In Bedrijf naar de mogelijkheden om programmaformats beter te definiëren 
zodat ze beter te exploiteren zijn en scouten zij tegelijk naar goede formats van derden, 
waar de VPRO interesse in kan hebben. 
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Juridische Zaken 
De nieuwe beleidsmatige kaders vanuit OCW en NPO en de aangekondigde wetswijziging, 
brengen met zich mee dat de afdeling intensief betrokken is bij het implementeren van deze 
nieuwe kaders binnen de organisatie. Als gevolg hiervan blijft de afdeling dit jaar nauw 
betrokken bij de ontwikkeling van alle crossmediale en innovatieve projecten en de 
mediawettelijke kwalificatie ervan. Tevens zal de afdeling extra aandacht besteden aan het 
verspreiden van praktische juridische handvatten voor de verschillende afdelingen binnen de 
VPRO.  
 
Het aankomende jaar zal veel tijd worden geïnvesteerd in het begeleiden en adviseren van 
de organisatie op het gebied van privacy en compliance. Dit houdt in dat ook in 2020 een 
groot deel van de werkzaamheden zal bestaan uit het begeleiden van specifieke directie- en 
beleidskwesties en werkzaamheden als compliance- en data-protection officer.  
Na een jaar met een belangrijke functiewisseling binnen de afdeling licentieverlening en 
rechtenresearch, kan de afdeling met het aantrekken van de vervanger, de blik weer op de 
toekomst richten. Vooral zal hierbij extra worden geconcentreerd op het begeleiden van de 
producers en de afdeling ketenzaken bij het digitaal ontsluiten van de juiste 
rechtenafspraken. Ook zal de focus komen te liggen op het nieuwe rechten management 
systeem van Dutch CORE. 
 
Huisvesting, productiefaciliteiten, ICT en hospitality 
Deze teams zorgen ervoor dat VPROers ook in 2020 een veilige, prettige en duurzame 
werkplek hebben, tegen beheersbare kosten. Werk dat grotendeels gebeurt achter de 
schermen. Om onze werkomgeving ‘groener’ te maken hebben deze collega’s stappen 
genomen om energie te besparen, bijvoorbeeld met de aanschaf van een nieuwe koeling in 
de serverruimte en de overgang op werken in de cloud door gebruik van Microsoft OneDrive 
en Teams. Dat laatste moet (samen)werken ook makkelijker maken omdat data en 
applicaties van overal ter wereld toegankelijk zijn.  
 
Door samenwerking met andere omroepen (vooral NTR en BNNVARA) behaalt de VPRO 
schaalvoordelen, bijvoorbeeld bij de aanschaf van techniek of gezamenlijke telefoonlijnen.  
 
Vanuit huisvesting wordt in 2020 aandacht besteed aan (achterstallig) onderhoud van 
koeling, pompen, airco en liften, de WPM’s worden verder opgepakt en de kitchenettes 
krijgen een opknapbeurt.  
 
Het ICT-team zal ook een belangrijke bijdrage leveren aan meer datagedreven werken, een 
initiatief van de afdeling P&M om bestaande en nieuwe VPRO-leden, abonnees en donateurs 
beter van gewenste content te voorzien. Hiervoor zullen we bestaande infrastructuur zoals 
het CRM systeem moeten aanpassen. 
 
Tenslotte zullen de collega’s van restaurant, Petit Café en receptie er alles aan doen om ook 
in 2020 een prettige werksfeer te creëren voor VPRO-medewerkers en gasten. Waarbij ook 
hier weer veel aandacht is voor duurzaamheid: Minder verspilling van eten, minder niet 
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duurzame plastics, meer vegetarische, biologische en lokale producten. Ook ligt er een plan 
om het restaurant anders in te richten zodat er voldoende zitplaatsen aanwezig zijn.   
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8. Personeel & Organisatie 
 
Binnen de VPRO vinden wij een actief personeelsbeleid - waarbij begeleiding en ontwikkeling 
van personeel centraal staan en duidelijke afspraken worden gemaakt over 
verantwoordelijkheden en verwachtingen - een van de belangrijkste speerpunten. Dit heeft 
ook zijn weerslag gekregen in één van de organisatieprioriteiten voor 2020: we blijven 
nadrukkelijk investeren in de nieuwe manier van werken en de kwaliteit van medewerkers. 
Hiervoor zijn in 2019 al belangrijke stappen gezet. We hebben een actieplan uitgewerkt om 
de VPRO diverser te maken. De belangrijkste initiatieven zijn aan het begin van dit jaarplan 
toegelicht. Ook voor het aantrekken van een nieuwe generatie VPRO-ers en 
talentontwikkeling hebben hoofdredactie en Publiek & Marketing gezamenlijke plannen 
gemaakt. 
 
De afdeling P&O ondersteunt de organisatie onder andere door tools te ontwikkelen, 
deelname aan opleidingen en trainingen te organiseren, beleid te ontwikkelen en werving en 
selectie te faciliteren. In 2020 focust P&O op de volgende onderwerpen: 
 
Goede gesprekken tussen medewerker en leidinggevende en professionalisering 
leidinggevenden 
In juni 2019 is de leergang leidinggeven gestart waaraan alle leidinggevenden binnen de 
VPRO kunnen deelnemen. De leergang bestaat uit 6 modules, verdeeld over een periode van 
9 maanden. Een belangrijk onderdeel in deze leergang is het stimuleren van een continue 
gesprek tussen medewerkers en leidinggevenden over functioneren en ontwikkeling. 
Hiermee willen wij de volgende doelen bereiken: een goed werkgever zijn; prestaties 
verbeteren; talenten optimaal laten ontplooien en werkgerelateerde gezondheidsrisico’s 
vroegtijdig signaleren en weg te nemen. Omdat het duo eindredacteur/producer belangrijk is 
voor het aansturen van de multidisciplinaire redactieteams is voor de producers een 
aangepaste leergang ontwikkeld die gericht is op ‘aansturen zonder strepen’.  
In 2019 is de ontwikkelcyclus gerealiseerd en ter vervanging van de jaargesprekken 
geïntroduceerd. In de leergang leidinggeven zijn alle leidinggevenden getraind in het gebruik 
van de nieuwe cyclus die gericht is op ontwikkeling en ambitie. Eind 2020 wordt de 
ontwikkelcyclus geëvalueerd. 
 
Ontwikkeling medewerkers  
Iedere medewerker kan gebruik maken van individuele ontwikkelfaciliteiten, zoals een 
gerichte opleiding of training. P&O faciliteert hierin en beheert het opleidingsbudget. In 2019  
zijn zes enkelvoudige Boost je brein! bijeenkomsten georganiseerd. Deze succesvolle 
bijeenkomsten stonden o.a. in het teken van loopbaanontwikkeling, gezond werken, 
feedback en samenwerken. Deze Boost je brein! bijeenkomsten krijgen een vervolg in 2020.  
Tot slot zal de afdeling de organisatie van de VPRO School blijven ondersteunen, in nauwe 
samenwerking met de hoofdredactie, waarbij de focus ligt op jong en divers talent.  
 
Arbobeleid en ziekteverzuim  
Zorgvuldig beleid omtrent arbeidsomstandigheden en verzuimmanagement blijft een 
belangrijk punt van aandacht voor de afdeling P&O.  Het verzuimpercentage, het relatieve 
aantal uren ten opzichte van de totale formatie dat zich ziek meldt, is in 2019 gedaald naar 
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het landelijk gemiddelde van 4%. Vanuit P&O doen wij voorstellen om structurele, 
werkgerelateerde gezondheidsrisico’s op te lossen. Zo is in 2019 vaker gebruik gemaakt van 
het Sociaal Medisch Teamoverleg (SMT) tussen bedrijfsarts, leidinggevende, P&O en in 
enkele gevallen de medewerker om meer grip te krijgen op langdurig verzuim. Deze SMT 
overleggen worden in 2020 voortgezet. In de leergang leidinggeven is aandacht voor het 
herkennen van signalen van burn-out klachten zodat leidinggevenden hier eerder op kunnen 
acteren.   
 
Werving divers talent/inclusiviteit  
Om een aantrekkelijk werkgever te zijn voor divers talent, is het belangrijk dat de VPRO zich 
als zodanig presenteert aan potentiele nieuwe medewerkers. In een apart hoofdstuk 
hierover is al het nodige toegelicht. P&O heeft in 2019 de nieuwe sollicitatietool Homerun 
geïmplementeerd die meer mogelijkheden biedt voor beeld/taal en vormgeving. De teksten 
zijn herzien en zullen ook in 2020 steeds worden getoetst op een inclusief karakter. Nieuwe 
wervingskanalen worden ingezet om een breder personeelsaanbod te bereiken. P&O geeft 
gericht advies aan vacaturehouders op het gebied van selectie van nieuwe collega’s. 
 
In 2020 is het de ambitie van P&O om, als vervolg op de eerste twee succesvolle trajecten, 
een derde traineeship voor jong (media) talent op te zetten, in samenwerking met één of 
twee andere publieke omroepen. In dit traineeship krijgen talenten de kans om een jaar (2x 
een halfjaar bij 2 verschillende omroepen) relevante werkervaring op te doen. Zij krijgen 
daarnaast een breed opleidingsprogramma gericht op de ontwikkeling van zowel hardskills 
als softskills. Evenals in het laatste traineeship in 2017/2018 zal de focus in de selectie van 
deelnemers liggen op trainees met een migratieachtergrond. 
 
Teamsamensteller  
De teamsamensteller speelt een cruciale rol bij de totstandkoming en ontwikkeling van 
multidisciplinaire redactieteams die kwaliteit en innovatie realiseren, maar ook bij het 
organiseren van gezonde werkdruk voor de medewerkers teneinde uitval te voorkomen. 
Zowel leidinggevenden als programmatische medewerkers weten de teamsamensteller 
makkelijk te vinden bij vragen over de samenstelling van de redacties en over de eigen 
individuele ambities. Deze positieve ontwikkeling wordt doorgezet in 2020. Met de ambities 
die leidinggevenden en medewerkers samen vastleggen in de ontwikkelgesprekken wordt de 
teamsamensteller gevoed met informatie. Voornemen voor 2020 is het professionaliseren 
van de digitale database van flexibel personeel.   
  
De verhouding vast-flex  [definitief te maken op 1-1-2020 ivm laatste mutaties] 
De VPRO heeft met ingang van 2020 xxx medewerkers (x fte) in cao-dienst. Van deze XX 
medewerkers hebben xxx medewerkers een contract voor onbepaalde tijd (vast) en xxx 
medewerkers een contract voor bepaalde tijd (flex). De vast-flex verhouding komt hiermee 
uit op xx% vast en xx% flex. De VPRO wijkt hiermee voor 2020 af van de in de cao 
voorgeschreven bandbreedte voor de vast/flex verhouding van 75% - 25%.  
Het grootste aandeel flex is te vinden bij de programmagebonden functies. Hiermee kan de 
organisatie inspelen op een fluctuerende behoefte afhankelijk van het aantal en de aard van 
de toegekende programma’s. Bij eindredacteuren en programmamakers is het aandeel vaste 
contracten echter weer vrij hoog (80%). Dit betekent dat de betreffende medewerkers breed 
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moeten kunnen worden ingezet op de verschillende programma’s en producties van de 
VPRO.   
Voor de overige (niet programmagebonden) functies is de verhouding 75% vast tegenover 
25% flex, conform de cao-afspraken.    
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9. Toelichting Eigen Bijdrage 2020 
 
In 2020 hebben we € 3.298.000 aan Eigen Bijdrage te besteden. 

Het merendeel van dit bedrag (€ 2.773.000) wordt ingezet t.b.v. onze audio en video 
programmering, te weten: 

- € 2.148.000 ten behoeve van de audio en video programmering. We zetten Eigen 
Bijdrage in op de programma’s die voor de VPRO inhoudelijk van belang zijn en/of die 
we multimediaal willen inrichten en/of waar we vanuit de OCW begroting niet genoeg 
middelen krijgen om de programma’s te maken zoals wij die willen maken. 
Voorbeelden van deze programma’s zijn Argos, 3v12, Nooit meer slapen en ons 
nieuwe cultuurprogramma Mondo. Tevens zullen we in 2020 samen met Human extra 
investeren in een onderzoeksjournalistieke online-omgeving van Argos. Ook 
gebruiken we onze Eigen Bijdrage om programma’s inhoudelijk sterker te maken 
door bijvoorbeeld extra research mogelijk te maken of impact te creëren rondom een 
titel, zoals bij In Europa Nu en verschillende reisseries. 
 

- € 400.000 gaat naar innovatie en ontwikkeling van nieuwe VPRO titels voor zowel de 
lineaire als de non-lineaire (on demand) distributiekanalen, met in 2020 de focus 
programmering voor de jongere doelgroep. 
 

- € 225.000 gaat naar Dorst. Het platform waar jonge makers onder begeleiding van 
de ervaren makers, vernieuwende en grensverleggende ideeën kunnen uitwerken tot 
programma’s. 

 

De afdeling I&DM ontvangt in 2020 een bedrag van € 220.000 aan Eigen Bijdrage. Dit 
bedrag wordt besteed aan de herinrichting van de afdeling, aan innovatieve projecten en 
conceptontwikkeling. De innovatie en conceptontwikkeling bij de afdeling ID&M 
onderscheidt zich van deze bij Audio en Video, door de focus op de ontwikkeling van 
nieuwe crossmediale concepten en het technische onderzoek naar nieuwe manieren van 
(online) verhalen vertellen en distribueren.	

Er gaat ca. € 100.000 naar de afdeling In Bedrijf om te blijven investeren in de 
Fondsenwerving voor de programmering. Door deze bijdrage is de verwachting dat er in 
2020 een bedrag van € 900.000 aan externe Fondsen wordt opgehaald. 

Er is € 205.000 beschikbaar t.b.v. inzet Vereniging Sponsoring/Media partnership. Dit 
bedrag investeren we in ons culturele netwerk en in de strategische samenwerking met 
verschillende partners.	
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10. Exploitatiebegroting 2020 
 

 

11.1  Overzicht totaal per bedrijfsonderdeel
Begroting Begroting Verwachte

2020 2019 exploitatie 2019

BATEN

Video en Audio 45.264.200 40.648.700 39.748.700
Innovatie & Digitale Media 644.000 660.800 560.800
Organisatiekosten 6.877.000 6.838.400 6.838.400
Baten Hoofdtaken incl. EB 52.785.200 48.147.900 47.147.900

Vereniging 5.998.100 6.018.700 6.218.700
Gids 8.352.100 8.077.000 7.877.000
VPRO in bedrijf 1.277.000 1.065.200 965.200
Detacheringen 426.400 333.300 333.300
Baten Nevenactiviteiten incl. EB 16.053.600 15.494.200 15.394.200

Bestemming platforms: Eigen Inkomsten/RMA n.a.v. MJB 2020-2024 -3.298.000 -3.370.700 -3.370.700

A. Totaal Baten 65.540.800 60.271.400 59.171.400

LASTEN

Video en Audio 45.563.000 40.593.400 39.863.500
Innovatie & Digitale Media 1.080.500 830.900 830.900
Organisatiekosten 7.078.800 6.918.800 6.918.800
Lasten Hoofdtaken 53.722.300 48.343.100 47.613.200

Vereniging 3.162.200 3.274.200 3.374.200
Gids 7.731.300 7.569.800 7.369.800
VPRO in bedrijf 1.028.800 986.600 886.600
Detacheringen 426.400 327.600 327.600
Lasten Nevenactiviteiten 12.348.700 12.158.200 11.958.200

B.Totaal lasten 66.071.000 60.501.300 59.571.400

RESULTAAT -530.200 -229.900 -400.000

Video en Audio -298.800 55.300 -114.800
Innovatie & Digitale Media -436.500 -170.100 -270.100
Organisatiekosten -201.800 -80.400 -80.400
subtotaal Hoofdtaken -937.100 -195.200 -465.300

Vereniging 2.835.900 2.744.500 2.844.500
Gids 620.800 507.200 507.200
VPRO in bedrijf 248.200 78.600 78.600
Detacheringen 0 5.700 5.700
subtotaal Nevenactiviteiten 3.704.900 3.336.000 3.436.000

Inzet Nevenactiviteiten -3.704.900 -3.336.000 -3.436.000
Bijdrage/Onttrekking aan RMA 406.900 -34.700 65.300
Inzet Eigen Inkomsten/RMA n.a.v. MJB 2020-2024 -3.298.000 -3.370.700 -3.370.700

Exploitatieresultaat (= A - B) -530.200 -229.900 -400.000

11.2  Specificatie kosten ondersteunende diensten

Algemene Zaken / Directie / Ondernemingsraad 2.240.100 2.340.100 2.357.100
Hospitality 165.200 147.500 133.500
Projecten (nettokosten) 191.800 208.300 -8.700
Flankerend beleid (nettokosten) 350.000 250.000 86.000
Financiën & Economische Ontwikkeling 789.000 751.600 764.600
Personeel & Organisatie 668.800 709.600 926.600
Productie 924.500 904.600 904.600
ICT & Productiefaciliteiten 1.677.200 1.639.300 1.801.300
Publiek & Marketing (nettokosten) 1.900.800 1.900.100 1.986.100
Rentekosten 73.900 75.900 75.900

8.981.300 8.927.000 9.027.000


