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1
Werken bij de televisie
 
Iedereen kijkt ernaar en praat erover. Televisie is een prachtig en machtig, 
maar omstreden medium. Voor de een is het een zapbak, een treurbuis, een 
passief makend monster dat kinderen dik en agressief maakt. Voor de ander 
is het de mooiste uitvinding ooit: een venster op de wereld, een steun bij 
eenzaamheid en verdriet, een bron van kennis en vermaak. Werken bij zo’n 
machtig medium spreekt tot de verbeelding. Dat merk je op feestjes gauw ge-
noeg: men stelt over een tv-baan nu eenmaal meer vragen dan over een baan 
bij een verzekeringsbedrijf.

Maar de werkelijkheid is heel wat minder glamoureus. Je moet gewoon hard 
aanpakken en intensief samenwerken, want televisieprogramma’s maken is 
bovenal teamwork. Aan een productie werken tal van mensen mee, van uitvoe-
rend producent tot kabellegger, en ieders bijdrage is net zo belangrijk. Als de 
chauffeur van een belangrijke gast de weg kwijtraakt, heb je geen programma. 
Als de kabels verkeerd zijn aangesloten evenmin. Als de catering slechte maal-
tijden serveert, is de hele crew van slag.
Gedurende enige maanden werk je dus intensief met elkaar samen aan één pro-
gramma. Draaidagen duren nooit van negen tot vijf en weekends zijn bij de te-
levisie niet heilig. Maar na de vermoeiende en stressvolle opnamedagen heb je 
mooi materiaal en kan een deel van het team even op adem komen en energie 
opbouwen voor de volgende aflevering. De editor en de regisseur brengen dan 
nog een paar lange en inspannende dagen in de montageruimte door.
In dit hoofdstuk noemen we de functies die je bij de televisie kunt bekleden. 
Over welke kwaliteiten moet je beschikken en hoe vind je er een baan of een 
stageplaats? Maar voor we deze vragen beantwoorden schetsen we kort welke 
programma’s er zijn.
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1.1	 Soorten	programma’s

Op basis van vorm en inhoud onderscheiden we een aantal televisiegenres. Bij 
een genre-indeling moeten we echter een flinke slag om de arm houden, omdat 
bedenkers van programma’s voortdurend grenzen verleggen om nieuwe en 
originele formats te ontwikkelen. Als gevolg daarvan lopen genres in elkaar 
over of worden ze samengevoegd in één programma (hybride formats). Een 
talkshow met een quiz en een reportage is heel gebruikelijk. Het relatief nieuwe 
genre reality-tv kent alweer vele subgenres (hoofdstuk 9), die ook weer door 
elkaar gehusseld kunnen worden. Kortom: een genre-indeling is enigszins 
kunstmatig en dankzij creatieve makers snel verouderd. 

Televisiegenres
•  Nieuws/actualiteitenprogramma: Journaal, rtl Nieuws, Netwerk, Nova, Eén 

vandaag, Hart van Nederland en 4 in het land
•  Amusement: (spel)show als Idols, Staatsloterijshow, Lotto weekend miljo-

nairs
•  Emotie-tv: Vermist, Spoorloos, Hart in aktie
•  Infotainment (combinatie van informatie en entertainment):
 –  magazineprogramma over uiteenlopende onderwerpen als showbusi-

ness, reizen, lifestyle en wonen: rtl Boulevard, rtl Travel, Man bijt hond, 
De wereld draait door, Life & cooking, Campinglife

 –  talkshow: Jensen!, Oprah, Dr. Phil, Pauw & Witteman
 –  humor: Koefnoen, Koppensnellers
•  Realitytelevisie: Big brother, Expeditie Robinson, De gouden kooi, Schiphol 

airport, Patty’s posse, De Bauers, Jouw vrouw, mijn vrouw, nexttopmodel-
programma’s, make-overprogramma’s, afslankprogramma’s (in hoofdstuk 
9 onderscheiden we subgenres van reality-tv)

•  Reportage: Netwerk
•  Documentaire: Close-up, Het uur van de wolf, Holland doc, Tegenlicht
•  Quiz: Tien voor taal, Achmea kennisquiz, Lingo
•  Educatief: Het klokhuis, Schooltelevisie
•  Jeugd: Villa Achterwerk, Sesamstraat
•  Sport: Studio sport, De wedstrijden, Holland sport
•  Drama:
 –  sitcom: Friends
 –  serie: Rozengeur & wodka lime, Baantjer, Gooische vrouwen
 –  soap: Goede tijden slechte tijden, Onderweg naar morgen
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In dit boek beschrijven we de taken van de redacteur bij de meest voorkomen-
de dagelijkse en wekelijkse non-fictieprogramma’s; drama (fictie) blijft dan ook 
buiten beschouwing. Omdat het doen van research voor documentaires en re-
ality-tv enigszins afwijkt van redactiewerk bij doorsnee dagelijkse of wekelijkse 
programma’s, besteden wij daar apart aandacht aan in hoofdstuk 8 en 9.

Studio versus locatie
Er is ook een indeling mogelijk op basis van hoe programma’s gemaakt worden.

•  Studioprogramma’s. Programma’s als quiz- en showprogramma’s worden 
vrijwel altijd opgenomen in een studio met een aantal vaste studiocamera’s. 
Producent Endemol heeft een gigantische eigen studio in Aalsmeer voor 
showprogramma’s en eigenlijk was het Big brother-huis in Almere ook een 
soort studio. Op het Mediapark te Hilversum staan uiteraard studio’s, maar 
programma’s als Buitenhof en De wereld draait door worden vanuit Amster-
dam uitgezonden. 

  De regisseur bevindt zich in de regiekamer en communiceert via een zen-
dertje met de mensen in de studio. Hij bepaalt met behulp van monitoren 
welke beelden van welke camera hij gebruikt. Bij liveprogramma’s worden 
die beelden direct uitgezonden. Studioprogramma’s hoeven dus niet meer 
gemonteerd te worden na de opnames.

  Tegenwoordig zijn er ook ministudio’s in gebruik van waaruit je met een-
voudige technische middelen een programma kunt presenteren. Deze rela-
tief goedkope studio’s worden steeds populairder, omdat scholen, univer-
siteiten, dagbladen en andere bedrijven zelf programma’s maken voor hun 
eigen digitale tv-kanalen. 

•  eng-producties. Programma’s die op locatie worden opgenomen, noem je 
eng-producties (Electronic News Gathering). Ze worden gemaakt door één 
of twee cameramensen, een verslaggever/presentator, een regisseur en een 
geluidsmens. Tegenwoordig zien we bij nieuwsprogramma’s ook ‘camjo’s’, 
camerajournalisten, die er helemaal alleen op uit trekken. Deze journalist 
combineert dus het camerawerk met het interviewen. Voordeel is dat je snel 
en onopvallend kunt opereren; nadeel is dat je veel taken tegelijkertijd aan 
moet kunnen. In de praktijk blijken de meeste journalisten het toch pret-
tiger te vinden om te werken met een cameraman.

  Het uiteindelijke programma komt, in tegenstelling tot het studiopro-
gramma, later in de montage tot stand. Veel programma’s bestaan uit een 
studiogedeelte, afgewisseld met korte op locatie opgenomen reportages, zo-
genaamde instarts. 
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1.2	 Functies	bij	de	televisie

Hoewel studio- en eng-programma’s dus totaal verschillend tot stand komen 
en er een grote diversiteit aan televisiegenres bestaat (nieuws, quiz, reportage, 
reality, documentaire, talkshow etc.), zit er altijd een vast team op een pro-
gramma. Zo’n team bestaat uit een afdeling productie, die alles organiseert om 
een productie vlekkeloos te laten verlopen, en een afdeling redactie, die verant-
woordelijk is voor de inhoud van het programma.
De regisseur, die verantwoordelijk is voor alles wat zich voor de camera af-
speelt, en de crew (camera, licht en geluid) maken geen deel uit van het vaste 
team, maar worden door de productie ingehuurd op freelancebasis. De editor, 
die het programma monteert, heeft evenmin een vast contract; ook hij wordt 
per dag ingehuurd.
  
Bij iedere productie komen we onderstaande functies tegen:

•  Producent
1  De producent ontwikkelt en verkoopt programmaformats (of program-

ma-ideeën) aan omroepen en zendgemachtigden. Reinout Oerlemans is 
producent en zijn bedrijf Eyeworks heeft faam verkregen met program-
ma’s als De nationale iq test. Een producent kan ook een omroep zijn. 

2  Hij leidt het productiehuis of de omroep en is zakelijk en financieel eind-
verantwoordelijk.

3  Hij is verantwoordelijk voor alle programma’s die er in zijn bedrijf gepro-
duceerd worden.

 Kortom: hij is de hoogste baas.

•  Uitvoerend producent (up)
1  De uitvoerend producent voert het beleid en de besluiten van de produ-

cent uit.
2 Hij stelt het productieteam samen.
3 Hij is verantwoordelijk voor de financiën van het programma.
4 Hij geeft soms aan meerdere programma’s tegelijk leiding.

•  Producer/productieleider
1  De producer/productieleider voert de besluiten van de uitvoerend produ-

cent uit.
2 Hij zorgt dat alles en iedereen op de juiste tijd en plaats aanwezig is.
3 Hij bewaakt het budget.
4 Hij stelt de technische crew samen (camera, licht en geluid).
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5 Hij lost organisatorische problemen op.
6  Hij stelt een productieboek samen waarin alles staat wat nodig is om het 

programma te draaien.
7  Hij regelt allerlei zaken, zoals vergunningen, vliegtickets, hotels, rekwi-

sieten, locatie, catering et cetera.
8 Hij zorgt voor montagefaciliteiten.
9  Een rijbewijs is noodzakelijk.

  Kortom: hij is de grote regelneef van het programma en wordt vaak onder-
steund door een productieassistent.

•  Eindredacteur
1  De eindredacteur is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het pro-

gramma. 
2 Hij leidt het redactieteam en controleert het werk.
3 Hij bepaalt, samen met de regisseur, de vorm van het programma.

 Kortom: hij bepaalt wat wel en niet wordt uitgezonden en hoe het eruitziet.

•  Redacteur
1  De redacteur bedenkt de onderwerpen voor het programma en hoe die 

behandeld zouden kunnen worden.
2 Hij doet research naar deze onderwerpen.
3  Hij produceert de gasten, kandidaten of deskundigen die hun verhaal 

voor de camera kunnen doen.
4 Hij brieft de presentator of verslaggever over onderwerp en gasten.
5 Hij begeleidt deze gasten tijdens de opnames.
6 Hij schrijft teksten voor de presentator.
7 Hij schrijft voice-overs.
8 Soms monteert hij korte items, samen met de editor.

 Over de taken van de redacteur gaat dit boek.

•  Regisseur
1 De regisseur visualiseert wat de redactie bedacht heeft.
2 Hij brengt het programma in beeld.
3 Hij heeft de leiding tijdens de opnames. 
4 Hij monteert het programma samen met de editor. 

•  Crew
  Camera- en geluidsmensen worden op freelancebasis ingehuurd gedurende 

de draaidagen.
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Het komt vrijwel niet meer voor dat mensen een vaste baan aangeboden krij-
gen bij de televisie. Als er een nieuw programma van start gaat, wordt er rond-
om dat programma een team samengesteld. Sollicitanten krijgen, als ze wor-
den aangenomen, een contract voor de duur van dat programma. 

1.3	 Geschiktheid	

Als je bij de televisie werkt, in wat voor functie dan ook, moet je heel communi-
catief zijn. Het is immers teamwork. Samen maak je een prachtig programma. 
Je bent er niet op uit om voor jezelf te scoren, maar je helpt en ondersteunt je 
collega’s waar nodig. Als je heel introvert bent, zul je je in de tv-wereld waar-
schijnlijk niet zo gelukkig voelen, want hier maakt men van zijn hart geen 
moordkuil. Bij de televisie lopen veel sterke persoonlijkheden rond.
Je moet ook heel flexibel zijn. Een programma maken is een hele operatie. Al 
snel loopt iets heel anders dan gepland, waardoor je ad-hocoplossingen moet 
verzinnen en er in ieder geval rekening mee moet houden dat je veel later thuis-
komt dan voorzien. Televisie gaat altijd door, ook ’s avonds en in het weekend. 
Bovendien heb je niet alleen te maken met je eigen eindredacteur en uitvoerend 
producent, maar ook met de zendgemachtigde. Die kan op het laatst beslissen 
het programma een paar maanden later uit te zenden of in het ergste geval: per 
volgende week te stoppen. Wekenlang regelen, plannen, bellen en vergaderen 
lijken dan vergeefse moeite te zijn geweest.
Zoek je een vaste baan, deeltijdwerk of een van-negen-tot-vijfbaan, dan is de 
televisiewereld niet jouw wereld. 

De kwaliteiten van de redacteur
Omdat in dit boek programmaresearch centraal staat, besteden we extra aan-
dacht aan de talenten waarover een goede redacteur beschikt: 
•  Niet alleen ben je een goede teamplayer, je beschikt ook over de benodig-

de zelfkennis. De eindredacteur wil jouw sterke en zwakke kanten kennen, 
omdat hij een redactieteam samenstelt dat bestaat uit uiteenlopende per-
soonlijkheden die elkaar kunnen aanvullen. Een analytische denker naast 
een creatieve denker, een pietje-precies naast een rommelkont, iemand met 
veel parate kennis naast een netwerker, een serieus persoon naast een grap-
jas. 

•  Je beschikt over een enorm doorzettingsvermogen. ‘Kan niet bestaat niet.’ 
Het kan reuze lastig zijn om bijvoorbeeld een bepaalde gast in je programma 
te krijgen. De goede redacteur lukt dat uiteindelijk toch door heel vriende-
lijk en beleefd door te zetten. 
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•  Je hebt een brede algemene	ontwikkeling. Als nieuwsgierig mens met een 
brede belangstelling lees je veel en blijf je goed op de hoogte. 

•  Je bent geïnteresseerd in andere mensen. Daarom kun je goed observeren, 
doorvragen en luisteren.

•  Om mensen over te halen aan je programma mee te werken, moet je enthou-
siast en beleefd zijn En vervolgens moet je ze het vertrouwen geven dat ze 
hun verhaal goed kunnen doen voor de camera.

•  Je werkt nauwgezet	en	zorgvuldig.
•  Je stelt hoge eisen	aan jezelf, want je leidinggevende en collega’s zijn veelei-

send, perfectionistisch en zeer gedreven.
•  Je haalt je deadlines en daarom moet je tegen stress kunnen. Uiteraard is een 

dagelijks programma stressvoller dan een wekelijks programma, terwijl dát 
weer stressvoller is dan een documentaire.

•  Veel mensen vinden het onprettig om met vreemden te telefoneren	en hun 
dan ook nog om medewerking te vragen. Toch zul je als redacteur vele uren 
aan de telefoon doorbrengen.

•  Presentatieteksten en commentaarteksten worden geschreven door de re-
dacteur. Daarom moet je vlot en aantrekkelijk kunnen formuleren. Spelfou-
ten zijn uiteraard uit den boze.

‘Een redacteur maakt soms de gekste 

dingen mee. Bij Kopspijkers was ik altijd 

op zoek naar gasten met wonderlijke 

verhalen of bezigheden. We hadden 

ergens gelezen dat er in ziekenhuizen 

bruut wordt omgesprongen met af-

gezette ledematen, terwijl sommige 

mensen juist behoefte bleken te heb-

ben aan een ritueel afscheid. Op de site 

van de vereniging van mensen met een 

amputatie heb ik een oproep geplaatst. 

Er kwam een reactie van een vrouw die 

haar been in de tuin begraven had. 

Ik ging op bezoek voor een voorgesprek 

en heb lang met haar gepraat om haar 

vertrouwen te winnen. Na verloop van 

tijd vroeg ze plotseling: wil je het zien? 

Dat was schrikken geblazen. Moesten 

we een rottende homp vlees in haar tuin 

bekijken? Het been bleek echter na drie 

jaar een verzameling botten te zijn die 

ze zelf al eerder had opgegraven en in 

een doek bewaarde. Heel wonderlijk 

allemaal. Pas twee dagen later durfde 

ik de idiootste vraag uit mijn carrière te 

stellen: wilt u uw been meenemen naar 

de studio? Mijn collega’s hielden hun 

adem in tijdens dat telefoontje, die had-

den nooit gedacht dat ik dat zou durven.

Kopspijkers zocht natuurlijk altijd naar 

een lach. Gelukkig zag mijn dame met 

been ook de humor van haar verhaal. 

Wat een opluchting, want ik had me wel 

zorgen gemaakt of het allemaal niet te 

Dame met been
Ka

de
r 1

.1
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1.4	 Waar	worden	programma’s	gemaakt?

Omroepen maken tegenwoordig lang niet altijd hun programma’s zelf. Veel 
producties worden aan onafhankelijke producenten, zogenaamde ‘buitenpro-
ducenten’, uitbesteed of van hen aangekocht. Uiteraard worden ook kant-en-
klare producties uit het buitenland aangekocht, maar binnen het kader van dit 
boek besteden we daaraan geen aandacht.
Zowel publieke als commerciële omroepen produceren nieuws en actualitei-
ten nog wel in eigen huis. Dit soort programma’s wordt jaar in jaar uit en het 
hele jaar door gemaakt, waardoor het lonend is om een eigen redactieteam in 
dienst te nemen. Bovendien functioneren nieuwsprogramma’s als prestigieus 
uithangbord van de zender. 
Het is afhankelijk van de omroep hoeveel ze binnenshuis maken. vara, nps en 
vpro produceren relatief veel programma’s zelf, terwijl rtl (4, 5 en 7) alle pro-
gramma’s aankoopt van onafhankelijke producenten. sbs heeft een eigen pro-
ductiemaatschappij, die uitsluitend programma’s maakt voor de sbs-zenders 
(sbs 6, net 5 en Veronica).
Maar in zijn algemeenheid wordt het leeuwendeel van alle programma’s van 
zowel publieke als commerciële zenders door buitenproducenten gemaakt. 
Zij werken voor meerdere omroepen tegelijk en zijn in staat om zeer uiteenlo-
pende tv-genres te produceren. Hoe dat precies gaat, lees je in hoofdstuk 2 over 
formatontwikkeling. 
Als je bij de televisie aan de slag wilt, klop je dus in de eerste plaats aan bij pro-
ductiehuizen en pas in de tweede plaats bij de omroepen zelf. Met name lokale 
en regionale omroepen bieden jongeren soms mooie kansen om ervaring op 
te doen. Je mag daar al gauw heel veel zelf doen en in toenemende mate zijn 

lollig zou worden. Je hoopt toch vurig 

dat een gast niet gekwetst naar huis 

gaat; wij kunnen immers nauwelijks iets 

aan nazorg doen. 

Een enkele keer moet je mensen zelfs 

een beetje tegen zichzelf in bescher-

ming nemen. Gezien het karakter van 

Kopspijkers gingen sommige onderwer-

pen toch iets te ver. Dan heb je vier uur 

lang een heel boeiend gesprek gehad bij 

iemand thuis, maar bij twijfel of die per-

soon het aankan om in zo’n programma 

op te treden, besluit je soms om hem of 

haar toch niet uit te nodigen.’

Patricia Greven, 

voormalig redacteur  Kopspijkers, 

nu samensteller bij De wereld draait door. 

Omroep: vara

Vervolg
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nieuwsredacties multimediaal georganiseerd: je werkt zowel voor televisie als 
voor radio en website. 

1.5	 Hoe	vind	je	werk	of	een	stageplaats?

Er zijn verschillende wegen die je kunt bewandelen om een baan of een stage-
plaats bij de televisie te bemachtigen.
•  Open sollicitatie.	Je kiest een programma uit waar je graag zou willen wer-

ken. Je noteert de naam van de eindredacteur en van de producent, zoals 
die op de aftiteling worden vermeld. Je stuurt (of mailt) een open sollicitatie 
naar de eindredacteur.

•  Vacatures op websites van producenten.	Veel grote productiehuizen als En-
demol (www.endemol.nl), IdtV (www.idtv.nl), Blue Circle (www.bluecircle.
nl), Eyeworks (www.eyeworks.tv) hebben vacatures op hun websites staan.

•  Vacatures op websites van lokale, regionale en landelijke omroepen (zie voor 
een overzicht http://tv.startpagina.nl/).

•  Stageplaats.	Het stagebureau van de Media Academie bemiddelt tussen aan-
bieders en stagezoekenden. Meld je via www.mediastages.nl aan voor de 
mailinglist. Zo word je via de e-mail voortdurend op de hoogte gehouden 
van stageplekken: heel handig en het werkt prima. Stages en bijbanen zijn 
niet alleen vanwege de ervaring, maar ook vanwege de contacten vaak goud 
waard. 

•  Netwerk.	Misschien ken je zelf niet zoveel mensen die bij de televisie werken, 
maar je weet nooit of je via via toch een interessant contact opdoet. Ben je op 
zoek naar een baan of stage: zeg het tegen zo veel mogelijk mensen.

•  Andere links: http://tv.startpagina.nl/ (voor handige overzichten van tv-pro-
ducenten en omroepen), www.filmstart.nl/ (voor film- en televisiemakers), 
www.nftvm.nl (voor jonge film- en televisiemakers), www.broadcastpress.
nl (uitgever van het tijdschrift voor publieke en commerciële omroepen 
Broadcast Magazine), www.villamedia.nl (algemene site voor journalisten). 

•  Cursus.	In sommige gevallen is het aan te raden om een aanvullende cur-
sus te volgen om je deskundigheid te vergroten. Bovendien breid je je net-
werk uit met docenten en medecursisten. De Media Academie (http://www.
media-academie.nl) te Hilversum en Open Studio (www.openstudio.nl) te 
Amsterdam bieden tal van cursussen aan in de av-sector. 

Als je solliciteert, bereid je je vanzelfsprekend heel goed voor:
•  Bekijk het programma waarbij je wilt werken meerdere malen heel erg goed.
•  Bestudeer de bijbehorende website aandachtig.
•  Verdiep je in het bedrijf dat het programma maakt. Je weet welke andere 
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programma’s ze produceren of binnenkort gaan maken. Misschien is er 
geen plaats bij het programma dat jij voor ogen had, maar wel bij een ander.

•  Bedenk aan welke onderwerpen jij aandacht zou willen besteden en op 
welke manier. Iemand met goede ideeën maakt indruk. Creatieve en initia-
tiefrijke mensen zijn zeer welkom op redacties.

•  Men zal je waarschijnlijk vragen naar je mening over het programma. Ook 
nu weer: goede ideeën zijn welkom, maar wees bescheiden en zorgvuldig bij 
het formuleren van kritiekpunten.

•  Breng niet alleen onder woorden waarom jij zo graag bij dit programma wilt 
werken, maar geef ook aan wat zij aan jou hebben.

•  Verdiep je in jezelf; ken je sterke en zwakke punten. 
•  Je kunt wel zeggen dat je creatief, communicatief en getalenteerd bent, maar 

laat dat ook zien. Bouw een portfolio op waarmee je de boer op kunt. Film-
pjes of andere projecten waaraan je tijdens je studie of tijdens je stage hebt 
gewerkt, freelancewerk: alle relevante ervaring helpt. 

•  Houd recente ontwikkelingen in omroepland goed bij via de mediapagina’s 
in de kranten en via de websites www.villamedia.nl, www.medianed.com, 
www.broadcastpress.nl en www.denieuwereporter.nl. Zo maak je een pro-
fessionele, goedgeïnformeerde indruk als je op gesprek gaat.

•  Als je een bepaalde vaardigheid hebt of over kennis beschikt die niet veel 
andere mensen hebben, maak daar dan je sterke punt van. Zo kun je je pro-
fileren als specialist op dat gebied. Hoe schaarser de specialisten op dat ter-
rein, des te groter de kans dat je iets vindt.

Houd vol! Het kan een tijdje duren voordat je werk vindt, maar blijf probe-
ren. Werk aan je kennis, vaardigheden en contacten. Vraag je steeds af hoe je 
je kunt onderscheiden van medesollicitanten, waar jouw kansen liggen. Eens 
komt de dag dat je dat langverwachte telefoontje krijgt: ze willen je hebben. 

1.6	 Het	omroepbestel

Als je solliciteert naar een functie bij de televisie, gaat men ervan uit dat je over 
een zekere basiskennis beschikt van het omroepbestel. ‘Ik wil graag bij net 5 of 
Nederland 3 werken’, komt niet professioneel over; rtl is geen omroepvereni-
ging, de nps is geen zender en de ncrv zendt geen gesponsorde programma’s 
als Campinglife uit. Daarom staan we in dit hoofdstuk kort stil bij ons won-
derlijke omroepbestel. In het hoofdstuk ‘Televisie’ uit het boek Communica-
tiekaart van Nederland komt het onderwerp veel uitvoeriger ter sprake. Lees 
daarom dit hoofdstuk als je meer wilt weten over de geschiedenis van de televi-
sie, omroepwetten en taken van het Commissariaat voor de Media.
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Het gaat er de laatste jaren stormachtig aan toe in omroepland. Commerciële 
tv-stations verschijnen of verdwijnen, naamsveranderingen en overnames zijn 
aan de orde van de dag. De veranderingen zijn nauwelijks bij te benen. Dat geldt 
evenzeer voor de publieke omroepen: in september 2006 werd de programme-
ring van Nederland 1, 2 en 3 volkomen op de schop genomen in de hoop het lek 
te dichten waardoor de kijkers wegstroomden. Advertentie-inkomsten lopen 
terug en de overheid houdt de hand op de knip. Sommige politieke partijen 
pleiten zelfs voor opheffing van de aloude omroepverenigingen of het schrap-
pen van één van de drie publieke zenders. Regelmatig staat Hilversum daarom 
op zijn achterste benen en zelfs Paul de Leeuw demonstreerde een keer op het 
Binnenhof.

De publieke omroep
Onze publieke omroep wordt zowel uit reclame-inkomsten als met belasting-
geld betaald. De overheid subsidieert geen dag- en weekbladen, maar betaalt 
wél mee aan de televisie omdat zij vindt dat dit medium te invloedrijk is om 
helemaal over te laten aan de krachten in de markt. Bovendien zijn kwalitatief 
goede programma’s te duur om zonder overheidsgeld gemaakt te worden. Het 
gevolg is echter wel dat de overheid zich altijd krachtig met de televisie heeft 
bemoeid. Zo bepaalt de regering hoeveel geld er jaarlijks naar de publieke om-
roep toe gaat en worden er ook inhoudelijke eisen gesteld. Uiteraard is er van 
rechtstreekse inmenging geen sprake. Het gaat om randvoorwaarden. Omroe-
pen zijn bijvoorbeeld verplicht om een bepaald percentage van hun zendtijd te 
besteden aan informatie, cultuur en educatie. Plat amusement is geen taak van 
de publieke omroep. Het Commissariaat voor de Media ziet erop toe dat men 
zich houdt aan deze inhoudelijke eisen. Daarnaast ziet het Commissariaat er 
onder meer op toe dat de omroepen correct omgaan met de financiën en zich 
houden aan de reclame- en sponsorregels.
Aangezien de publieke omroep te kampen heeft met een dramatische daling 
van kijkers, met name jonge kijkers, verzinnen tal van commissies en politieke 
partijen keer op keer oplossingen om de publieke omroep uit het slop te trek-
ken. Maar vergaande oplossingen als het opheffen van de omroepverenigingen 
worden nooit gerealiseerd. Dat komt omdat er tussen politieke partijen en om-
roepen nog steeds warme banden bestaan. Met name het cda en de PvdA, de 
grootste politieke partijen, zijn bang om ruzie te krijgen met hun achterban: de 
leden van de PvdA zijn tevens lid van de vara en die van het cda zijn lid van de 
kro en de ncrv. Dus hebben wij nu al ruim een halve eeuw een omroepbestel 
dat gebaseerd is op een verzuilde samenleving die vandaag de dag niet meer be-
staat. Welk gezin maakt tegenwoordig een omweg om een katholieke school te 
bezoeken, lid te worden van een katholieke sportvereniging of in een katholiek 
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ziekenhuis te worden opgenomen? Wie is nog lid van een katholieke vakbond? 
Wie gaat bij thuiskomst op zoek naar radio- en tv-programma’s van de kro? 
Het voortbestaan van deze omroepverenigingen leidt tot een versnippering 
van middelen: elke omroep heeft zijn eigen directie en bestuur, zijn eigen kan-
toor en studio en zijn eigen dure programma’s. Samenwerken met andere om-
roepen is riskant, want je moet je als omroepvereniging juist profileren. Als de 
vara, kro en tros zich niet van elkaar onderscheiden, dan zou je ze net zo 
goed op kunnen heffen. Pluriformiteit wordt immers altijd als argument ge-
hanteerd voor het voortbestaan van omroepverenigingen. 
Sommige (kleine) partijen pleiten ervoor om de reclame-inkomsten af te schaf-
fen. Gevolg is dan wel dat de overheid meer geld moet pompen in de televisie, 
maar volgens velen zou dat wel de kwaliteit ten goede komen. Nu is het zo dat 
goede of vernieuwende programma’s uitgezonden worden als de meeste men-
sen al in bed liggen. Aangezien lichter verteerbare amusementsprogramma’s 
beter worden bekeken, staan die geprogrammeerd op de beste timeslots. De 
reclameblokken rondom goed bekeken programma’s brengen nu eenmaal veel 
meer op dan reclameblokken rondom minder populaire programma’s. 

Nederland 1, 2 en 3 
Tot september 2006 hadden omroepen een thuisnet: een vaste zender (Neder-
land 1, 2 of 3) waarop hun programma’s uitgezonden werden. Daarna vond de 
grote zenderprofilering plaats, waarbij men niet langer rekening hield met om-
roepverenigingen, maar met doelgroepen. Een vorm van programmeren die 
men bij de commerciële zenders al veel langer toepast. De drie zenders hebben 
sindsdien een duidelijker gezicht.

•  Nederland 1. De zender voor ‘iedereen’, waar je fijn met het hele gezin naar 
kunt kijken. Deze zender moet de concurrentie aangaan met het populaire 
rtl 4. Kenmerkende programma’s: Boer zoekt vrouw, Te land, ter zee en in 
de lucht, Pauw & Witteman, Spoorloos, Vermist en Lingo.

•  Nederland 2. Het net voor de meer inhoudelijk geïnteresseerde kijker. Poli-
tiek, maatschappij, kunst en zingeving zijn de pijlers. Veel religieus getinte 
programma’s als Het elfde uur (eo), maar ook achtergrondrubrieken als 
Nova en Netwerk kom je hier tegen, evenals documentaire rubrieken als Te-
genlicht en Holland doc.

•  Nederland 3. Deze zender is bedoeld om de jongere kijker weer terug te win-
nen voor de publieke omroep. Daarom is bnn een belangrijke speler op dit 
net met Spuiten en slikken, Try before you die, De lama’s en Lijst 0. Maar ook 
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programma’s als De wereld draait door en Mooi! Weer De Leeuw staan er ge-
programmeerd.

Omroepverenigingen 
De publieke omroep bestaat uit omroepverenigingen die aanspraak kunnen 
maken op zendtijd, als ze 300.000 leden tellen en een groep (godsdienstig, 
maatschappelijk of geestelijk) vertegenwoordigen. De meeste verenigingen zijn 
in de eerste helft van de vorige eeuw opgericht, nog voor de komst van de tele-
visie. Men zag destijds in de radio een machtig middel om het volk te beïnvloe-
den en te ontwikkelen. Hieronder volgt een beknopte omschrijving van deze 
omroepverenigingen.
•  avro (Algemene Vereniging Radio Omroep). Van oudsher de omroep van 

de liberale vvd. Missie: ‘De avro wil de vrijheid in onze samenleving sti-
muleren door televisie- en radioprogramma’s aan te bieden vanuit een 
ruimdenkende levenshouding.’ Programma’s: Tussen kunst & kitsch, Koef-
noen, Wie is de mol, Vinger aan de pols en Opsporing verzocht.

•  bnn (Barts Neverending Network). De brutale, ‘schurende’ omroep die jon-
geren weer voor het publieke bestel moet zien te winnen, opgericht in 1998 
door de legendarische Bart de Graaff. Programma’s: Over mijn lijk, Spuiten 
en slikken, Try before you die, De lama’s en Lijst 0.

•  eo (Evangelische Omroep). Wil mensen in contact brengen met Jezus; ge-
reformeerde protestanten zijn lid van deze omroep. Programma’s: Het elfde 
uur, Het familiediner, Knevel op zaterdag, Nederland zingt en Blinq.

•  kro (Katholieke Radio Omroep). Van de kro zijn vooral katholieke, parti-
ciperende burgers lid. De omroep streeft dan ook een samenleving na waar-
in mensen elkaar helpen en respect voor elkaar tonen. Programma’s: Boer 
zoekt vrouw, Spoorloos, Goedemorgen Nederland en Memories. 

•  ncrv (Nederlandse Christelijke Radio Vereniging). De vereniging van het 
protestants-christelijke bevolkingsdeel streeft, evenals de kro, naar een sa-
menleving waarin men met respect en verantwoordelijkheid met elkaar om-
gaat. Programma’s: Brieven aan God, Man bijt hond, Netwerk, De rijdende 
rechter, Villa Felderhof en Taxi.

•  tros (Televisie en Radio Omroep Stichting). Deze omroep hoort niet bij een 
geloof of een politieke stroming en noemt zichzelf ‘De grootste familie van 
Nederland’. Is vooral sterk in luchtige programma’s: Vermist, Te land, ter zee 
en in de lucht, Opgelicht, Lingo, Kabouter Plop en André Rieu. 

•  vara	 (Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs). Deze socialistische 
omroep heeft van origine banden met de PvdA, maar noemt zichzelf pro-
gressief en onafhankelijk. Heeft altijd veel cabaretiers in de stal gehad (Kop-
spijkers, Hans Teeuwen, Najib Amhali, Brigitte Kaandorp en vele anderen). 
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Programma’s: De wereld draait door, Mooi! Weer De Leeuw, Pauw & Witte-
man, Het lagerhuis, De leugen regeert en Zembla.

•  vpro (Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep). Deze omroep heeft al decen-
nia geleden de banden met het protestantisme verbroken. Was in de jaren 
zeventig en tachtig (van de vorige eeuw) de vooruitstrevende omroep van de 
linkse, intellectuele elite. De programma’s worden nu vooral bekeken door 
hoogopgeleide 50-plussers. Jammer is alleen dat deze doelgroep per definitie 
weinig televisie kijkt. Programma’s: Tegenlicht, Andere tijden, Zomergasten, 
Holland doc en Villa Achterwerk.

  Opmerkelijk is dat de website van de vpro met het digitale kanaal 3voor12 
wel een brug weet te slaan naar de jongere kijker.

•  LLiNK.	Dit is de betrekkelijk nieuwe omroep van idealisten die zich inzet-
ten voor het milieu en de dierenrechten. Programma’s: Geitenwollen sokken-
show, Llinke soep en De milieuridders.

•  max (omroep voor 50-plussers). Deze nieuwe omroep is de eerste die een leef-
tijdgebonden doelgroep kiest. Het bekendste programma is max & Catherine. 

Omroepen zonder leden
•  nos	(Nederlandse Omroep Stichting) maakt programma’s op het gebied van 

nieuws, sport en evenementen. Programma’s: nos Journaal, nos Jeugdjour-
naal en nos Studio sport.

•  nps (Nederlandse Programma Stichting) heeft de taak van de nos overge-
nomen om culturele, informatieve, minderheden- en jeugdprogramma’s te 
maken die niet door andere omroepen worden geproduceerd: Sesamstraat, 
Het klokhuis, premtime, Raymann is laat, Nova en Het uur van de wolf.

•  rvu	(Radio Volksuniversiteit) is een educatieve omroep. Programma’s: Keu-
ringsdienst van waarde, Terug op de werkvloer en Clubvan100.nl.

Daarnaast zijn er zendgemachtigden zonder leden die enige uren zendtijd per 
week krijgen, omdat ze een kerkgenootschap vertegenwoordigen of een ander 
levensbeschouwelijk genootschap:
•  bos (Boeddhistische Omroep Stichting)
•  Humanistische Omroep
•  ikon (Interkerkelijke Omroep Nederland)
•  Joodse Omroep
•  nio (Nederlandse Islamitische Omroep)
•  nmo (Nederlandse Moslim Omroep)
•  ohm (Organisatie voor Hindoe Media)
•  rkk (Rooms-Katholiek Kerkgenootschap)
•  zvk (Zendtijd voor Kerken)
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Digitale themakanalen
De publieke omroep trekt jaarlijks twaalf miljoen euro uit voor digitale the-
makanalen. Op 1 november 2006 werden er zeventien gelanceerd. Iedere doel-
groep heeft nu zijn eigen zender voor 24 uur per dag televisie over cabaret en 
satire, over opvoeden, jongeren, vooruitstrevende popmuziek, geschiedenis, 
documentaire, Bijbelstudie, cultuur et cetera.
Er komt ook een beetje geld binnen via deze kanalen: de kabelbedrijven betalen 
een vergoeding om ze door te mogen geven, er wordt reclame op uitgezonden 
en inkomsten van mobiele diensten zijn mogelijk. 
De publieke omroep hoopt met de kanalen 3voor12 en 101 de kloof met jonge-
ren te overbruggen. Daarnaast kan er op internet met nieuwe programmafor-
mats worden geëxperimenteerd. Als die programma’s aanslaan, kunnen ze aan 
het buitenland worden verkocht.

De commerciële omroep 
De commerciële omroepen leven uitsluitend van reclame-inkomsten en zijn 
volledig vrij in het bepalen van het programma-aanbod. Zij maken alleen pro-
gramma’s die hun doelgroep (is de doelgroep van de adverteerder) aanspreken, 
en zenden ook reclameblokken uit tijdens een uitzending. Vrijwel alle pro-
gramma’s willen de kijker verstrooiing bieden. Ook de nieuwsprogramma’s 
als Hart van Nederland en 4 in het land worden als infotainment gebracht. Het 
‘kleine’ binnenlandse nieuws dat eerder een beroep doet op emoties dan op het 
verstand, staat centraal. Van alle commerciële stations heeft alleen rtl 4 een 
serieus en degelijk nieuwsprogramma: rtl Nieuws. 
Gesponsorde programma’s als Campinglife, Yacht vision en Eigen huis & tuin 
komen we steeds vaker tegen bij de commerciële zenders. De adverteerder is in 
dit genre geïnteresseerd omdat de kijker tijdens de reclameblokken vaak weg-
zapt. Daarom brengt hij zijn diensten of producten liever via een programma 
onder de aandacht van de kijker. Voor de zenders is het commercieel aantrek-
kelijk: niet alleen kosten deze programma’s hun niets, ze strijken ook nog een 
zenderfee op. Uiteraard komen we deze gesponsorde formats bij de publieke 
zenders niet tegen.

De commerciële televisie in Nederland bestaat uit de volgende bedrijven:

•  rtl Nederland beheert de televisiezenders rtl 4 voor ‘boodschappers’ tus-
sen 20 en 49 jaar (‘gezellige’ programma’s als rtl Boulevard, Idols en gtst), 
rtl 5	voor jongeren (het ‘ondeugende’ Jensen!) en rtl 7 voor mannen en 
herhalingen (overdag nieuws, ’s avonds bijvoorbeeld autosport en herhalin-
gen).
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•  sbs Broadcasting	beheert de zenders sbs 6 voor iedereen in de leeftijd tussen 
13 en 49 jaar met een klein accent op mannen (Peter R. de Vries, Hart van Ne-
derland, De afvallers en Dansen op het ijs), net 5 voor vrouwen van 20 tot 34 
jaar (vrouwenseries als Evelien, Desperate housewifes, Gilmore girls en Het 
blok) en Veronica voor mannen tussen 15 en 35 jaar (sexy Temptation island 
en autoprogramma’s als Top gear en De grote beurt).

•  Talpa Media Holding	 beheert de zender Tien voor een brede doelgroep. 
Deze zender investeert veel in realityformats (De gouden kooi, Big brother) 
en Nederlandstalig drama (Gooische vrouwen en Lotte), maar trekt ook kij-
kers met De wedstrijden (met eredivisievoetbalwedstrijden). John de Mol 
gebruikt de zender eveneens om nieuwe programma’s uit te proberen, zodat 
succesvolle formats voor veel geld aan het buitenland kunnen worden ver-
kocht. 

•  MTV Networks Benelux	beheert de muziekzenders mtv, tmf, The box en de 
jeugdzender Nickelodeon.

Verder bestaat de Nederlandse commerciële omroep uit wat kleinere partijen: 
•  Cartoon Network Nederland
•  Discovery Networks Benelux (Discovery Channel/Animal Planet)
•  Eurosport Television
•  Jetix Nederland 
•  National Geographic Channel Nederland

’Aan de finale van de ijsdansshows van 

rtl 4 en sbs 6 besteedden vrijwel alle 

media aandacht. Bij Man bijt hond stre-

ven wij ernaar om het nieuws toch net 

even anders te brengen. Een van onze 

redacteuren had al maanden een kran-

tenknipsel op zijn bureau liggen over 

een tachtigjarige heer die zijn hele leven 

aan kunstschaatsen had gedaan. Zou-

den we daar nu iets mee kunnen doen? 

Hij bleek bij het kennismakingsbezoek 

een opmerkelijke persoonlijkheid te 

zijn. Het was een enorme puinhoop in 

zijn huis en hij had een heel klein zwart-

wit tv-toestel waar ie nauwelijks naar 

keek. De ijsdanswedstrijden volgde hij 

dan ook via de krant. 

Als redacteur ben je natuurlijk blij met 

zo’n kleurrijke gast. Het is ons uiteinde-

lijk gelukt om deze heer zijn kunsten te 

laten vertonen op de sbs 6-ijsbaan. Hij 

mocht schaatsen met een van de profes-

sionele schaatsdames en we hadden 

zelfs enkele juryleden van Sterren dan-

Bejaarde danst op het ijs 

Ka
de

r 1
.2
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sen op het ijs weten te strikken om hem 

te jureren.

In kranten of op internet zijn wij eigen-

lijk altijd wel op zoek naar verhalen over 

markante mensen of over grappige 

voorvallen. Als je iets tegenkomt, knip 

je het uit of maak je aantekeningen. 

Meestal kunnen we daar op dat moment 

niet eens iets mee, maar onder het mom 

van ”wie wat bewaart, heeft wat” blijft 

het soms nog maanden op ons bureau 

liggen tot we ineens een aanleiding 

hebben om er iets mee te doen.’ 

Robert Hagenzieker, redacteur en 

samensteller Man bijt hond

Omroep: ncrv

Vervolg





1
Werken bij de televisie
 
Iedereen kijkt ernaar en praat erover. Televisie is een prachtig en machtig, 
maar omstreden medium. Voor de een is het een zapbak, een treurbuis, een 
passief makend monster dat kinderen dik en agressief maakt. Voor de ander 
is het de mooiste uitvinding ooit: een venster op de wereld, een steun bij 
eenzaamheid en verdriet, een bron van kennis en vermaak. Werken bij zo’n 
machtig medium spreekt tot de verbeelding. Dat merk je op feestjes gauw ge-
noeg: men stelt over een tv-baan nu eenmaal meer vragen dan over een baan 
bij een verzekeringsbedrijf.


Maar de werkelijkheid is heel wat minder glamoureus. Je moet gewoon hard 
aanpakken en intensief samenwerken, want televisieprogramma’s maken is 
bovenal teamwork. Aan een productie werken tal van mensen mee, van uitvoe-
rend producent tot kabellegger, en ieders bijdrage is net zo belangrijk. Als de 
chauffeur van een belangrijke gast de weg kwijtraakt, heb je geen programma. 
Als de kabels verkeerd zijn aangesloten evenmin. Als de catering slechte maal-
tijden serveert, is de hele crew van slag.
Gedurende enige maanden werk je dus intensief met elkaar samen aan één pro-
gramma. Draaidagen duren nooit van negen tot vijf en weekends zijn bij de te-
levisie niet heilig. Maar na de vermoeiende en stressvolle opnamedagen heb je 
mooi materiaal en kan een deel van het team even op adem komen en energie 
opbouwen voor de volgende aflevering. De editor en de regisseur brengen dan 
nog een paar lange en inspannende dagen in de montageruimte door.
In dit hoofdstuk noemen we de functies die je bij de televisie kunt bekleden. 
Over welke kwaliteiten moet je beschikken en hoe vind je er een baan of een 
stageplaats? Maar voor we deze vragen beantwoorden schetsen we kort welke 
programma’s er zijn.
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1.1	 Soorten	programma’s


Op basis van vorm en inhoud onderscheiden we een aantal televisiegenres. Bij 
een genre-indeling moeten we echter een flinke slag om de arm houden, omdat 
bedenkers van programma’s voortdurend grenzen verleggen om nieuwe en 
originele formats te ontwikkelen. Als gevolg daarvan lopen genres in elkaar 
over of worden ze samengevoegd in één programma (hybride formats). Een 
talkshow met een quiz en een reportage is heel gebruikelijk. Het relatief nieuwe 
genre reality-tv kent alweer vele subgenres (hoofdstuk 9), die ook weer door 
elkaar gehusseld kunnen worden. Kortom: een genre-indeling is enigszins 
kunstmatig en dankzij creatieve makers snel verouderd. 


Televisiegenres
•  Nieuws/actualiteitenprogramma: Journaal, rtl Nieuws, Netwerk, Nova, Eén 


vandaag, Hart van Nederland en 4 in het land
•  Amusement: (spel)show als Idols, Staatsloterijshow, Lotto weekend miljo-


nairs
•  Emotie-tv: Vermist, Spoorloos, Hart in aktie
•  Infotainment (combinatie van informatie en entertainment):
 –  magazineprogramma over uiteenlopende onderwerpen als showbusi-


ness, reizen, lifestyle en wonen: rtl Boulevard, rtl Travel, Man bijt hond, 
De wereld draait door, Life & cooking, Campinglife


 –  talkshow: Jensen!, Oprah, Dr. Phil, Pauw & Witteman
 –  humor: Koefnoen, Koppensnellers
•  Realitytelevisie: Big brother, Expeditie Robinson, De gouden kooi, Schiphol 


airport, Patty’s posse, De Bauers, Jouw vrouw, mijn vrouw, nexttopmodel-
programma’s, make-overprogramma’s, afslankprogramma’s (in hoofdstuk 
9 onderscheiden we subgenres van reality-tv)


•  Reportage: Netwerk
•  Documentaire: Close-up, Het uur van de wolf, Holland doc, Tegenlicht
•  Quiz: Tien voor taal, Achmea kennisquiz, Lingo
•  Educatief: Het klokhuis, Schooltelevisie
•  Jeugd: Villa Achterwerk, Sesamstraat
•  Sport: Studio sport, De wedstrijden, Holland sport
•  Drama:
 –  sitcom: Friends
 –  serie: Rozengeur & wodka lime, Baantjer, Gooische vrouwen
 –  soap: Goede tijden slechte tijden, Onderweg naar morgen
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In dit boek beschrijven we de taken van de redacteur bij de meest voorkomen-
de dagelijkse en wekelijkse non-fictieprogramma’s; drama (fictie) blijft dan ook 
buiten beschouwing. Omdat het doen van research voor documentaires en re-
ality-tv enigszins afwijkt van redactiewerk bij doorsnee dagelijkse of wekelijkse 
programma’s, besteden wij daar apart aandacht aan in hoofdstuk 8 en 9.


Studio versus locatie
Er is ook een indeling mogelijk op basis van hoe programma’s gemaakt worden.


•  Studioprogramma’s. Programma’s als quiz- en showprogramma’s worden 
vrijwel altijd opgenomen in een studio met een aantal vaste studiocamera’s. 
Producent Endemol heeft een gigantische eigen studio in Aalsmeer voor 
showprogramma’s en eigenlijk was het Big brother-huis in Almere ook een 
soort studio. Op het Mediapark te Hilversum staan uiteraard studio’s, maar 
programma’s als Buitenhof en De wereld draait door worden vanuit Amster-
dam uitgezonden. 


  De regisseur bevindt zich in de regiekamer en communiceert via een zen-
dertje met de mensen in de studio. Hij bepaalt met behulp van monitoren 
welke beelden van welke camera hij gebruikt. Bij liveprogramma’s worden 
die beelden direct uitgezonden. Studioprogramma’s hoeven dus niet meer 
gemonteerd te worden na de opnames.


  Tegenwoordig zijn er ook ministudio’s in gebruik van waaruit je met een-
voudige technische middelen een programma kunt presenteren. Deze rela-
tief goedkope studio’s worden steeds populairder, omdat scholen, univer-
siteiten, dagbladen en andere bedrijven zelf programma’s maken voor hun 
eigen digitale tv-kanalen. 


•  eng-producties. Programma’s die op locatie worden opgenomen, noem je 
eng-producties (Electronic News Gathering). Ze worden gemaakt door één 
of twee cameramensen, een verslaggever/presentator, een regisseur en een 
geluidsmens. Tegenwoordig zien we bij nieuwsprogramma’s ook ‘camjo’s’, 
camerajournalisten, die er helemaal alleen op uit trekken. Deze journalist 
combineert dus het camerawerk met het interviewen. Voordeel is dat je snel 
en onopvallend kunt opereren; nadeel is dat je veel taken tegelijkertijd aan 
moet kunnen. In de praktijk blijken de meeste journalisten het toch pret-
tiger te vinden om te werken met een cameraman.


  Het uiteindelijke programma komt, in tegenstelling tot het studiopro-
gramma, later in de montage tot stand. Veel programma’s bestaan uit een 
studiogedeelte, afgewisseld met korte op locatie opgenomen reportages, zo-
genaamde instarts. 
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1.2	 Functies	bij	de	televisie


Hoewel studio- en eng-programma’s dus totaal verschillend tot stand komen 
en er een grote diversiteit aan televisiegenres bestaat (nieuws, quiz, reportage, 
reality, documentaire, talkshow etc.), zit er altijd een vast team op een pro-
gramma. Zo’n team bestaat uit een afdeling productie, die alles organiseert om 
een productie vlekkeloos te laten verlopen, en een afdeling redactie, die verant-
woordelijk is voor de inhoud van het programma.
De regisseur, die verantwoordelijk is voor alles wat zich voor de camera af-
speelt, en de crew (camera, licht en geluid) maken geen deel uit van het vaste 
team, maar worden door de productie ingehuurd op freelancebasis. De editor, 
die het programma monteert, heeft evenmin een vast contract; ook hij wordt 
per dag ingehuurd.
  
Bij iedere productie komen we onderstaande functies tegen:


•  Producent
1  De producent ontwikkelt en verkoopt programmaformats (of program-


ma-ideeën) aan omroepen en zendgemachtigden. Reinout Oerlemans is 
producent en zijn bedrijf Eyeworks heeft faam verkregen met program-
ma’s als De nationale iq test. Een producent kan ook een omroep zijn. 


2  Hij leidt het productiehuis of de omroep en is zakelijk en financieel eind-
verantwoordelijk.


3  Hij is verantwoordelijk voor alle programma’s die er in zijn bedrijf gepro-
duceerd worden.


 Kortom: hij is de hoogste baas.


•  Uitvoerend producent (up)
1  De uitvoerend producent voert het beleid en de besluiten van de produ-


cent uit.
2 Hij stelt het productieteam samen.
3 Hij is verantwoordelijk voor de financiën van het programma.
4 Hij geeft soms aan meerdere programma’s tegelijk leiding.


•  Producer/productieleider
1  De producer/productieleider voert de besluiten van de uitvoerend produ-


cent uit.
2 Hij zorgt dat alles en iedereen op de juiste tijd en plaats aanwezig is.
3 Hij bewaakt het budget.
4 Hij stelt de technische crew samen (camera, licht en geluid).
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5 Hij lost organisatorische problemen op.
6  Hij stelt een productieboek samen waarin alles staat wat nodig is om het 


programma te draaien.
7  Hij regelt allerlei zaken, zoals vergunningen, vliegtickets, hotels, rekwi-


sieten, locatie, catering et cetera.
8 Hij zorgt voor montagefaciliteiten.
9  Een rijbewijs is noodzakelijk.


  Kortom: hij is de grote regelneef van het programma en wordt vaak onder-
steund door een productieassistent.


•  Eindredacteur
1  De eindredacteur is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het pro-


gramma. 
2 Hij leidt het redactieteam en controleert het werk.
3 Hij bepaalt, samen met de regisseur, de vorm van het programma.


 Kortom: hij bepaalt wat wel en niet wordt uitgezonden en hoe het eruitziet.


•  Redacteur
1  De redacteur bedenkt de onderwerpen voor het programma en hoe die 


behandeld zouden kunnen worden.
2 Hij doet research naar deze onderwerpen.
3  Hij produceert de gasten, kandidaten of deskundigen die hun verhaal 


voor de camera kunnen doen.
4 Hij brieft de presentator of verslaggever over onderwerp en gasten.
5 Hij begeleidt deze gasten tijdens de opnames.
6 Hij schrijft teksten voor de presentator.
7 Hij schrijft voice-overs.
8 Soms monteert hij korte items, samen met de editor.


 Over de taken van de redacteur gaat dit boek.


•  Regisseur
1 De regisseur visualiseert wat de redactie bedacht heeft.
2 Hij brengt het programma in beeld.
3 Hij heeft de leiding tijdens de opnames. 
4 Hij monteert het programma samen met de editor. 


•  Crew
  Camera- en geluidsmensen worden op freelancebasis ingehuurd gedurende 


de draaidagen.
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Het komt vrijwel niet meer voor dat mensen een vaste baan aangeboden krij-
gen bij de televisie. Als er een nieuw programma van start gaat, wordt er rond-
om dat programma een team samengesteld. Sollicitanten krijgen, als ze wor-
den aangenomen, een contract voor de duur van dat programma. 


1.3	 Geschiktheid	


Als je bij de televisie werkt, in wat voor functie dan ook, moet je heel communi-
catief zijn. Het is immers teamwork. Samen maak je een prachtig programma. 
Je bent er niet op uit om voor jezelf te scoren, maar je helpt en ondersteunt je 
collega’s waar nodig. Als je heel introvert bent, zul je je in de tv-wereld waar-
schijnlijk niet zo gelukkig voelen, want hier maakt men van zijn hart geen 
moordkuil. Bij de televisie lopen veel sterke persoonlijkheden rond.
Je moet ook heel flexibel zijn. Een programma maken is een hele operatie. Al 
snel loopt iets heel anders dan gepland, waardoor je ad-hocoplossingen moet 
verzinnen en er in ieder geval rekening mee moet houden dat je veel later thuis-
komt dan voorzien. Televisie gaat altijd door, ook ’s avonds en in het weekend. 
Bovendien heb je niet alleen te maken met je eigen eindredacteur en uitvoerend 
producent, maar ook met de zendgemachtigde. Die kan op het laatst beslissen 
het programma een paar maanden later uit te zenden of in het ergste geval: per 
volgende week te stoppen. Wekenlang regelen, plannen, bellen en vergaderen 
lijken dan vergeefse moeite te zijn geweest.
Zoek je een vaste baan, deeltijdwerk of een van-negen-tot-vijfbaan, dan is de 
televisiewereld niet jouw wereld. 


De kwaliteiten van de redacteur
Omdat in dit boek programmaresearch centraal staat, besteden we extra aan-
dacht aan de talenten waarover een goede redacteur beschikt: 
•  Niet alleen ben je een goede teamplayer, je beschikt ook over de benodig-


de zelfkennis. De eindredacteur wil jouw sterke en zwakke kanten kennen, 
omdat hij een redactieteam samenstelt dat bestaat uit uiteenlopende per-
soonlijkheden die elkaar kunnen aanvullen. Een analytische denker naast 
een creatieve denker, een pietje-precies naast een rommelkont, iemand met 
veel parate kennis naast een netwerker, een serieus persoon naast een grap-
jas. 


•  Je beschikt over een enorm doorzettingsvermogen. ‘Kan niet bestaat niet.’ 
Het kan reuze lastig zijn om bijvoorbeeld een bepaalde gast in je programma 
te krijgen. De goede redacteur lukt dat uiteindelijk toch door heel vriende-
lijk en beleefd door te zetten. 
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•  Je hebt een brede algemene	ontwikkeling. Als nieuwsgierig mens met een 
brede belangstelling lees je veel en blijf je goed op de hoogte. 


•  Je bent geïnteresseerd in andere mensen. Daarom kun je goed observeren, 
doorvragen en luisteren.


•  Om mensen over te halen aan je programma mee te werken, moet je enthou-
siast en beleefd zijn En vervolgens moet je ze het vertrouwen geven dat ze 
hun verhaal goed kunnen doen voor de camera.


•  Je werkt nauwgezet	en	zorgvuldig.
•  Je stelt hoge eisen	aan jezelf, want je leidinggevende en collega’s zijn veelei-


send, perfectionistisch en zeer gedreven.
•  Je haalt je deadlines en daarom moet je tegen stress kunnen. Uiteraard is een 


dagelijks programma stressvoller dan een wekelijks programma, terwijl dát 
weer stressvoller is dan een documentaire.


•  Veel mensen vinden het onprettig om met vreemden te telefoneren	en hun 
dan ook nog om medewerking te vragen. Toch zul je als redacteur vele uren 
aan de telefoon doorbrengen.


•  Presentatieteksten en commentaarteksten worden geschreven door de re-
dacteur. Daarom moet je vlot en aantrekkelijk kunnen formuleren. Spelfou-
ten zijn uiteraard uit den boze.


‘Een redacteur maakt soms de gekste 


dingen mee. Bij Kopspijkers was ik altijd 


op zoek naar gasten met wonderlijke 


verhalen of bezigheden. We hadden 


ergens gelezen dat er in ziekenhuizen 


bruut wordt omgesprongen met af-


gezette ledematen, terwijl sommige 


mensen juist behoefte bleken te heb-


ben aan een ritueel afscheid. Op de site 


van de vereniging van mensen met een 


amputatie heb ik een oproep geplaatst. 


Er kwam een reactie van een vrouw die 


haar been in de tuin begraven had. 


Ik ging op bezoek voor een voorgesprek 


en heb lang met haar gepraat om haar 


vertrouwen te winnen. Na verloop van 


tijd vroeg ze plotseling: wil je het zien? 


Dat was schrikken geblazen. Moesten 


we een rottende homp vlees in haar tuin 


bekijken? Het been bleek echter na drie 


jaar een verzameling botten te zijn die 


ze zelf al eerder had opgegraven en in 


een doek bewaarde. Heel wonderlijk 


allemaal. Pas twee dagen later durfde 


ik de idiootste vraag uit mijn carrière te 


stellen: wilt u uw been meenemen naar 


de studio? Mijn collega’s hielden hun 


adem in tijdens dat telefoontje, die had-


den nooit gedacht dat ik dat zou durven.


Kopspijkers zocht natuurlijk altijd naar 


een lach. Gelukkig zag mijn dame met 


been ook de humor van haar verhaal. 


Wat een opluchting, want ik had me wel 


zorgen gemaakt of het allemaal niet te 


Dame met been
Ka


de
r 1


.1
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1.4	 Waar	worden	programma’s	gemaakt?


Omroepen maken tegenwoordig lang niet altijd hun programma’s zelf. Veel 
producties worden aan onafhankelijke producenten, zogenaamde ‘buitenpro-
ducenten’, uitbesteed of van hen aangekocht. Uiteraard worden ook kant-en-
klare producties uit het buitenland aangekocht, maar binnen het kader van dit 
boek besteden we daaraan geen aandacht.
Zowel publieke als commerciële omroepen produceren nieuws en actualitei-
ten nog wel in eigen huis. Dit soort programma’s wordt jaar in jaar uit en het 
hele jaar door gemaakt, waardoor het lonend is om een eigen redactieteam in 
dienst te nemen. Bovendien functioneren nieuwsprogramma’s als prestigieus 
uithangbord van de zender. 
Het is afhankelijk van de omroep hoeveel ze binnenshuis maken. vara, nps en 
vpro produceren relatief veel programma’s zelf, terwijl rtl (4, 5 en 7) alle pro-
gramma’s aankoopt van onafhankelijke producenten. sbs heeft een eigen pro-
ductiemaatschappij, die uitsluitend programma’s maakt voor de sbs-zenders 
(sbs 6, net 5 en Veronica).
Maar in zijn algemeenheid wordt het leeuwendeel van alle programma’s van 
zowel publieke als commerciële zenders door buitenproducenten gemaakt. 
Zij werken voor meerdere omroepen tegelijk en zijn in staat om zeer uiteenlo-
pende tv-genres te produceren. Hoe dat precies gaat, lees je in hoofdstuk 2 over 
formatontwikkeling. 
Als je bij de televisie aan de slag wilt, klop je dus in de eerste plaats aan bij pro-
ductiehuizen en pas in de tweede plaats bij de omroepen zelf. Met name lokale 
en regionale omroepen bieden jongeren soms mooie kansen om ervaring op 
te doen. Je mag daar al gauw heel veel zelf doen en in toenemende mate zijn 


lollig zou worden. Je hoopt toch vurig 


dat een gast niet gekwetst naar huis 


gaat; wij kunnen immers nauwelijks iets 


aan nazorg doen. 


Een enkele keer moet je mensen zelfs 


een beetje tegen zichzelf in bescher-


ming nemen. Gezien het karakter van 


Kopspijkers gingen sommige onderwer-


pen toch iets te ver. Dan heb je vier uur 


lang een heel boeiend gesprek gehad bij 


iemand thuis, maar bij twijfel of die per-


soon het aankan om in zo’n programma 


op te treden, besluit je soms om hem of 


haar toch niet uit te nodigen.’


Patricia Greven, 


voormalig redacteur  Kopspijkers, 


nu samensteller bij De wereld draait door. 


Omroep: vara


Vervolg
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nieuwsredacties multimediaal georganiseerd: je werkt zowel voor televisie als 
voor radio en website. 


1.5	 Hoe	vind	je	werk	of	een	stageplaats?


Er zijn verschillende wegen die je kunt bewandelen om een baan of een stage-
plaats bij de televisie te bemachtigen.
•  Open sollicitatie.	Je kiest een programma uit waar je graag zou willen wer-


ken. Je noteert de naam van de eindredacteur en van de producent, zoals 
die op de aftiteling worden vermeld. Je stuurt (of mailt) een open sollicitatie 
naar de eindredacteur.


•  Vacatures op websites van producenten.	Veel grote productiehuizen als En-
demol (www.endemol.nl), IdtV (www.idtv.nl), Blue Circle (www.bluecircle.
nl), Eyeworks (www.eyeworks.tv) hebben vacatures op hun websites staan.


•  Vacatures op websites van lokale, regionale en landelijke omroepen (zie voor 
een overzicht http://tv.startpagina.nl/).


•  Stageplaats.	Het stagebureau van de Media Academie bemiddelt tussen aan-
bieders en stagezoekenden. Meld je via www.mediastages.nl aan voor de 
mailinglist. Zo word je via de e-mail voortdurend op de hoogte gehouden 
van stageplekken: heel handig en het werkt prima. Stages en bijbanen zijn 
niet alleen vanwege de ervaring, maar ook vanwege de contacten vaak goud 
waard. 


•  Netwerk.	Misschien ken je zelf niet zoveel mensen die bij de televisie werken, 
maar je weet nooit of je via via toch een interessant contact opdoet. Ben je op 
zoek naar een baan of stage: zeg het tegen zo veel mogelijk mensen.


•  Andere links: http://tv.startpagina.nl/ (voor handige overzichten van tv-pro-
ducenten en omroepen), www.filmstart.nl/ (voor film- en televisiemakers), 
www.nftvm.nl (voor jonge film- en televisiemakers), www.broadcastpress.
nl (uitgever van het tijdschrift voor publieke en commerciële omroepen 
Broadcast Magazine), www.villamedia.nl (algemene site voor journalisten). 


•  Cursus.	In sommige gevallen is het aan te raden om een aanvullende cur-
sus te volgen om je deskundigheid te vergroten. Bovendien breid je je net-
werk uit met docenten en medecursisten. De Media Academie (http://www.
media-academie.nl) te Hilversum en Open Studio (www.openstudio.nl) te 
Amsterdam bieden tal van cursussen aan in de av-sector. 


Als je solliciteert, bereid je je vanzelfsprekend heel goed voor:
•  Bekijk het programma waarbij je wilt werken meerdere malen heel erg goed.
•  Bestudeer de bijbehorende website aandachtig.
•  Verdiep je in het bedrijf dat het programma maakt. Je weet welke andere 







21
W e r k e n  b i j  d e  t e l e v i s i e


programma’s ze produceren of binnenkort gaan maken. Misschien is er 
geen plaats bij het programma dat jij voor ogen had, maar wel bij een ander.


•  Bedenk aan welke onderwerpen jij aandacht zou willen besteden en op 
welke manier. Iemand met goede ideeën maakt indruk. Creatieve en initia-
tiefrijke mensen zijn zeer welkom op redacties.


•  Men zal je waarschijnlijk vragen naar je mening over het programma. Ook 
nu weer: goede ideeën zijn welkom, maar wees bescheiden en zorgvuldig bij 
het formuleren van kritiekpunten.


•  Breng niet alleen onder woorden waarom jij zo graag bij dit programma wilt 
werken, maar geef ook aan wat zij aan jou hebben.


•  Verdiep je in jezelf; ken je sterke en zwakke punten. 
•  Je kunt wel zeggen dat je creatief, communicatief en getalenteerd bent, maar 


laat dat ook zien. Bouw een portfolio op waarmee je de boer op kunt. Film-
pjes of andere projecten waaraan je tijdens je studie of tijdens je stage hebt 
gewerkt, freelancewerk: alle relevante ervaring helpt. 


•  Houd recente ontwikkelingen in omroepland goed bij via de mediapagina’s 
in de kranten en via de websites www.villamedia.nl, www.medianed.com, 
www.broadcastpress.nl en www.denieuwereporter.nl. Zo maak je een pro-
fessionele, goedgeïnformeerde indruk als je op gesprek gaat.


•  Als je een bepaalde vaardigheid hebt of over kennis beschikt die niet veel 
andere mensen hebben, maak daar dan je sterke punt van. Zo kun je je pro-
fileren als specialist op dat gebied. Hoe schaarser de specialisten op dat ter-
rein, des te groter de kans dat je iets vindt.


Houd vol! Het kan een tijdje duren voordat je werk vindt, maar blijf probe-
ren. Werk aan je kennis, vaardigheden en contacten. Vraag je steeds af hoe je 
je kunt onderscheiden van medesollicitanten, waar jouw kansen liggen. Eens 
komt de dag dat je dat langverwachte telefoontje krijgt: ze willen je hebben. 


1.6	 Het	omroepbestel


Als je solliciteert naar een functie bij de televisie, gaat men ervan uit dat je over 
een zekere basiskennis beschikt van het omroepbestel. ‘Ik wil graag bij net 5 of 
Nederland 3 werken’, komt niet professioneel over; rtl is geen omroepvereni-
ging, de nps is geen zender en de ncrv zendt geen gesponsorde programma’s 
als Campinglife uit. Daarom staan we in dit hoofdstuk kort stil bij ons won-
derlijke omroepbestel. In het hoofdstuk ‘Televisie’ uit het boek Communica-
tiekaart van Nederland komt het onderwerp veel uitvoeriger ter sprake. Lees 
daarom dit hoofdstuk als je meer wilt weten over de geschiedenis van de televi-
sie, omroepwetten en taken van het Commissariaat voor de Media.
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Het gaat er de laatste jaren stormachtig aan toe in omroepland. Commerciële 
tv-stations verschijnen of verdwijnen, naamsveranderingen en overnames zijn 
aan de orde van de dag. De veranderingen zijn nauwelijks bij te benen. Dat geldt 
evenzeer voor de publieke omroepen: in september 2006 werd de programme-
ring van Nederland 1, 2 en 3 volkomen op de schop genomen in de hoop het lek 
te dichten waardoor de kijkers wegstroomden. Advertentie-inkomsten lopen 
terug en de overheid houdt de hand op de knip. Sommige politieke partijen 
pleiten zelfs voor opheffing van de aloude omroepverenigingen of het schrap-
pen van één van de drie publieke zenders. Regelmatig staat Hilversum daarom 
op zijn achterste benen en zelfs Paul de Leeuw demonstreerde een keer op het 
Binnenhof.


De publieke omroep
Onze publieke omroep wordt zowel uit reclame-inkomsten als met belasting-
geld betaald. De overheid subsidieert geen dag- en weekbladen, maar betaalt 
wél mee aan de televisie omdat zij vindt dat dit medium te invloedrijk is om 
helemaal over te laten aan de krachten in de markt. Bovendien zijn kwalitatief 
goede programma’s te duur om zonder overheidsgeld gemaakt te worden. Het 
gevolg is echter wel dat de overheid zich altijd krachtig met de televisie heeft 
bemoeid. Zo bepaalt de regering hoeveel geld er jaarlijks naar de publieke om-
roep toe gaat en worden er ook inhoudelijke eisen gesteld. Uiteraard is er van 
rechtstreekse inmenging geen sprake. Het gaat om randvoorwaarden. Omroe-
pen zijn bijvoorbeeld verplicht om een bepaald percentage van hun zendtijd te 
besteden aan informatie, cultuur en educatie. Plat amusement is geen taak van 
de publieke omroep. Het Commissariaat voor de Media ziet erop toe dat men 
zich houdt aan deze inhoudelijke eisen. Daarnaast ziet het Commissariaat er 
onder meer op toe dat de omroepen correct omgaan met de financiën en zich 
houden aan de reclame- en sponsorregels.
Aangezien de publieke omroep te kampen heeft met een dramatische daling 
van kijkers, met name jonge kijkers, verzinnen tal van commissies en politieke 
partijen keer op keer oplossingen om de publieke omroep uit het slop te trek-
ken. Maar vergaande oplossingen als het opheffen van de omroepverenigingen 
worden nooit gerealiseerd. Dat komt omdat er tussen politieke partijen en om-
roepen nog steeds warme banden bestaan. Met name het cda en de PvdA, de 
grootste politieke partijen, zijn bang om ruzie te krijgen met hun achterban: de 
leden van de PvdA zijn tevens lid van de vara en die van het cda zijn lid van de 
kro en de ncrv. Dus hebben wij nu al ruim een halve eeuw een omroepbestel 
dat gebaseerd is op een verzuilde samenleving die vandaag de dag niet meer be-
staat. Welk gezin maakt tegenwoordig een omweg om een katholieke school te 
bezoeken, lid te worden van een katholieke sportvereniging of in een katholiek 
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ziekenhuis te worden opgenomen? Wie is nog lid van een katholieke vakbond? 
Wie gaat bij thuiskomst op zoek naar radio- en tv-programma’s van de kro? 
Het voortbestaan van deze omroepverenigingen leidt tot een versnippering 
van middelen: elke omroep heeft zijn eigen directie en bestuur, zijn eigen kan-
toor en studio en zijn eigen dure programma’s. Samenwerken met andere om-
roepen is riskant, want je moet je als omroepvereniging juist profileren. Als de 
vara, kro en tros zich niet van elkaar onderscheiden, dan zou je ze net zo 
goed op kunnen heffen. Pluriformiteit wordt immers altijd als argument ge-
hanteerd voor het voortbestaan van omroepverenigingen. 
Sommige (kleine) partijen pleiten ervoor om de reclame-inkomsten af te schaf-
fen. Gevolg is dan wel dat de overheid meer geld moet pompen in de televisie, 
maar volgens velen zou dat wel de kwaliteit ten goede komen. Nu is het zo dat 
goede of vernieuwende programma’s uitgezonden worden als de meeste men-
sen al in bed liggen. Aangezien lichter verteerbare amusementsprogramma’s 
beter worden bekeken, staan die geprogrammeerd op de beste timeslots. De 
reclameblokken rondom goed bekeken programma’s brengen nu eenmaal veel 
meer op dan reclameblokken rondom minder populaire programma’s. 


Nederland 1, 2 en 3 
Tot september 2006 hadden omroepen een thuisnet: een vaste zender (Neder-
land 1, 2 of 3) waarop hun programma’s uitgezonden werden. Daarna vond de 
grote zenderprofilering plaats, waarbij men niet langer rekening hield met om-
roepverenigingen, maar met doelgroepen. Een vorm van programmeren die 
men bij de commerciële zenders al veel langer toepast. De drie zenders hebben 
sindsdien een duidelijker gezicht.


•  Nederland 1. De zender voor ‘iedereen’, waar je fijn met het hele gezin naar 
kunt kijken. Deze zender moet de concurrentie aangaan met het populaire 
rtl 4. Kenmerkende programma’s: Boer zoekt vrouw, Te land, ter zee en in 
de lucht, Pauw & Witteman, Spoorloos, Vermist en Lingo.


•  Nederland 2. Het net voor de meer inhoudelijk geïnteresseerde kijker. Poli-
tiek, maatschappij, kunst en zingeving zijn de pijlers. Veel religieus getinte 
programma’s als Het elfde uur (eo), maar ook achtergrondrubrieken als 
Nova en Netwerk kom je hier tegen, evenals documentaire rubrieken als Te-
genlicht en Holland doc.


•  Nederland 3. Deze zender is bedoeld om de jongere kijker weer terug te win-
nen voor de publieke omroep. Daarom is bnn een belangrijke speler op dit 
net met Spuiten en slikken, Try before you die, De lama’s en Lijst 0. Maar ook 
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programma’s als De wereld draait door en Mooi! Weer De Leeuw staan er ge-
programmeerd.


Omroepverenigingen 
De publieke omroep bestaat uit omroepverenigingen die aanspraak kunnen 
maken op zendtijd, als ze 300.000 leden tellen en een groep (godsdienstig, 
maatschappelijk of geestelijk) vertegenwoordigen. De meeste verenigingen zijn 
in de eerste helft van de vorige eeuw opgericht, nog voor de komst van de tele-
visie. Men zag destijds in de radio een machtig middel om het volk te beïnvloe-
den en te ontwikkelen. Hieronder volgt een beknopte omschrijving van deze 
omroepverenigingen.
•  avro (Algemene Vereniging Radio Omroep). Van oudsher de omroep van 


de liberale vvd. Missie: ‘De avro wil de vrijheid in onze samenleving sti-
muleren door televisie- en radioprogramma’s aan te bieden vanuit een 
ruimdenkende levenshouding.’ Programma’s: Tussen kunst & kitsch, Koef-
noen, Wie is de mol, Vinger aan de pols en Opsporing verzocht.


•  bnn (Barts Neverending Network). De brutale, ‘schurende’ omroep die jon-
geren weer voor het publieke bestel moet zien te winnen, opgericht in 1998 
door de legendarische Bart de Graaff. Programma’s: Over mijn lijk, Spuiten 
en slikken, Try before you die, De lama’s en Lijst 0.


•  eo (Evangelische Omroep). Wil mensen in contact brengen met Jezus; ge-
reformeerde protestanten zijn lid van deze omroep. Programma’s: Het elfde 
uur, Het familiediner, Knevel op zaterdag, Nederland zingt en Blinq.


•  kro (Katholieke Radio Omroep). Van de kro zijn vooral katholieke, parti-
ciperende burgers lid. De omroep streeft dan ook een samenleving na waar-
in mensen elkaar helpen en respect voor elkaar tonen. Programma’s: Boer 
zoekt vrouw, Spoorloos, Goedemorgen Nederland en Memories. 


•  ncrv (Nederlandse Christelijke Radio Vereniging). De vereniging van het 
protestants-christelijke bevolkingsdeel streeft, evenals de kro, naar een sa-
menleving waarin men met respect en verantwoordelijkheid met elkaar om-
gaat. Programma’s: Brieven aan God, Man bijt hond, Netwerk, De rijdende 
rechter, Villa Felderhof en Taxi.


•  tros (Televisie en Radio Omroep Stichting). Deze omroep hoort niet bij een 
geloof of een politieke stroming en noemt zichzelf ‘De grootste familie van 
Nederland’. Is vooral sterk in luchtige programma’s: Vermist, Te land, ter zee 
en in de lucht, Opgelicht, Lingo, Kabouter Plop en André Rieu. 


•  vara	 (Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs). Deze socialistische 
omroep heeft van origine banden met de PvdA, maar noemt zichzelf pro-
gressief en onafhankelijk. Heeft altijd veel cabaretiers in de stal gehad (Kop-
spijkers, Hans Teeuwen, Najib Amhali, Brigitte Kaandorp en vele anderen). 
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Programma’s: De wereld draait door, Mooi! Weer De Leeuw, Pauw & Witte-
man, Het lagerhuis, De leugen regeert en Zembla.


•  vpro (Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep). Deze omroep heeft al decen-
nia geleden de banden met het protestantisme verbroken. Was in de jaren 
zeventig en tachtig (van de vorige eeuw) de vooruitstrevende omroep van de 
linkse, intellectuele elite. De programma’s worden nu vooral bekeken door 
hoogopgeleide 50-plussers. Jammer is alleen dat deze doelgroep per definitie 
weinig televisie kijkt. Programma’s: Tegenlicht, Andere tijden, Zomergasten, 
Holland doc en Villa Achterwerk.


  Opmerkelijk is dat de website van de vpro met het digitale kanaal 3voor12 
wel een brug weet te slaan naar de jongere kijker.


•  LLiNK.	Dit is de betrekkelijk nieuwe omroep van idealisten die zich inzet-
ten voor het milieu en de dierenrechten. Programma’s: Geitenwollen sokken-
show, Llinke soep en De milieuridders.


•  max (omroep voor 50-plussers). Deze nieuwe omroep is de eerste die een leef-
tijdgebonden doelgroep kiest. Het bekendste programma is max & Catherine. 


Omroepen zonder leden
•  nos	(Nederlandse Omroep Stichting) maakt programma’s op het gebied van 


nieuws, sport en evenementen. Programma’s: nos Journaal, nos Jeugdjour-
naal en nos Studio sport.


•  nps (Nederlandse Programma Stichting) heeft de taak van de nos overge-
nomen om culturele, informatieve, minderheden- en jeugdprogramma’s te 
maken die niet door andere omroepen worden geproduceerd: Sesamstraat, 
Het klokhuis, premtime, Raymann is laat, Nova en Het uur van de wolf.


•  rvu	(Radio Volksuniversiteit) is een educatieve omroep. Programma’s: Keu-
ringsdienst van waarde, Terug op de werkvloer en Clubvan100.nl.


Daarnaast zijn er zendgemachtigden zonder leden die enige uren zendtijd per 
week krijgen, omdat ze een kerkgenootschap vertegenwoordigen of een ander 
levensbeschouwelijk genootschap:
•  bos (Boeddhistische Omroep Stichting)
•  Humanistische Omroep
•  ikon (Interkerkelijke Omroep Nederland)
•  Joodse Omroep
•  nio (Nederlandse Islamitische Omroep)
•  nmo (Nederlandse Moslim Omroep)
•  ohm (Organisatie voor Hindoe Media)
•  rkk (Rooms-Katholiek Kerkgenootschap)
•  zvk (Zendtijd voor Kerken)
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Digitale themakanalen
De publieke omroep trekt jaarlijks twaalf miljoen euro uit voor digitale the-
makanalen. Op 1 november 2006 werden er zeventien gelanceerd. Iedere doel-
groep heeft nu zijn eigen zender voor 24 uur per dag televisie over cabaret en 
satire, over opvoeden, jongeren, vooruitstrevende popmuziek, geschiedenis, 
documentaire, Bijbelstudie, cultuur et cetera.
Er komt ook een beetje geld binnen via deze kanalen: de kabelbedrijven betalen 
een vergoeding om ze door te mogen geven, er wordt reclame op uitgezonden 
en inkomsten van mobiele diensten zijn mogelijk. 
De publieke omroep hoopt met de kanalen 3voor12 en 101 de kloof met jonge-
ren te overbruggen. Daarnaast kan er op internet met nieuwe programmafor-
mats worden geëxperimenteerd. Als die programma’s aanslaan, kunnen ze aan 
het buitenland worden verkocht.


De commerciële omroep 
De commerciële omroepen leven uitsluitend van reclame-inkomsten en zijn 
volledig vrij in het bepalen van het programma-aanbod. Zij maken alleen pro-
gramma’s die hun doelgroep (is de doelgroep van de adverteerder) aanspreken, 
en zenden ook reclameblokken uit tijdens een uitzending. Vrijwel alle pro-
gramma’s willen de kijker verstrooiing bieden. Ook de nieuwsprogramma’s 
als Hart van Nederland en 4 in het land worden als infotainment gebracht. Het 
‘kleine’ binnenlandse nieuws dat eerder een beroep doet op emoties dan op het 
verstand, staat centraal. Van alle commerciële stations heeft alleen rtl 4 een 
serieus en degelijk nieuwsprogramma: rtl Nieuws. 
Gesponsorde programma’s als Campinglife, Yacht vision en Eigen huis & tuin 
komen we steeds vaker tegen bij de commerciële zenders. De adverteerder is in 
dit genre geïnteresseerd omdat de kijker tijdens de reclameblokken vaak weg-
zapt. Daarom brengt hij zijn diensten of producten liever via een programma 
onder de aandacht van de kijker. Voor de zenders is het commercieel aantrek-
kelijk: niet alleen kosten deze programma’s hun niets, ze strijken ook nog een 
zenderfee op. Uiteraard komen we deze gesponsorde formats bij de publieke 
zenders niet tegen.


De commerciële televisie in Nederland bestaat uit de volgende bedrijven:


•  rtl Nederland beheert de televisiezenders rtl 4 voor ‘boodschappers’ tus-
sen 20 en 49 jaar (‘gezellige’ programma’s als rtl Boulevard, Idols en gtst), 
rtl 5	voor jongeren (het ‘ondeugende’ Jensen!) en rtl 7 voor mannen en 
herhalingen (overdag nieuws, ’s avonds bijvoorbeeld autosport en herhalin-
gen).







2�
W e r k e n  b i j  d e  t e l e v i s i e


•  sbs Broadcasting	beheert de zenders sbs 6 voor iedereen in de leeftijd tussen 
13 en 49 jaar met een klein accent op mannen (Peter R. de Vries, Hart van Ne-
derland, De afvallers en Dansen op het ijs), net 5 voor vrouwen van 20 tot 34 
jaar (vrouwenseries als Evelien, Desperate housewifes, Gilmore girls en Het 
blok) en Veronica voor mannen tussen 15 en 35 jaar (sexy Temptation island 
en autoprogramma’s als Top gear en De grote beurt).


•  Talpa Media Holding	 beheert de zender Tien voor een brede doelgroep. 
Deze zender investeert veel in realityformats (De gouden kooi, Big brother) 
en Nederlandstalig drama (Gooische vrouwen en Lotte), maar trekt ook kij-
kers met De wedstrijden (met eredivisievoetbalwedstrijden). John de Mol 
gebruikt de zender eveneens om nieuwe programma’s uit te proberen, zodat 
succesvolle formats voor veel geld aan het buitenland kunnen worden ver-
kocht. 


•  MTV Networks Benelux	beheert de muziekzenders mtv, tmf, The box en de 
jeugdzender Nickelodeon.


Verder bestaat de Nederlandse commerciële omroep uit wat kleinere partijen: 
•  Cartoon Network Nederland
•  Discovery Networks Benelux (Discovery Channel/Animal Planet)
•  Eurosport Television
•  Jetix Nederland 
•  National Geographic Channel Nederland


’Aan de finale van de ijsdansshows van 


rtl 4 en sbs 6 besteedden vrijwel alle 


media aandacht. Bij Man bijt hond stre-


ven wij ernaar om het nieuws toch net 


even anders te brengen. Een van onze 


redacteuren had al maanden een kran-


tenknipsel op zijn bureau liggen over 


een tachtigjarige heer die zijn hele leven 


aan kunstschaatsen had gedaan. Zou-


den we daar nu iets mee kunnen doen? 


Hij bleek bij het kennismakingsbezoek 


een opmerkelijke persoonlijkheid te 


zijn. Het was een enorme puinhoop in 


zijn huis en hij had een heel klein zwart-


wit tv-toestel waar ie nauwelijks naar 


keek. De ijsdanswedstrijden volgde hij 


dan ook via de krant. 


Als redacteur ben je natuurlijk blij met 


zo’n kleurrijke gast. Het is ons uiteinde-


lijk gelukt om deze heer zijn kunsten te 


laten vertonen op de sbs 6-ijsbaan. Hij 


mocht schaatsen met een van de profes-


sionele schaatsdames en we hadden 


zelfs enkele juryleden van Sterren dan-


Bejaarde danst op het ijs 


Ka
de


r 1
.2
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sen op het ijs weten te strikken om hem 


te jureren.


In kranten of op internet zijn wij eigen-


lijk altijd wel op zoek naar verhalen over 


markante mensen of over grappige 


voorvallen. Als je iets tegenkomt, knip 


je het uit of maak je aantekeningen. 


Meestal kunnen we daar op dat moment 


niet eens iets mee, maar onder het mom 


van ”wie wat bewaart, heeft wat” blijft 


het soms nog maanden op ons bureau 


liggen tot we ineens een aanleiding 


hebben om er iets mee te doen.’ 


Robert Hagenzieker, redacteur en 


samensteller Man bijt hond


Omroep: ncrv


Vervolg
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Werken bij de televisie
 
Iedereen kijkt ernaar en praat erover. Televisie is een prachtig en machtig, 
maar omstreden medium. Voor de een is het een zapbak, een treurbuis, een 
passief makend monster dat kinderen dik en agressief maakt. Voor de ander 
is het de mooiste uitvinding ooit: een venster op de wereld, een steun bij 
eenzaamheid en verdriet, een bron van kennis en vermaak. Werken bij zo’n 
machtig medium spreekt tot de verbeelding. Dat merk je op feestjes gauw ge-
noeg: men stelt over een tv-baan nu eenmaal meer vragen dan over een baan 
bij een verzekeringsbedrijf.


Maar de werkelijkheid is heel wat minder glamoureus. Je moet gewoon hard 
aanpakken en intensief samenwerken, want televisieprogramma’s maken is 
bovenal teamwork. Aan een productie werken tal van mensen mee, van uitvoe-
rend producent tot kabellegger, en ieders bijdrage is net zo belangrijk. Als de 
chauffeur van een belangrijke gast de weg kwijtraakt, heb je geen programma. 
Als de kabels verkeerd zijn aangesloten evenmin. Als de catering slechte maal-
tijden serveert, is de hele crew van slag.
Gedurende enige maanden werk je dus intensief met elkaar samen aan één pro-
gramma. Draaidagen duren nooit van negen tot vijf en weekends zijn bij de te-
levisie niet heilig. Maar na de vermoeiende en stressvolle opnamedagen heb je 
mooi materiaal en kan een deel van het team even op adem komen en energie 
opbouwen voor de volgende aflevering. De editor en de regisseur brengen dan 
nog een paar lange en inspannende dagen in de montageruimte door.
In dit hoofdstuk noemen we de functies die je bij de televisie kunt bekleden. 
Over welke kwaliteiten moet je beschikken en hoe vind je er een baan of een 
stageplaats? Maar voor we deze vragen beantwoorden schetsen we kort welke 
programma’s er zijn.
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1.1	 Soorten	programma’s


Op basis van vorm en inhoud onderscheiden we een aantal televisiegenres. Bij 
een genre-indeling moeten we echter een flinke slag om de arm houden, omdat 
bedenkers van programma’s voortdurend grenzen verleggen om nieuwe en 
originele formats te ontwikkelen. Als gevolg daarvan lopen genres in elkaar 
over of worden ze samengevoegd in één programma (hybride formats). Een 
talkshow met een quiz en een reportage is heel gebruikelijk. Het relatief nieuwe 
genre reality-tv kent alweer vele subgenres (hoofdstuk 9), die ook weer door 
elkaar gehusseld kunnen worden. Kortom: een genre-indeling is enigszins 
kunstmatig en dankzij creatieve makers snel verouderd. 


Televisiegenres
•  Nieuws/actualiteitenprogramma: Journaal, rtl Nieuws, Netwerk, Nova, Eén 


vandaag, Hart van Nederland en 4 in het land
•  Amusement: (spel)show als Idols, Staatsloterijshow, Lotto weekend miljo-


nairs
•  Emotie-tv: Vermist, Spoorloos, Hart in aktie
•  Infotainment (combinatie van informatie en entertainment):
 –  magazineprogramma over uiteenlopende onderwerpen als showbusi-


ness, reizen, lifestyle en wonen: rtl Boulevard, rtl Travel, Man bijt hond, 
De wereld draait door, Life & cooking, Campinglife


 –  talkshow: Jensen!, Oprah, Dr. Phil, Pauw & Witteman
 –  humor: Koefnoen, Koppensnellers
•  Realitytelevisie: Big brother, Expeditie Robinson, De gouden kooi, Schiphol 


airport, Patty’s posse, De Bauers, Jouw vrouw, mijn vrouw, nexttopmodel-
programma’s, make-overprogramma’s, afslankprogramma’s (in hoofdstuk 
9 onderscheiden we subgenres van reality-tv)


•  Reportage: Netwerk
•  Documentaire: Close-up, Het uur van de wolf, Holland doc, Tegenlicht
•  Quiz: Tien voor taal, Achmea kennisquiz, Lingo
•  Educatief: Het klokhuis, Schooltelevisie
•  Jeugd: Villa Achterwerk, Sesamstraat
•  Sport: Studio sport, De wedstrijden, Holland sport
•  Drama:
 –  sitcom: Friends
 –  serie: Rozengeur & wodka lime, Baantjer, Gooische vrouwen
 –  soap: Goede tijden slechte tijden, Onderweg naar morgen







14
R e s e a r c h  e n  r e d a c t i e  v o o r  t e l e v i s i e


In dit boek beschrijven we de taken van de redacteur bij de meest voorkomen-
de dagelijkse en wekelijkse non-fictieprogramma’s; drama (fictie) blijft dan ook 
buiten beschouwing. Omdat het doen van research voor documentaires en re-
ality-tv enigszins afwijkt van redactiewerk bij doorsnee dagelijkse of wekelijkse 
programma’s, besteden wij daar apart aandacht aan in hoofdstuk 8 en 9.


Studio versus locatie
Er is ook een indeling mogelijk op basis van hoe programma’s gemaakt worden.


•  Studioprogramma’s. Programma’s als quiz- en showprogramma’s worden 
vrijwel altijd opgenomen in een studio met een aantal vaste studiocamera’s. 
Producent Endemol heeft een gigantische eigen studio in Aalsmeer voor 
showprogramma’s en eigenlijk was het Big brother-huis in Almere ook een 
soort studio. Op het Mediapark te Hilversum staan uiteraard studio’s, maar 
programma’s als Buitenhof en De wereld draait door worden vanuit Amster-
dam uitgezonden. 


  De regisseur bevindt zich in de regiekamer en communiceert via een zen-
dertje met de mensen in de studio. Hij bepaalt met behulp van monitoren 
welke beelden van welke camera hij gebruikt. Bij liveprogramma’s worden 
die beelden direct uitgezonden. Studioprogramma’s hoeven dus niet meer 
gemonteerd te worden na de opnames.


  Tegenwoordig zijn er ook ministudio’s in gebruik van waaruit je met een-
voudige technische middelen een programma kunt presenteren. Deze rela-
tief goedkope studio’s worden steeds populairder, omdat scholen, univer-
siteiten, dagbladen en andere bedrijven zelf programma’s maken voor hun 
eigen digitale tv-kanalen. 


•  eng-producties. Programma’s die op locatie worden opgenomen, noem je 
eng-producties (Electronic News Gathering). Ze worden gemaakt door één 
of twee cameramensen, een verslaggever/presentator, een regisseur en een 
geluidsmens. Tegenwoordig zien we bij nieuwsprogramma’s ook ‘camjo’s’, 
camerajournalisten, die er helemaal alleen op uit trekken. Deze journalist 
combineert dus het camerawerk met het interviewen. Voordeel is dat je snel 
en onopvallend kunt opereren; nadeel is dat je veel taken tegelijkertijd aan 
moet kunnen. In de praktijk blijken de meeste journalisten het toch pret-
tiger te vinden om te werken met een cameraman.


  Het uiteindelijke programma komt, in tegenstelling tot het studiopro-
gramma, later in de montage tot stand. Veel programma’s bestaan uit een 
studiogedeelte, afgewisseld met korte op locatie opgenomen reportages, zo-
genaamde instarts. 
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1.2	 Functies	bij	de	televisie


Hoewel studio- en eng-programma’s dus totaal verschillend tot stand komen 
en er een grote diversiteit aan televisiegenres bestaat (nieuws, quiz, reportage, 
reality, documentaire, talkshow etc.), zit er altijd een vast team op een pro-
gramma. Zo’n team bestaat uit een afdeling productie, die alles organiseert om 
een productie vlekkeloos te laten verlopen, en een afdeling redactie, die verant-
woordelijk is voor de inhoud van het programma.
De regisseur, die verantwoordelijk is voor alles wat zich voor de camera af-
speelt, en de crew (camera, licht en geluid) maken geen deel uit van het vaste 
team, maar worden door de productie ingehuurd op freelancebasis. De editor, 
die het programma monteert, heeft evenmin een vast contract; ook hij wordt 
per dag ingehuurd.
  
Bij iedere productie komen we onderstaande functies tegen:


•  Producent
1  De producent ontwikkelt en verkoopt programmaformats (of program-


ma-ideeën) aan omroepen en zendgemachtigden. Reinout Oerlemans is 
producent en zijn bedrijf Eyeworks heeft faam verkregen met program-
ma’s als De nationale iq test. Een producent kan ook een omroep zijn. 


2  Hij leidt het productiehuis of de omroep en is zakelijk en financieel eind-
verantwoordelijk.


3  Hij is verantwoordelijk voor alle programma’s die er in zijn bedrijf gepro-
duceerd worden.


 Kortom: hij is de hoogste baas.


•  Uitvoerend producent (up)
1  De uitvoerend producent voert het beleid en de besluiten van de produ-


cent uit.
2 Hij stelt het productieteam samen.
3 Hij is verantwoordelijk voor de financiën van het programma.
4 Hij geeft soms aan meerdere programma’s tegelijk leiding.


•  Producer/productieleider
1  De producer/productieleider voert de besluiten van de uitvoerend produ-


cent uit.
2 Hij zorgt dat alles en iedereen op de juiste tijd en plaats aanwezig is.
3 Hij bewaakt het budget.
4 Hij stelt de technische crew samen (camera, licht en geluid).
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5 Hij lost organisatorische problemen op.
6  Hij stelt een productieboek samen waarin alles staat wat nodig is om het 


programma te draaien.
7  Hij regelt allerlei zaken, zoals vergunningen, vliegtickets, hotels, rekwi-


sieten, locatie, catering et cetera.
8 Hij zorgt voor montagefaciliteiten.
9  Een rijbewijs is noodzakelijk.


  Kortom: hij is de grote regelneef van het programma en wordt vaak onder-
steund door een productieassistent.


•  Eindredacteur
1  De eindredacteur is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het pro-


gramma. 
2 Hij leidt het redactieteam en controleert het werk.
3 Hij bepaalt, samen met de regisseur, de vorm van het programma.


 Kortom: hij bepaalt wat wel en niet wordt uitgezonden en hoe het eruitziet.


•  Redacteur
1  De redacteur bedenkt de onderwerpen voor het programma en hoe die 


behandeld zouden kunnen worden.
2 Hij doet research naar deze onderwerpen.
3  Hij produceert de gasten, kandidaten of deskundigen die hun verhaal 


voor de camera kunnen doen.
4 Hij brieft de presentator of verslaggever over onderwerp en gasten.
5 Hij begeleidt deze gasten tijdens de opnames.
6 Hij schrijft teksten voor de presentator.
7 Hij schrijft voice-overs.
8 Soms monteert hij korte items, samen met de editor.


 Over de taken van de redacteur gaat dit boek.


•  Regisseur
1 De regisseur visualiseert wat de redactie bedacht heeft.
2 Hij brengt het programma in beeld.
3 Hij heeft de leiding tijdens de opnames. 
4 Hij monteert het programma samen met de editor. 


•  Crew
  Camera- en geluidsmensen worden op freelancebasis ingehuurd gedurende 


de draaidagen.
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Het komt vrijwel niet meer voor dat mensen een vaste baan aangeboden krij-
gen bij de televisie. Als er een nieuw programma van start gaat, wordt er rond-
om dat programma een team samengesteld. Sollicitanten krijgen, als ze wor-
den aangenomen, een contract voor de duur van dat programma. 


1.3	 Geschiktheid	


Als je bij de televisie werkt, in wat voor functie dan ook, moet je heel communi-
catief zijn. Het is immers teamwork. Samen maak je een prachtig programma. 
Je bent er niet op uit om voor jezelf te scoren, maar je helpt en ondersteunt je 
collega’s waar nodig. Als je heel introvert bent, zul je je in de tv-wereld waar-
schijnlijk niet zo gelukkig voelen, want hier maakt men van zijn hart geen 
moordkuil. Bij de televisie lopen veel sterke persoonlijkheden rond.
Je moet ook heel flexibel zijn. Een programma maken is een hele operatie. Al 
snel loopt iets heel anders dan gepland, waardoor je ad-hocoplossingen moet 
verzinnen en er in ieder geval rekening mee moet houden dat je veel later thuis-
komt dan voorzien. Televisie gaat altijd door, ook ’s avonds en in het weekend. 
Bovendien heb je niet alleen te maken met je eigen eindredacteur en uitvoerend 
producent, maar ook met de zendgemachtigde. Die kan op het laatst beslissen 
het programma een paar maanden later uit te zenden of in het ergste geval: per 
volgende week te stoppen. Wekenlang regelen, plannen, bellen en vergaderen 
lijken dan vergeefse moeite te zijn geweest.
Zoek je een vaste baan, deeltijdwerk of een van-negen-tot-vijfbaan, dan is de 
televisiewereld niet jouw wereld. 


De kwaliteiten van de redacteur
Omdat in dit boek programmaresearch centraal staat, besteden we extra aan-
dacht aan de talenten waarover een goede redacteur beschikt: 
•  Niet alleen ben je een goede teamplayer, je beschikt ook over de benodig-


de zelfkennis. De eindredacteur wil jouw sterke en zwakke kanten kennen, 
omdat hij een redactieteam samenstelt dat bestaat uit uiteenlopende per-
soonlijkheden die elkaar kunnen aanvullen. Een analytische denker naast 
een creatieve denker, een pietje-precies naast een rommelkont, iemand met 
veel parate kennis naast een netwerker, een serieus persoon naast een grap-
jas. 


•  Je beschikt over een enorm doorzettingsvermogen. ‘Kan niet bestaat niet.’ 
Het kan reuze lastig zijn om bijvoorbeeld een bepaalde gast in je programma 
te krijgen. De goede redacteur lukt dat uiteindelijk toch door heel vriende-
lijk en beleefd door te zetten. 
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•  Je hebt een brede algemene	ontwikkeling. Als nieuwsgierig mens met een 
brede belangstelling lees je veel en blijf je goed op de hoogte. 


•  Je bent geïnteresseerd in andere mensen. Daarom kun je goed observeren, 
doorvragen en luisteren.


•  Om mensen over te halen aan je programma mee te werken, moet je enthou-
siast en beleefd zijn En vervolgens moet je ze het vertrouwen geven dat ze 
hun verhaal goed kunnen doen voor de camera.


•  Je werkt nauwgezet	en	zorgvuldig.
•  Je stelt hoge eisen	aan jezelf, want je leidinggevende en collega’s zijn veelei-


send, perfectionistisch en zeer gedreven.
•  Je haalt je deadlines en daarom moet je tegen stress kunnen. Uiteraard is een 


dagelijks programma stressvoller dan een wekelijks programma, terwijl dát 
weer stressvoller is dan een documentaire.


•  Veel mensen vinden het onprettig om met vreemden te telefoneren	en hun 
dan ook nog om medewerking te vragen. Toch zul je als redacteur vele uren 
aan de telefoon doorbrengen.


•  Presentatieteksten en commentaarteksten worden geschreven door de re-
dacteur. Daarom moet je vlot en aantrekkelijk kunnen formuleren. Spelfou-
ten zijn uiteraard uit den boze.


‘Een redacteur maakt soms de gekste 


dingen mee. Bij Kopspijkers was ik altijd 


op zoek naar gasten met wonderlijke 


verhalen of bezigheden. We hadden 


ergens gelezen dat er in ziekenhuizen 


bruut wordt omgesprongen met af-


gezette ledematen, terwijl sommige 


mensen juist behoefte bleken te heb-


ben aan een ritueel afscheid. Op de site 


van de vereniging van mensen met een 


amputatie heb ik een oproep geplaatst. 


Er kwam een reactie van een vrouw die 


haar been in de tuin begraven had. 


Ik ging op bezoek voor een voorgesprek 


en heb lang met haar gepraat om haar 


vertrouwen te winnen. Na verloop van 


tijd vroeg ze plotseling: wil je het zien? 


Dat was schrikken geblazen. Moesten 


we een rottende homp vlees in haar tuin 


bekijken? Het been bleek echter na drie 


jaar een verzameling botten te zijn die 


ze zelf al eerder had opgegraven en in 


een doek bewaarde. Heel wonderlijk 


allemaal. Pas twee dagen later durfde 


ik de idiootste vraag uit mijn carrière te 


stellen: wilt u uw been meenemen naar 


de studio? Mijn collega’s hielden hun 


adem in tijdens dat telefoontje, die had-


den nooit gedacht dat ik dat zou durven.


Kopspijkers zocht natuurlijk altijd naar 


een lach. Gelukkig zag mijn dame met 


been ook de humor van haar verhaal. 


Wat een opluchting, want ik had me wel 


zorgen gemaakt of het allemaal niet te 


Dame met been
Ka


de
r 1


.1
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1.4	 Waar	worden	programma’s	gemaakt?


Omroepen maken tegenwoordig lang niet altijd hun programma’s zelf. Veel 
producties worden aan onafhankelijke producenten, zogenaamde ‘buitenpro-
ducenten’, uitbesteed of van hen aangekocht. Uiteraard worden ook kant-en-
klare producties uit het buitenland aangekocht, maar binnen het kader van dit 
boek besteden we daaraan geen aandacht.
Zowel publieke als commerciële omroepen produceren nieuws en actualitei-
ten nog wel in eigen huis. Dit soort programma’s wordt jaar in jaar uit en het 
hele jaar door gemaakt, waardoor het lonend is om een eigen redactieteam in 
dienst te nemen. Bovendien functioneren nieuwsprogramma’s als prestigieus 
uithangbord van de zender. 
Het is afhankelijk van de omroep hoeveel ze binnenshuis maken. vara, nps en 
vpro produceren relatief veel programma’s zelf, terwijl rtl (4, 5 en 7) alle pro-
gramma’s aankoopt van onafhankelijke producenten. sbs heeft een eigen pro-
ductiemaatschappij, die uitsluitend programma’s maakt voor de sbs-zenders 
(sbs 6, net 5 en Veronica).
Maar in zijn algemeenheid wordt het leeuwendeel van alle programma’s van 
zowel publieke als commerciële zenders door buitenproducenten gemaakt. 
Zij werken voor meerdere omroepen tegelijk en zijn in staat om zeer uiteenlo-
pende tv-genres te produceren. Hoe dat precies gaat, lees je in hoofdstuk 2 over 
formatontwikkeling. 
Als je bij de televisie aan de slag wilt, klop je dus in de eerste plaats aan bij pro-
ductiehuizen en pas in de tweede plaats bij de omroepen zelf. Met name lokale 
en regionale omroepen bieden jongeren soms mooie kansen om ervaring op 
te doen. Je mag daar al gauw heel veel zelf doen en in toenemende mate zijn 


lollig zou worden. Je hoopt toch vurig 


dat een gast niet gekwetst naar huis 


gaat; wij kunnen immers nauwelijks iets 


aan nazorg doen. 


Een enkele keer moet je mensen zelfs 


een beetje tegen zichzelf in bescher-


ming nemen. Gezien het karakter van 


Kopspijkers gingen sommige onderwer-


pen toch iets te ver. Dan heb je vier uur 


lang een heel boeiend gesprek gehad bij 


iemand thuis, maar bij twijfel of die per-


soon het aankan om in zo’n programma 


op te treden, besluit je soms om hem of 


haar toch niet uit te nodigen.’


Patricia Greven, 


voormalig redacteur  Kopspijkers, 


nu samensteller bij De wereld draait door. 


Omroep: vara


Vervolg
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nieuwsredacties multimediaal georganiseerd: je werkt zowel voor televisie als 
voor radio en website. 


1.5	 Hoe	vind	je	werk	of	een	stageplaats?


Er zijn verschillende wegen die je kunt bewandelen om een baan of een stage-
plaats bij de televisie te bemachtigen.
•  Open sollicitatie.	Je kiest een programma uit waar je graag zou willen wer-


ken. Je noteert de naam van de eindredacteur en van de producent, zoals 
die op de aftiteling worden vermeld. Je stuurt (of mailt) een open sollicitatie 
naar de eindredacteur.


•  Vacatures op websites van producenten.	Veel grote productiehuizen als En-
demol (www.endemol.nl), IdtV (www.idtv.nl), Blue Circle (www.bluecircle.
nl), Eyeworks (www.eyeworks.tv) hebben vacatures op hun websites staan.


•  Vacatures op websites van lokale, regionale en landelijke omroepen (zie voor 
een overzicht http://tv.startpagina.nl/).


•  Stageplaats.	Het stagebureau van de Media Academie bemiddelt tussen aan-
bieders en stagezoekenden. Meld je via www.mediastages.nl aan voor de 
mailinglist. Zo word je via de e-mail voortdurend op de hoogte gehouden 
van stageplekken: heel handig en het werkt prima. Stages en bijbanen zijn 
niet alleen vanwege de ervaring, maar ook vanwege de contacten vaak goud 
waard. 


•  Netwerk.	Misschien ken je zelf niet zoveel mensen die bij de televisie werken, 
maar je weet nooit of je via via toch een interessant contact opdoet. Ben je op 
zoek naar een baan of stage: zeg het tegen zo veel mogelijk mensen.


•  Andere links: http://tv.startpagina.nl/ (voor handige overzichten van tv-pro-
ducenten en omroepen), www.filmstart.nl/ (voor film- en televisiemakers), 
www.nftvm.nl (voor jonge film- en televisiemakers), www.broadcastpress.
nl (uitgever van het tijdschrift voor publieke en commerciële omroepen 
Broadcast Magazine), www.villamedia.nl (algemene site voor journalisten). 


•  Cursus.	In sommige gevallen is het aan te raden om een aanvullende cur-
sus te volgen om je deskundigheid te vergroten. Bovendien breid je je net-
werk uit met docenten en medecursisten. De Media Academie (http://www.
media-academie.nl) te Hilversum en Open Studio (www.openstudio.nl) te 
Amsterdam bieden tal van cursussen aan in de av-sector. 


Als je solliciteert, bereid je je vanzelfsprekend heel goed voor:
•  Bekijk het programma waarbij je wilt werken meerdere malen heel erg goed.
•  Bestudeer de bijbehorende website aandachtig.
•  Verdiep je in het bedrijf dat het programma maakt. Je weet welke andere 
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programma’s ze produceren of binnenkort gaan maken. Misschien is er 
geen plaats bij het programma dat jij voor ogen had, maar wel bij een ander.


•  Bedenk aan welke onderwerpen jij aandacht zou willen besteden en op 
welke manier. Iemand met goede ideeën maakt indruk. Creatieve en initia-
tiefrijke mensen zijn zeer welkom op redacties.


•  Men zal je waarschijnlijk vragen naar je mening over het programma. Ook 
nu weer: goede ideeën zijn welkom, maar wees bescheiden en zorgvuldig bij 
het formuleren van kritiekpunten.


•  Breng niet alleen onder woorden waarom jij zo graag bij dit programma wilt 
werken, maar geef ook aan wat zij aan jou hebben.


•  Verdiep je in jezelf; ken je sterke en zwakke punten. 
•  Je kunt wel zeggen dat je creatief, communicatief en getalenteerd bent, maar 


laat dat ook zien. Bouw een portfolio op waarmee je de boer op kunt. Film-
pjes of andere projecten waaraan je tijdens je studie of tijdens je stage hebt 
gewerkt, freelancewerk: alle relevante ervaring helpt. 


•  Houd recente ontwikkelingen in omroepland goed bij via de mediapagina’s 
in de kranten en via de websites www.villamedia.nl, www.medianed.com, 
www.broadcastpress.nl en www.denieuwereporter.nl. Zo maak je een pro-
fessionele, goedgeïnformeerde indruk als je op gesprek gaat.


•  Als je een bepaalde vaardigheid hebt of over kennis beschikt die niet veel 
andere mensen hebben, maak daar dan je sterke punt van. Zo kun je je pro-
fileren als specialist op dat gebied. Hoe schaarser de specialisten op dat ter-
rein, des te groter de kans dat je iets vindt.


Houd vol! Het kan een tijdje duren voordat je werk vindt, maar blijf probe-
ren. Werk aan je kennis, vaardigheden en contacten. Vraag je steeds af hoe je 
je kunt onderscheiden van medesollicitanten, waar jouw kansen liggen. Eens 
komt de dag dat je dat langverwachte telefoontje krijgt: ze willen je hebben. 


1.6	 Het	omroepbestel


Als je solliciteert naar een functie bij de televisie, gaat men ervan uit dat je over 
een zekere basiskennis beschikt van het omroepbestel. ‘Ik wil graag bij net 5 of 
Nederland 3 werken’, komt niet professioneel over; rtl is geen omroepvereni-
ging, de nps is geen zender en de ncrv zendt geen gesponsorde programma’s 
als Campinglife uit. Daarom staan we in dit hoofdstuk kort stil bij ons won-
derlijke omroepbestel. In het hoofdstuk ‘Televisie’ uit het boek Communica-
tiekaart van Nederland komt het onderwerp veel uitvoeriger ter sprake. Lees 
daarom dit hoofdstuk als je meer wilt weten over de geschiedenis van de televi-
sie, omroepwetten en taken van het Commissariaat voor de Media.
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Het gaat er de laatste jaren stormachtig aan toe in omroepland. Commerciële 
tv-stations verschijnen of verdwijnen, naamsveranderingen en overnames zijn 
aan de orde van de dag. De veranderingen zijn nauwelijks bij te benen. Dat geldt 
evenzeer voor de publieke omroepen: in september 2006 werd de programme-
ring van Nederland 1, 2 en 3 volkomen op de schop genomen in de hoop het lek 
te dichten waardoor de kijkers wegstroomden. Advertentie-inkomsten lopen 
terug en de overheid houdt de hand op de knip. Sommige politieke partijen 
pleiten zelfs voor opheffing van de aloude omroepverenigingen of het schrap-
pen van één van de drie publieke zenders. Regelmatig staat Hilversum daarom 
op zijn achterste benen en zelfs Paul de Leeuw demonstreerde een keer op het 
Binnenhof.


De publieke omroep
Onze publieke omroep wordt zowel uit reclame-inkomsten als met belasting-
geld betaald. De overheid subsidieert geen dag- en weekbladen, maar betaalt 
wél mee aan de televisie omdat zij vindt dat dit medium te invloedrijk is om 
helemaal over te laten aan de krachten in de markt. Bovendien zijn kwalitatief 
goede programma’s te duur om zonder overheidsgeld gemaakt te worden. Het 
gevolg is echter wel dat de overheid zich altijd krachtig met de televisie heeft 
bemoeid. Zo bepaalt de regering hoeveel geld er jaarlijks naar de publieke om-
roep toe gaat en worden er ook inhoudelijke eisen gesteld. Uiteraard is er van 
rechtstreekse inmenging geen sprake. Het gaat om randvoorwaarden. Omroe-
pen zijn bijvoorbeeld verplicht om een bepaald percentage van hun zendtijd te 
besteden aan informatie, cultuur en educatie. Plat amusement is geen taak van 
de publieke omroep. Het Commissariaat voor de Media ziet erop toe dat men 
zich houdt aan deze inhoudelijke eisen. Daarnaast ziet het Commissariaat er 
onder meer op toe dat de omroepen correct omgaan met de financiën en zich 
houden aan de reclame- en sponsorregels.
Aangezien de publieke omroep te kampen heeft met een dramatische daling 
van kijkers, met name jonge kijkers, verzinnen tal van commissies en politieke 
partijen keer op keer oplossingen om de publieke omroep uit het slop te trek-
ken. Maar vergaande oplossingen als het opheffen van de omroepverenigingen 
worden nooit gerealiseerd. Dat komt omdat er tussen politieke partijen en om-
roepen nog steeds warme banden bestaan. Met name het cda en de PvdA, de 
grootste politieke partijen, zijn bang om ruzie te krijgen met hun achterban: de 
leden van de PvdA zijn tevens lid van de vara en die van het cda zijn lid van de 
kro en de ncrv. Dus hebben wij nu al ruim een halve eeuw een omroepbestel 
dat gebaseerd is op een verzuilde samenleving die vandaag de dag niet meer be-
staat. Welk gezin maakt tegenwoordig een omweg om een katholieke school te 
bezoeken, lid te worden van een katholieke sportvereniging of in een katholiek 
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ziekenhuis te worden opgenomen? Wie is nog lid van een katholieke vakbond? 
Wie gaat bij thuiskomst op zoek naar radio- en tv-programma’s van de kro? 
Het voortbestaan van deze omroepverenigingen leidt tot een versnippering 
van middelen: elke omroep heeft zijn eigen directie en bestuur, zijn eigen kan-
toor en studio en zijn eigen dure programma’s. Samenwerken met andere om-
roepen is riskant, want je moet je als omroepvereniging juist profileren. Als de 
vara, kro en tros zich niet van elkaar onderscheiden, dan zou je ze net zo 
goed op kunnen heffen. Pluriformiteit wordt immers altijd als argument ge-
hanteerd voor het voortbestaan van omroepverenigingen. 
Sommige (kleine) partijen pleiten ervoor om de reclame-inkomsten af te schaf-
fen. Gevolg is dan wel dat de overheid meer geld moet pompen in de televisie, 
maar volgens velen zou dat wel de kwaliteit ten goede komen. Nu is het zo dat 
goede of vernieuwende programma’s uitgezonden worden als de meeste men-
sen al in bed liggen. Aangezien lichter verteerbare amusementsprogramma’s 
beter worden bekeken, staan die geprogrammeerd op de beste timeslots. De 
reclameblokken rondom goed bekeken programma’s brengen nu eenmaal veel 
meer op dan reclameblokken rondom minder populaire programma’s. 


Nederland 1, 2 en 3 
Tot september 2006 hadden omroepen een thuisnet: een vaste zender (Neder-
land 1, 2 of 3) waarop hun programma’s uitgezonden werden. Daarna vond de 
grote zenderprofilering plaats, waarbij men niet langer rekening hield met om-
roepverenigingen, maar met doelgroepen. Een vorm van programmeren die 
men bij de commerciële zenders al veel langer toepast. De drie zenders hebben 
sindsdien een duidelijker gezicht.


•  Nederland 1. De zender voor ‘iedereen’, waar je fijn met het hele gezin naar 
kunt kijken. Deze zender moet de concurrentie aangaan met het populaire 
rtl 4. Kenmerkende programma’s: Boer zoekt vrouw, Te land, ter zee en in 
de lucht, Pauw & Witteman, Spoorloos, Vermist en Lingo.


•  Nederland 2. Het net voor de meer inhoudelijk geïnteresseerde kijker. Poli-
tiek, maatschappij, kunst en zingeving zijn de pijlers. Veel religieus getinte 
programma’s als Het elfde uur (eo), maar ook achtergrondrubrieken als 
Nova en Netwerk kom je hier tegen, evenals documentaire rubrieken als Te-
genlicht en Holland doc.


•  Nederland 3. Deze zender is bedoeld om de jongere kijker weer terug te win-
nen voor de publieke omroep. Daarom is bnn een belangrijke speler op dit 
net met Spuiten en slikken, Try before you die, De lama’s en Lijst 0. Maar ook 
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programma’s als De wereld draait door en Mooi! Weer De Leeuw staan er ge-
programmeerd.


Omroepverenigingen 
De publieke omroep bestaat uit omroepverenigingen die aanspraak kunnen 
maken op zendtijd, als ze 300.000 leden tellen en een groep (godsdienstig, 
maatschappelijk of geestelijk) vertegenwoordigen. De meeste verenigingen zijn 
in de eerste helft van de vorige eeuw opgericht, nog voor de komst van de tele-
visie. Men zag destijds in de radio een machtig middel om het volk te beïnvloe-
den en te ontwikkelen. Hieronder volgt een beknopte omschrijving van deze 
omroepverenigingen.
•  avro (Algemene Vereniging Radio Omroep). Van oudsher de omroep van 


de liberale vvd. Missie: ‘De avro wil de vrijheid in onze samenleving sti-
muleren door televisie- en radioprogramma’s aan te bieden vanuit een 
ruimdenkende levenshouding.’ Programma’s: Tussen kunst & kitsch, Koef-
noen, Wie is de mol, Vinger aan de pols en Opsporing verzocht.


•  bnn (Barts Neverending Network). De brutale, ‘schurende’ omroep die jon-
geren weer voor het publieke bestel moet zien te winnen, opgericht in 1998 
door de legendarische Bart de Graaff. Programma’s: Over mijn lijk, Spuiten 
en slikken, Try before you die, De lama’s en Lijst 0.


•  eo (Evangelische Omroep). Wil mensen in contact brengen met Jezus; ge-
reformeerde protestanten zijn lid van deze omroep. Programma’s: Het elfde 
uur, Het familiediner, Knevel op zaterdag, Nederland zingt en Blinq.


•  kro (Katholieke Radio Omroep). Van de kro zijn vooral katholieke, parti-
ciperende burgers lid. De omroep streeft dan ook een samenleving na waar-
in mensen elkaar helpen en respect voor elkaar tonen. Programma’s: Boer 
zoekt vrouw, Spoorloos, Goedemorgen Nederland en Memories. 


•  ncrv (Nederlandse Christelijke Radio Vereniging). De vereniging van het 
protestants-christelijke bevolkingsdeel streeft, evenals de kro, naar een sa-
menleving waarin men met respect en verantwoordelijkheid met elkaar om-
gaat. Programma’s: Brieven aan God, Man bijt hond, Netwerk, De rijdende 
rechter, Villa Felderhof en Taxi.


•  tros (Televisie en Radio Omroep Stichting). Deze omroep hoort niet bij een 
geloof of een politieke stroming en noemt zichzelf ‘De grootste familie van 
Nederland’. Is vooral sterk in luchtige programma’s: Vermist, Te land, ter zee 
en in de lucht, Opgelicht, Lingo, Kabouter Plop en André Rieu. 


•  vara	 (Vereniging van Arbeiders Radio Amateurs). Deze socialistische 
omroep heeft van origine banden met de PvdA, maar noemt zichzelf pro-
gressief en onafhankelijk. Heeft altijd veel cabaretiers in de stal gehad (Kop-
spijkers, Hans Teeuwen, Najib Amhali, Brigitte Kaandorp en vele anderen). 
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Programma’s: De wereld draait door, Mooi! Weer De Leeuw, Pauw & Witte-
man, Het lagerhuis, De leugen regeert en Zembla.


•  vpro (Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep). Deze omroep heeft al decen-
nia geleden de banden met het protestantisme verbroken. Was in de jaren 
zeventig en tachtig (van de vorige eeuw) de vooruitstrevende omroep van de 
linkse, intellectuele elite. De programma’s worden nu vooral bekeken door 
hoogopgeleide 50-plussers. Jammer is alleen dat deze doelgroep per definitie 
weinig televisie kijkt. Programma’s: Tegenlicht, Andere tijden, Zomergasten, 
Holland doc en Villa Achterwerk.


  Opmerkelijk is dat de website van de vpro met het digitale kanaal 3voor12 
wel een brug weet te slaan naar de jongere kijker.


•  LLiNK.	Dit is de betrekkelijk nieuwe omroep van idealisten die zich inzet-
ten voor het milieu en de dierenrechten. Programma’s: Geitenwollen sokken-
show, Llinke soep en De milieuridders.


•  max (omroep voor 50-plussers). Deze nieuwe omroep is de eerste die een leef-
tijdgebonden doelgroep kiest. Het bekendste programma is max & Catherine. 


Omroepen zonder leden
•  nos	(Nederlandse Omroep Stichting) maakt programma’s op het gebied van 


nieuws, sport en evenementen. Programma’s: nos Journaal, nos Jeugdjour-
naal en nos Studio sport.


•  nps (Nederlandse Programma Stichting) heeft de taak van de nos overge-
nomen om culturele, informatieve, minderheden- en jeugdprogramma’s te 
maken die niet door andere omroepen worden geproduceerd: Sesamstraat, 
Het klokhuis, premtime, Raymann is laat, Nova en Het uur van de wolf.


•  rvu	(Radio Volksuniversiteit) is een educatieve omroep. Programma’s: Keu-
ringsdienst van waarde, Terug op de werkvloer en Clubvan100.nl.


Daarnaast zijn er zendgemachtigden zonder leden die enige uren zendtijd per 
week krijgen, omdat ze een kerkgenootschap vertegenwoordigen of een ander 
levensbeschouwelijk genootschap:
•  bos (Boeddhistische Omroep Stichting)
•  Humanistische Omroep
•  ikon (Interkerkelijke Omroep Nederland)
•  Joodse Omroep
•  nio (Nederlandse Islamitische Omroep)
•  nmo (Nederlandse Moslim Omroep)
•  ohm (Organisatie voor Hindoe Media)
•  rkk (Rooms-Katholiek Kerkgenootschap)
•  zvk (Zendtijd voor Kerken)
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Digitale themakanalen
De publieke omroep trekt jaarlijks twaalf miljoen euro uit voor digitale the-
makanalen. Op 1 november 2006 werden er zeventien gelanceerd. Iedere doel-
groep heeft nu zijn eigen zender voor 24 uur per dag televisie over cabaret en 
satire, over opvoeden, jongeren, vooruitstrevende popmuziek, geschiedenis, 
documentaire, Bijbelstudie, cultuur et cetera.
Er komt ook een beetje geld binnen via deze kanalen: de kabelbedrijven betalen 
een vergoeding om ze door te mogen geven, er wordt reclame op uitgezonden 
en inkomsten van mobiele diensten zijn mogelijk. 
De publieke omroep hoopt met de kanalen 3voor12 en 101 de kloof met jonge-
ren te overbruggen. Daarnaast kan er op internet met nieuwe programmafor-
mats worden geëxperimenteerd. Als die programma’s aanslaan, kunnen ze aan 
het buitenland worden verkocht.


De commerciële omroep 
De commerciële omroepen leven uitsluitend van reclame-inkomsten en zijn 
volledig vrij in het bepalen van het programma-aanbod. Zij maken alleen pro-
gramma’s die hun doelgroep (is de doelgroep van de adverteerder) aanspreken, 
en zenden ook reclameblokken uit tijdens een uitzending. Vrijwel alle pro-
gramma’s willen de kijker verstrooiing bieden. Ook de nieuwsprogramma’s 
als Hart van Nederland en 4 in het land worden als infotainment gebracht. Het 
‘kleine’ binnenlandse nieuws dat eerder een beroep doet op emoties dan op het 
verstand, staat centraal. Van alle commerciële stations heeft alleen rtl 4 een 
serieus en degelijk nieuwsprogramma: rtl Nieuws. 
Gesponsorde programma’s als Campinglife, Yacht vision en Eigen huis & tuin 
komen we steeds vaker tegen bij de commerciële zenders. De adverteerder is in 
dit genre geïnteresseerd omdat de kijker tijdens de reclameblokken vaak weg-
zapt. Daarom brengt hij zijn diensten of producten liever via een programma 
onder de aandacht van de kijker. Voor de zenders is het commercieel aantrek-
kelijk: niet alleen kosten deze programma’s hun niets, ze strijken ook nog een 
zenderfee op. Uiteraard komen we deze gesponsorde formats bij de publieke 
zenders niet tegen.


De commerciële televisie in Nederland bestaat uit de volgende bedrijven:


•  rtl Nederland beheert de televisiezenders rtl 4 voor ‘boodschappers’ tus-
sen 20 en 49 jaar (‘gezellige’ programma’s als rtl Boulevard, Idols en gtst), 
rtl 5	voor jongeren (het ‘ondeugende’ Jensen!) en rtl 7 voor mannen en 
herhalingen (overdag nieuws, ’s avonds bijvoorbeeld autosport en herhalin-
gen).
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•  sbs Broadcasting	beheert de zenders sbs 6 voor iedereen in de leeftijd tussen 
13 en 49 jaar met een klein accent op mannen (Peter R. de Vries, Hart van Ne-
derland, De afvallers en Dansen op het ijs), net 5 voor vrouwen van 20 tot 34 
jaar (vrouwenseries als Evelien, Desperate housewifes, Gilmore girls en Het 
blok) en Veronica voor mannen tussen 15 en 35 jaar (sexy Temptation island 
en autoprogramma’s als Top gear en De grote beurt).


•  Talpa Media Holding	 beheert de zender Tien voor een brede doelgroep. 
Deze zender investeert veel in realityformats (De gouden kooi, Big brother) 
en Nederlandstalig drama (Gooische vrouwen en Lotte), maar trekt ook kij-
kers met De wedstrijden (met eredivisievoetbalwedstrijden). John de Mol 
gebruikt de zender eveneens om nieuwe programma’s uit te proberen, zodat 
succesvolle formats voor veel geld aan het buitenland kunnen worden ver-
kocht. 


•  MTV Networks Benelux	beheert de muziekzenders mtv, tmf, The box en de 
jeugdzender Nickelodeon.


Verder bestaat de Nederlandse commerciële omroep uit wat kleinere partijen: 
•  Cartoon Network Nederland
•  Discovery Networks Benelux (Discovery Channel/Animal Planet)
•  Eurosport Television
•  Jetix Nederland 
•  National Geographic Channel Nederland


’Aan de finale van de ijsdansshows van 


rtl 4 en sbs 6 besteedden vrijwel alle 


media aandacht. Bij Man bijt hond stre-


ven wij ernaar om het nieuws toch net 


even anders te brengen. Een van onze 


redacteuren had al maanden een kran-


tenknipsel op zijn bureau liggen over 


een tachtigjarige heer die zijn hele leven 


aan kunstschaatsen had gedaan. Zou-


den we daar nu iets mee kunnen doen? 


Hij bleek bij het kennismakingsbezoek 


een opmerkelijke persoonlijkheid te 


zijn. Het was een enorme puinhoop in 


zijn huis en hij had een heel klein zwart-


wit tv-toestel waar ie nauwelijks naar 


keek. De ijsdanswedstrijden volgde hij 


dan ook via de krant. 


Als redacteur ben je natuurlijk blij met 


zo’n kleurrijke gast. Het is ons uiteinde-


lijk gelukt om deze heer zijn kunsten te 


laten vertonen op de sbs 6-ijsbaan. Hij 


mocht schaatsen met een van de profes-


sionele schaatsdames en we hadden 


zelfs enkele juryleden van Sterren dan-


Bejaarde danst op het ijs 


Ka
de


r 1
.2
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sen op het ijs weten te strikken om hem 


te jureren.


In kranten of op internet zijn wij eigen-


lijk altijd wel op zoek naar verhalen over 


markante mensen of over grappige 


voorvallen. Als je iets tegenkomt, knip 


je het uit of maak je aantekeningen. 


Meestal kunnen we daar op dat moment 


niet eens iets mee, maar onder het mom 


van ”wie wat bewaart, heeft wat” blijft 


het soms nog maanden op ons bureau 


liggen tot we ineens een aanleiding 


hebben om er iets mee te doen.’ 


Robert Hagenzieker, redacteur en 


samensteller Man bijt hond


Omroep: ncrv


Vervolg





