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INleiding

Inleiding
Daar is ie dan: het nieuwe beleidsplan van PowNed. Omdat het kan, maar toch vooral ook
omdat het moet. Moet ja. Want wij willen door met ons avontuur en dat betekent automa
tisch dat je jezelf dan opnieuw dient te verkopen. Terwijl wij van mening zijn dat we ons
bestaansrecht inmiddels ruimschoots hebben bewezen. PowNed wordt immers door zowel
vriend als vijand geprezen om haar nieuwe geluid. En dat was destijds voor ons juist reden
om toe te treden tot het knotsgekke bestel dat Publieke Omroep heet.

Lange tijd hebben we dan ook met het plan gespeeld om

Toch is niets leuker dan vanaf 0 te beginnen. Letter

www.uitzendinggemist.nl op de achterkant van een bier

lijk aan de keukentafel, want geld voor een pand was

viltje te pennen en dit in te leveren als zijnde het nieuwe

er niet. Financiering ook niet. Door banken werden we

beleidsplan. Maar aangezien de beoordelende instanties

weg gelachen omdat we geen jaarcijfers konden over

hier wellicht de humor niet van in zouden zien, hebben

leggen. Uiteindelijk heeft de NPO ons wat geld geleend,

we uiteindelijk besloten toch maar een nieuw plan te

zodat we van start konden. Overigens hechten wij eraan

schrijven. Nou ja nieuw. Ons eerste exemplaar staat wat

te vermelden dat wij dit geld nog hetzelfde jaar hebben

ons betreft nog altijd als een huis en wij zijn geenszins

terugbetaald.

van plan het roer om te gooien.
We hebben destijds bewust gekozen voor een horizon

INLEIDING
“uitzendinggemist.nl
op de achterkant van
een bierviltje”
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We hebben bewezen een toegevoegde waarde te zijn en

tale programmering. Ofwel, een dagelijks programma in

zien dan ook geen reden af te wijken van de ingezette

de vorm van het PowNews. Je moet immers als nieuw

koers. Sterker nog: we zijn nog volop bezig de voorne

komer bij kijkers op de radar komen en dat doe je alleen

mens uit het eerste beleidsplan te realiseren en dat be

wanneer je dagelijks zichtbaar bent. Zo’n dagelijkse show

staande beleid zetten we voort. Daarom dient dit nieuwe

betekent echter wel dat je als kleine omroep nauwelijks

plan vooral te worden gezien als een update.

meer budget hebt voor andere programma’s. Maar nog
maals: het was voor ons een hele bewuste keuze die ach

Want we mogen dan misschien op de goede weg zijn,

teraf bezien uitstekend heeft uitgepakt.

maar we zijn er nog niet. Zo blijkt een aantal dingen in

Ook op het gebied van radio scoren we boven verwach

de praktijk namelijk anders te werken dan wij van tevo

ting. Zo staan we al vier jaar achtereen in de top-10 van

ren hadden ingeschat. Voor onze online strategie bijvoor

best beluisterde radioprogramma’s van Nederland. Het

beeld bleek achteraf veel minder budget te zijn dan ge

stemt ons best wel een beetje trots. Wat ons ook trots

dacht. Maar op de keper beschouwd zijn wij verder dan

stemt, is dat wij inmiddels over een van de grootste on

wij vooraf hadden kunnen bevroeden.

line platforms beschikken binnen de NPO. Om nog maar
te zwijgen over ons bizarre bereik op sociale media.

Dit beleidsplan moet dus echt gezien worden als een up
date van het plan dat destijds de goedkeuring kon weg

Maar goed, toch moet dit alles -het liefst zo wollig mo

dragen van toenmalig minister Plasterk. We schrijven

gelijk- in een nieuw beleidsplan worden gegoten. Maar

2009, 4 november om precies te zijn. De dag dat ‘Ome

hoe zet je zoiets als impact op papier? Het aantal ver

Roon’ bekend maakte PowNed een 5-jarige licentie te

meldingen in Lexis Nexis? Het aantal likes op Facebook?

verlenen als aspirant-omroep. Want daarmee begon het

De inmiddels ontelbare keren dat wij trending waren op

avontuur pas echt. Zo moest in minder dan een jaar tijd

Twitter of toch misschien gewoon het aantal Kamervra

een omroep uit de grond worden gestampt. Er moesten

gen waaraan wij aan de basis stonden? Zeg het maar…

formats worden bedacht, mensen worden aangetrokken,

Wij gaan proberen, zo kort en bondig mogelijk, u ervan te

gezichten worden gezocht en financiering worden geregeld.

overtuigen dat wij klaar zijn voor de toekomst.
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de politiek

De fusies, waarin wordt teruggegaan van 21 naar 8 om

Dit laatste wordt inmiddels ook onderschreven door de

roepen betekenen feitelijk een einde van het open bestel.

NPO zelf. In de presentatie van de plannen voor 2014

Nieuwkomers komen nog wel het bestel in, maar kunnen

pleitte bestuursvoorzitter Henk Hagoort ervoor om om

zich verder niet doorontwikkelen. De nieuwkomer moet

roepen niet langer elke 5 jaar af te rekenen op het aantal

zich immers in de tweede termijn aansluiten bij een van

betalende leden. Volgens Hagoort kost het werven van

de zes spelers met als aanvullende eis dat missies op

leden veel geld wat beter kan worden besteed aan de

elkaar dienen aan te sluiten. Dit lijkt ons tegenstrijdig. Je

programmering.

komt immers het bestel in op basis van een afwijkende
missie. Slaag je daarin, dan moet je alsnog fuseren op

De tweede reden is dat wij als omroep niet willen implo

basis van een ‘geloofwaardige’ missie.

deren. Wij zijn namelijk van mening dat je als aspirant
niet in een keer kunt verzesvoudigen, zonder afbreuk

Onze visie wordt onderschreven door de Raad

te doen aan je identiteit. Liever een voorzichtige

voor Cultuur. Deze signaleert in haar advies

groei, dan als organisatie imploderen.

van 20 oktober 2011 dat fusies ertoe kun
nen leiden dat bepaalde groepen, zoals
allochtonen, oudere kinderen en jong

INLEIDING
“uitzendinggemist.nl
op de achterkant van
een
bierviltje”
De politiek

We waren nog maar koud binnen of het publieke bestel ging op de schop. Het hing al een
tijdje boven de markt, maar plots was ie daar. De brief van minister Marja van Bijsterveldt,
waarin zij aanstuurde op een hervorming van het omroepbestel. Het zogeheten 3-3-2 mo
del. De onduidelijkheid over de aspiranten duurde echter nog voort tot de zomer van 2013,
toen duidelijk werd dat wij aansluiting moesten zoeken op bestuurlijk niveau.
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volwassenen, niet meer worden be
reikt. Wij citeren: “Daarnaast zijn er de
doelgroepen die de nieuwe (aspirant)

Dat is ook de reden geweest dat wij ons
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in de politiek tevergeefs sterk hebben
gemaakt voor een aspirant-plus status.
Ofwel een verdubbeling van ons huidi
ge budget, in plaats van een budget dat

omroepen, WNL en PowNed, wilden be
reiken. Deze konden mede op basis daarvan
tot het bestel toetreden. Wanneer deze omroepen

kan oplopen tot 30 miljoen euro. Liever
een voorzichtige groei dus opdat er voldoen
de budget overblijft voor de overige omroepen en

uit het bestel stappen of opgaan in een grotere organi

wij de kans krijgen om ons ook in een volgende conces

satie, geldt ook hier dat een lacune in het publieksbereik

sieperiode verder te profileren zonder onze identiteit te

van de publieke omroep kan ontstaan.”

verloochenen.

Overigens is in hetzelfde wetgevingstraject afgesproken

Let wel: de aspirant plus status is dus iets heel anders

dat de huidige aspiranten in aanmerking komen voor

dan een verlenging van de huidige aspirant-status.

een verlengde aspirant-status. Dit als alternatief naast

Want dat is een sigaar uit eigen doos, ingestoken door

een volledige toetreding. Er zijn twee redenen waarom

de NPO. Vanaf de nieuwe concessieperiode wordt het

wij kiezen voor de verlengde aspirant-status.

garantiebudget immers teruggeschroefd van 70 naar 50
procent, hetgeen zou kunnen betekenen dat we nog ver

Ten eerste kost het een fortuin om mensen over te halen

der worden geminimaliseerd.

lid te worden. Zeker jongeren. Zij binden zich anno 2014
nauwelijks nog aan een omroep, kerk of politieke partij,

Toch zijn wij in de korte tijd dat wij deel uitmaken van het

zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbu

publieke bestel, stiekem toch wel een beetje gaan houden

reau. En dat geld hebben we niet, domweg omdat het re

van de slangenkuil die Hilversum heet. Want dat de pu

latief jonge omroepen namelijk ontbreekt aan financiële

blieke omroep een belangrijke functie vervult in de samen

reserves. En ook al zouden we die reserves wel hebben

leving staat buiten kijf. Maar er is sprake van achterstallig

gehad, dan steken wij die liever in de programmering.

onderhoud en dat is ons voornaamste punt van zorg.
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Zo zouden er in de programmering wat ons betreft scher

waarin zij gedwongen worden om goed geprofileerde

pere keuzes moeten worden gemaakt. We hebben in

programma’s te maken. Het biedt het bestel in ieder ge

Nederland uitstekende commerciële omroepen. De pu

val een betere garantie naar de toekomst.

blieke omroep zou daarop aanvullend moeten zijn. Het
argument dat de publieke omroep daarmee versmalt,

Samenwerking met andere omroep voor de periode

gaat niet op. De grote, meer ‘commerciële’ titels worden

2016 – 2021.

nu verticaal geprogrammeerd op Nederland 1, door de

Vanuit de politiek worden wij gedwongen een samen

NPO omgedoopt tot hoofdnet. Kleinere titels, met veel

werking aan te gaan. Dit gaat om een samenwerking op

publieke waarde, profiteren als gevolg daarvan juist niet

bestuurlijk en financieel vlak, niet op basis van inhoud.

van de succesnummers.

PowNed blijft volledig zelfstandig, ook qua vereniging, en
wij blijven onze eigen jaarrekening publiceren.

Daarnaast zijn wij van mening dat een bestel gebaseerd
op leden niet meer representatief is voor Nederland. Gro

Onze toekomstige samenwerkingspartner moet ons ver

te groepen, met name jongeren, worden nergens meer

tegenwoordigen in Hilversum en moet financieel en be

lid van. Voor hen is alles gratis. Films en series haal je

stuurlijk toezicht houden. Wanneer wij zelf geen partner

van het internet, hetgeen ook geldt voor nieuws, games

weten te vinden, zal de NTR deze taak op zich moeten

en muziek. PowNed kent weliswaar een grote schare

nemen. Laat duidelijk zijn dat wij bereid zijn een partner

fans. Maar fans zijn nog geen leden. Probeer hen maar

te vinden. Maar begrijpelijkerwijs kost dat voor een aspi

eens uit te leggen dat je lid moet worden van feitelijk een

rant omroep met ons profiel de nodige inspanning.

nutsorganisatie.
Er is lange tijd onduidelijkheid geweest over de construc
Wel staan we continu in contact met onze achterban. Of

tie. Dat is de reden waarom wij op dit moment nog niet

ze lid zijn of niet. Het is moeilijk hiertussen een onder

in staat zijn om een getekende samenwerkingsovereen

scheid te maken. Vanuit de mediawet mogen we slechts

komst te overleggen. Inmiddels zijn wij in gesprek met

een beperkt aantal events organiseren en mogen we

diverse omroepen. Wij hebben een duidelijke voorkeur

geen aparte content-omgeving bouwen.

ontwikkeld en koersen, als het aan ons ligt, zo snel mo
gelijk af op een concrete samenwerking. Zoals gezegd,

Gevolg is wel dat er een groeiende kloof ontstaat tussen

heeft het behoorlijk wat voeten in de aarde voordat een

het bestel en de samenleving. Wij zijn dan ook voorstan

bestaande omroep besluit met PowNed in zee te gaan.

der van het zogenaamde VRT-model, waarin de huidige

Wij hopen dan ook dat ons wat meer tijd wordt gegund.

omroepen functioneren als interne productiehuizen,

Voor de zomer zou hierover duidelijkheid moeten zijn.
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onze imissie

onze missie
Alles wat PowNed doet heeft een ‘journalistiek’ DNA. De kracht is een andere aanpak van
het nieuws. De toonzetting is provocerend, dwars, rauw, intelligent en ongecensureerd.
Stelling nemen, aanpakken, confronteren, soms choqueren, juichen als ‘we’ winnen, cy
nisch of satirisch als dat nodig is. PowNed maakt nieuws, verslaat nieuws, maar vooral:
PowNed lacht het nieuws uit.
De missie van omroep PowNed is leidend in de keuzes die wij maken. Wat die missie pre
cies inhoudt? Simpel: op een journalistieke wijze willen wij een compleet nieuwe generatie
kijkers bedienen. Een groep die voor ons aantreden nauwelijks haar weg naar de publieke
omroep wist te vinden.
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“OP EEN
JOURNALISTIEKE
WIJZE EEN
COMPLEET
NIEUWE
GENERATIE
KIJKERS
BEDIENEN”
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PowNed biedt tegenwicht aan de gevestigde politieke,

sprieten zijn gevoeliger voor nep, fake en hoax. Het zijn

bestuurlijke en journalistieke belangen in Nederland. En

nieuwsgrazers, die de gehele dag het nieuws op internet

daarmee willen wij een bijdrage leveren aan de plurifor

tot zich nemen en becommentariëren. De nieuwsbe

miteit in nieuwsvoorziening, door het bieden van origine

hoefte kortom is er wel, alleen worden zij tot op heden

le, nuchtere, ongebonden, confronterende en satirische

niet goed aangesproken door de publieke omroep. Pow

nieuwsgaring en opinievorming.

Ned biedt hen diverse platformen waarin ze zich herken
nen en draagt daarmee bij aan de pluriformiteit van de

Met PowNed hebben we vooral de hoger opgeleide man

nieuwsvoorziening van de publieke omroep.

naar Hilversum gehaald. Dat blijkt niet alleen uit de dage
lijkse rapportages van de Stichting Kijkonderzoek (SKO),

Kernwaarden

maar is nog eens onderschreven in het derde kwartaalbe

PowNed is onafhankelijk van iedereen en alles, noch

richt over 2011 van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

links noch rechts. PowNed is ongrijpbaar. Omdat we de
wereld maar ook vooral onszelf niet te serieus nemen.

Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend? Nee,

Levensgevaarlijk voor een ieder die naast de pot heeft ge

maar wel rauw, provocerend, intelligent, dwars en onge

piest. Vrij Nederland omschreef het als volgt: “Ondanks

censureerd. PowNed streeft naar journalistieke program

ranzige trekjes is PowNed ook verfrissend en grappig ge

ma’s die uitdagend zijn, maar altijd intelligent en met hu

bleken. Onbeschofte satire die hypocrisie van links én

mor gemaakt.

rechts blootlegt.”

We lachen het nieuws uit. Door onze achterban te in

Vorm

formeren, te amuseren en soms te irriteren. Met deze

PowNed sluit naadloos aan op het mediagedrag van

tongue-in-cheek manier van tegen de wereld aan kij

haar doelgroep. Er is een continue interactie met onze

ken voorzien we in een behoefte. Onze stijl is harder en

achterban. Dit gebeurt voornamelijk via online (sociale)

sneller, gelardeerd met humor, ironie en af en toe wat

media. Zo voorzien zij ons van kritiek, inspiratie en bo

sensatie.

venal ook een heleboel nieuws. Ter illustratie: In 2013
was 30 procent van alle onderwerpen uit het PowNews

We zoeken de confrontatie en teisteren de macht. Lie

rechtstreeks te herleiden naar de achterban. Zij leveren

gende ministers, frauderende raadsleden, wereldvreem

niet alleen een belangrijke bijdrage aan de nieuwsgaring

de rechters? Wij zorgen ervoor dat het niet onder de pet

en opinievorming, maar wij zijn op onze beurt weer een

blijft. Omdat wij weten dat onze achterban de waarheid

inspiratiebron voor hun onderlinge conversaties.

wel aankan. We zijn er niet bang voor om te roeren waar
het stinkt. Ook als de wc-bril van goud is. Gewoon omdat
het kan. En omdat het moet. Anders dan de bestaande
Hilversumse kliek schurkt PowNed niet tegen macht
aan, want macht corrumpeert.
Doel
Arrogant als wij zijn denken wij als geen andere omroep
in Hilversum de kennis in huis te hebben om te weten
hoe je de zogenaamde netwerkgeneratie aan je bindt.
De netwerkgeneratie is namelijk bovenmatig geïnteres

WE ZIJN NOG LANG NIET KLAAR
“PowNed biedt tegenwicht aan de gevestigde politieke, bestuurlijke en journalistieke
belangen in Nederland. En daarmee willen wij een bijdrage leveren aan de pluriformiteit in
nieuwsvoorziening, door het bieden van originele, nuchtere, ongebonden, confronterende
en satirische nieuwsgaring en opinievorming.”

seerd in nieuws. Alleen maak je ze niks wijs. Hun voel
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de inhoud

De inhoud
Onze programma’s zijn uitermate herkenbaar en niet uitwisselbaar met de andere omroe
pen binnen het bestel. Daar waar je bij andere omroepen regelmatig het logo links boven in
beeld nodig hebt om je te vergewissen van de afzender, is dit bij programma’s van PowNed
onmiddellijk duidelijk.

PowNed:
je loopt ermee weg, of je
haalt je neus ervoor op. Een
middenweg bestaat niet.

En ondanks onze bescheiden omvang was PowNed van

gelmatig ook komen de zedenpredikers weer even onder

begin af aan spraakmakend. Sterker nog: er is geen om

hun steen vandaan gekropen om ons de les te lezen. Re

roep waarover zoveel gepraat wordt als PowNed. Dat is

gelmatig ook wordt er zelfs geschermd met een heuse

zeker niet altijd positief, maar zoals een oud Rotterdams

persbreidel.

gezegde luidt: Het maakt niet uit dat er over je geluld
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wordt, als er maar over je wordt geluld. Excuses voor het

Want zo rolt de fatsoenspolitie. Wel zonder blikken of blo

taalgebruik, maar een feit is het wel.

zen het deksel van de kist optillen van een verongelukt
kindje uit het Belgische Lommel, maar o wee als PowNed

PowNed maakt tongen los en iedereen vindt er wat van.

aanbelt bij een columniste van Buitenhof en vervolgens

En dat was voor aanvang nou juist exact onze bedoeling.

naar de keel gegrepen wordt door een doorgedraaide

Wij willen emotie oproepen. Je loopt ermee weg, of je

anabolen professor. Dan is geweld opeens geoorloofd.

haalt je neus ervoor op. Een middenweg bestaat niet.

Wat een land, wat een mensen en wat een feest voor
PowNed. Het sterkt ons alleen maar in onze mening dat

Toen wij in september 2010 op zender gingen, hadden wij

we nog een hoop zendingswerk te verrichten hebben.

een waardering van 5.0. Dit leidde tot hoongelach bij de

Want de spruitjeslucht in dit land is soms niet te harden.

collega’s, want nog nooit kreeg een omroep een dergelijk
laag rapportcijfer. Maar bij ons gingen de campagnefles

Maar het meest gehoorde argument vanuit dit kamp is

sen open! Juist hiervoor waren wij toegetreden. Van onze

toch wel dat wij geen journalistiek zouden bedrijven. Al

achterban ontvingen wij een 10 en onze tegenstanders

lereerst hebben wij nooit beweerd een journalistieke or

beloonden ons met een 1. Gemiddeld maakt dat een 5,

ganisatie te zijn. Althans niet in de traditionele vorm. We

ofwel een perfecte mix van haat en liefde. Overigens ge

komen voort uit de journalistiek. Dat wel. Wij zijn echter

biedt de eerlijkheid ons te zeggen dat we inmiddels een

uit op een verschuiving van het medialandschap. Iets wat

7,5 of hoger scoren. Dus of we hebben meer fans, dan

overigens steeds meer navolging krijgt.

wel onze tegenstanders hebben de hoop opgegeven…
Daarnaast hebben we in de loop der jaren een waslijst
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Over onze tegenstanders gesproken. Volgens sommigen

aan primeurs op onze naam staan. Maar deze werden

zouden wij persoonlijk verantwoordelijk zijn voor de ver

altijd gelardeerd door zogenaamde ‘tieten-schieten-he

loedering in ons land. We liggen onder een vergrootglas

likopter’ onderwerpen. En daarmee ben je volgens de

en alles wat we doen lijkt interessant. Regelmatig zijn wij

critici dus geen journalistiek product. Waarvan akte en

lijdend voorwerp in de nationale fatsoensdiscussie. Re

succes met je achterhoedegevecht…
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Wat is PowNed dan wel? Jan Pierre Geelen, tv-recensent

politici die hebben te beantwoorden. Niet zij bepalen de

Onze uitzendingen leiden regelmatig tot Kamervragen.

Inderdaad, de kritiek op PowNed is niet van de lucht. En

van de Volkskrant omschreef het als volgt: “PowNed is een

regie, maar wij. Voorlichters die vooraf de vragen willen

Nu zijn wij natuurlijk vaak in Den Haag te vinden, maar

zo nu en dan is die kritiek gegrond. Want ook wij vliegen

veelkoppig monster. De ene keer toont het zijn treiterende

weten, beantwoorden wij steevast met: “De minister is oud

het blijkt ook dat we regelmatig beet hebben, hetgeen

wel eens uit de bocht. We proberen, waar het kan, buiten

wolfskop, de andere keer zijn schaapskleren, of zelfs zijn

en wijs genoeg om die zelf te kunnen beantwoorden. Daar

voor onszelf een indicatie is om toch vooral op de huidige

de lijntjes te kleuren. En soms ontploffen dingen dan in je

journalistieke staart. Soms heeft het enkel de lolbroek aan.”

is hij of zij immers minister voor. Goedemiddag.” Het is

weg door te gaan.

gezicht. Daar leren we van en het houdt ons ook levend.

en blijft een volledig nieuwe manier van benaderen die in

Want alleen op de grens (en zo nu en dan net erover

Wij houden het op de luis in de pels. Het vervelende neefje,

ieder geval leidt tot onze onafhankelijke en onberekenbare

Vrij Nederland schreef in 2013: “In democratisch opzicht

heen) ontstaan de uitroeptekens in de geschiedenis. De

die dingen zegt die we misschien allemaal denken, maar die

rol.

is PowNed een kerngezond antwoord op de afstand die

rest zijn komma’s...

met de mantel der liefde worden bedekt. Simpelweg door

zowel politici als andere nieuwsuitzendingen van de pu

het nieuws anders op te dienen en sterk af te wijken van de

Natuurlijk weten politici tegenwoordig steeds beter met

blieke omroep tot de burger geschapen hebben. Een

Elsevier omschreef PowNed in 2013 als nuttige kwa

traditionele nieuwsagenda. We prikken graag ballonnetjes

ons om te gaan en de tijd dat er dagelijks iemand zich

voorlichters cultuur waarin politici zich onaanraakbaar

jongens. Daar tegenover staan ook mensen die vinden

door, hetgeen niet zelden leidt tot irritatie van de macht.

in ons verslikte ligt inmiddels achter ons. Daar staat te

wanen achter schadevrije imago’s rolt de rode loper uit

het morele gelijk aan hun kant te hebben. Onze favo

genover dat het PowNews in Den Haag gezien wordt als

voor een actualiteitenprogramma dat niets en niemand

rieten zijn oud-GroenLinks politica Femke Halsema en

En die mogen wij graag controleren. En het klopt: wij doen

een belangrijke factor, waarmee rekening dient te worden

ontziet. Ineens sneuvelen in Den Haag pretenties, bom

NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch. De volgende

dat niet op de manier zoals Nieuwsuur dat doet. Dat willen

gehouden. Niet voor niets prepareren de voorlichters de

bast en hypocrisie als Leninbustes na de val van het IJ

tweets zijn wat ons betreft veelzeggend:

wij niet en dat kunnen wij niet. Vast staat wel dat Pow

volksvertegenwoordigers nog elke dag op de PowNews

zeren Gordijn.”

Ned de volksvertegenwoordigers heeft teruggeven aan het

methode. En juist onze eerder genoemde vasthoudend

volk…

heid om geen deals te sluiten, maakt ons nog altijd een

Hetgeen prompt leidde tot de volgende ingezonden brief

Een bijzonder onfris fenomeen: Dit is de vierde macht

speler om rekening mee te houden.

in datzelfde Vrij Nederland: “Enige weken geleden heb ik

zoals die vooral niet moet zijn.

Dit klinkt misschien hoogdravend en dat is het natuurlijk

Peter van der Meersch over PowNed:

mijn abonnement op VN opgezegd. Echter de twijfel over

ook. Echter het feit dat we er zijn, is een slot op de deur.

Niet voor niets maken traditionele actualiteitenprogram

de juistheid daarvan bleef. Die twijfel is evenwel op slag

FemkeHalsema:

Wij zijn onvoorspelbaar en dus gevaarlijk voor iedereen.

ma’s vrijwel wekelijks gebruik van onze content om de dis

weggenomen na het lezen van het artikel over PowNed

#Pownews is inderdaad ranzig, plat. Maar rebels? Eerder

cussie te kunnen voeren. Een discussie die zij zelf liever uit

(VN 08), een nieuwsrubriek die, nu met steun van VN,

een beduimelde panorama uit de leesmap…

PowNed is niet afhankelijk van wie of wat dan ook. Wij slui

de weg gaan, maar die dankzij PowNed toch kan worden

hufterigheid tot norm probeert te verheffen.”

ten geen deals, maar hebben vragen en vinden dat vooral

gevoerd. En dat vergroot onze impact als klein omroepje.

Was getekend, Henk van den Hul uit Geldermalsen.
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ONS MEDIA-AAnBOD

ons media-aanbod
Wij hechten er belang aan te vermelden dat vrijwel al ons media-aanbod in eigen huis wordt
gemaakt. Hiervoor is bewust gekozen, omdat wij op die manier het beste onze identiteit
kunnen bewaken. Soms doen wij een beroep op buitenproducenten, maar dan altijd in de
vorm van een co-productie. Simpelweg uitbesteden is er niet bij.

INLEIDING
“uitzendinggemist.nl
op de achterkant van
een bierviltje”
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TELEVISIE
In ons eerste beleidsplan hebben we aangegeven dat wij ons het meest
thuis zouden voelen op 3. Domweg omdat hier ruimte is voor het experiment
en de zender van de drie publieke netten het jongste profiel heeft. Niet zo
verwonderlijk dus dat het onze thuisbasis is geworden. Wij maken ons ech
ter grote zorgen over dit net. Het beleid van de NPO is erop gericht twee
volwaardige netten te financieren. Wat nog over is, gaat naar Nederland 3.
Door de aangekondigde bezuinigingen lijkt Nederland 3 nu het kind van de
rekening te worden.
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POWNEWS

Wie PowNed zegt, zegt PowNews. Het vlaggenschip
van de omroep. In het beleidsplan dat ons toegang verschafte tot het bestel
omschreven wij het destijds als volgt:

Mede om die reden heeft het Pow

met het hoge opleidingsniveau van de

Vragen als waarom is dit interessant

News een zeer stabiele kijkersgroep.

kijker.

voor de kijker en hoe vind je een boei

(Bron: COB 2011/1-3)

Het hoogste aandeel halen wij in de

ende en originele invalshoek zijn van

groep mannen tussen de 20 en 49

Na de verzuiling en de ontzuiling

af begin af aan belangrijker geweest

jaar en meer specifiek in de groep

gaven wij het herzuilende Neder

dan ‘dit moeten we brengen omdat

mannen van 20 tot 34 jaar. Een voor

land weer een journaal dat paste in

wij dit belangrijk vinden’.

“Een van de formats die wij in ge

markt is op internet. Met PowNed wil

omdat het volgens ons de enige ma

de NPO zeer lastig te bereiken doel

het nieuwe tijdsgewricht en beant

dachten hebben is een horizontaal

len wij deze markt nu ook voor radio

nier is om je als aspirant-omroep in de

groep. PowNed haalt consequent

woordde aan de informatie- en opi

Het herontdekken van de mening

geprogrammeerd satirisch program

en televisie ontsluiten.”

kijker te spelen. Neem de voormalig

haar doelstellingen qua marktaandeel.

niebehoefte van de mediakritische

zorgde ervoor dat kijkers zich be

aspirant Llink. Veel titels, maar geen

Bovendien bereiken wij veel uitgestel

Nederlander.

trokken zijn gaan voelen bij het Pow

de kijkers, maar daarover later meer.

ma gestoeld op de actualiteit. Het
liefst zo laat mogelijk op de avond.

Dat werd dus het PowNews. Een da

hoofdtitel die het verschil maakte.

Geen vierde Volkskrant, maar een

gelijks nieuwsprogramma op de late

Een hoofdplatform ook dat andere

programma dat het nieuws op een

avond. En dat programma is ook niet

programma’s kon aanjagen en dat

geheel andere manier belicht. Soms

meer weg te denken in de program

snoeihard, dan weer ontroerend.

News. Zij willen bevestigd worden
Door het nieuws op een andere

in hun mening en wanneer zij geen

Verder blijkt uit cijfers van het Soci

wijze te brengen dan de concurren

mening hebben, toch kunnen mee-

direct werd geassocieerd met de om

aal en Cultureel Planbureau (SCP) dat

tie bijvoorbeeld. Door totaal andere

praten bij de koffieautomaat. Het ‘wij

mering. Sterker nog: PowNews is in

roep. Door er gewoon dagelijks te zijn,

kijkers van het PowNews positiever

nieuwskeuzes te maken ook. Want

hebben een mening voor je, zodat

Maar altijd met een knipoog. Nieuws

korte tijd verworden tot een anker in

tackle je dit probleem. PowNed is er

gestemd zijn over de ontwikkelingen

PowNews is geen tam doorgeefluik

je er zelf niet een hoeft te hebben’

met een muziekje noemen wij het ook

de programmering van Nederland 3.

altijd. Omdat het kan en omdat onze

in het land, de Tweede Kamer en Eu

van ‘objectieve’ informatie. Wij zoeken

werkt. We doen dat zonder doekjes

achterban dat verwacht.

ropa. Die positieve blik heeft volgens

de confrontatie waar nodig en krab

voor het bloeden, knoeperhard als de

wel. Geen agenda-journalistiek, maar
een frisse kijk op het nieuws. Geen

Er is destijds bewust gekozen voor

het SCP niet zo zeer te maken met

ben aan het dunne laagje dat bescha

aanleiding daarom vraagt, maar nooit

Stijl heeft bewezen dat hiervoor een

een dagelijkse afspraak met de kijker

de inhoud van het programma, maar

ving heet.

opgelegd vanuit een of ander politiek,
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cultureel of maatschappelijk belang.

verwijten en gemene insinuaties die

Dat wordt door velen gewaardeerd,

PowNews is totaal partijloos en juist

in verlegenheid brengen. Dit alles

door anderen juist weer weggehoond.

daardoor in staat om allerlei partij

afgemaakt met muziek vol duidelijke

Over waardering gesproken. Want zo

politieke details toe te juichen, weg

teksten die haaks staan op het af-

als al eerder opgemerkt zijn we lang

te honen of juist te negeren. Dat kan

gebeelde of juist perfect erbij pas-

zaam gestegen in de achting van de

bikkelhard zijn, ontroerend dan wel

sen, maar via een te montere of juist

kijkers. Daar waar we begonnen met

trekken we het volledig over de top.

sombere melodie absurde contras-

een 5, worden we inmiddels op een

Vaak hebben we beet, soms slaan we

ten benadrukt.

7,4 gewaardeerd. Gelijk aan dat van

de plank volledig mis. Maar als je bui

Pauw en Witteman.

ten de lijntjes wil kleuren, schiet je wel

De kijker vraagt zich wellicht af wat hij

eens uit.

gezien heeft: een montage die de wer

En dan is er nog het onderzoek van

kelijkheid cynisch misvormt of, dankzij

de NPO waarin gepoogd is de kwa

Vrij Nederland omschreef het als volgt:

de ironie, een glimp van een werkelijk

liteit van haar actualiteitenprogram

“PowNews. Het is satire met een rijk

heid die het NOS Journaal niet haalt?

ma’s te meten. Enkele conclusies

palet aan ironie, malicieuze vragen,

Waarschijnlijk allebei: de misvorming

willen wij u niet onthouden. Zo scoort

boude verbale overvallen, oog voor

is vaak een hyperbool die zwakke

het PowNews bovengemiddeld op het

situatiekomedie, slim gebruik van

plekken blootlegt, pretenties door

innemen van duidelijke standpunten,

toeval, lullige, sarcastische opmer-

prikt, debunkt. Ironie schept afstand,

onderscheidendheid, innovativiteit en

kingen, liefst kwetsende bemoeie-

zet op het verkeerde been en ontmas

de mate van ‘interactiviteit’.

nis met iemands uiterlijk, directe

kert - als het goed is genadeloos.”
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HEILIG GRAS was ons eerste programma dat wij naast het
PowNews op zender brachten. Een zestal documentaires over de schoon
heid van voetbal. Hierin stonden verhalen centraal over de liefde voor
de sport en de fascinatie voor het detail. Geproduceerd door de makers
van het literaire voetbal-tijdschrift Hard Gras. In eerste instantie zou het
programma worden gedragen door Hugo Borst. Laatstgenoemde zag er
echter op het laatste moment vanaf, omdat hij stopte met al zijn televisie
optredens. Henk Spaan was zijn vervanger.
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Niets ten nadele van Henk Spaan,

niet bij PowNed omdat het weinig pro

besluiten om volgende producties

maar dat was voor ons een behoor

fiel kende en daardoor prima door de

voortaan in eigen hand te houden en

lijke tegenvaller. Hugo paste name

VPRO had kunnen zijn uitgezonden.

deze te koppelen aan eigen gezich

lijk perfect in ons profiel, met Henk

ten. Dat het een prachtig programma

Spaan zouden wij volgens de achter

En daar hadden de critici een punt.

was, daar waren echter vriend en vij

ban een babyboomer binnen hebben

Het was voor ons dan ook een belang

and het over eens.

gehaald. Bovendien paste Heilig Gras

rijk leermoment en heeft ons doen
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HOUSE IBIZA was een afgeleide van Villa Felderhof, maar dan
op zijn PowNeds. Ofwel, wat gebeurt er wanneer je drie gasten uit de
wereld van sport, media, politiek en entertainment uitnodigt voor een korte
vakantie op Ibiza? Elke 48 uur vlogen wij nieuwe BN’ers in naar het beto
verende Spaanse vakantie-eiland en zorgden ervoor dat het hen werkelijk
aan niets ontbrak. Zo verbleven zij in een luxueuze villa. Even bijkleuren,
even niet de waan van de dag. Gewoon genieten van zon, zee en het
fameuze nachtleven. In een ongedwongen sfeer waarbij de aanwezige
camera’s al snel werden vergeten.
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De gasten waren kleurrijk. Zo ontvin

ste satire die ooit op Hilversum is ge

niet gevleid te voelen om geïmiteerd te

gen wij onder meer Michael Boogerd,

maakt. Dominique Weesie en Rutger

worden. “Niet op deze manier, dacht

Peter R. De Vries, René Froger, Tygo

Castricum vegen de vloer aan met

ik. Ik vind het een beetje ranzig alle

Gernandt en advocaat Theo Hid

heel ons rammelende omroepbestel,

maal”, aldus Rick, die het overigens

dema. Ook politici waren maar wat

waarin het fêteren van BN’ers in exo

van horen zeggen had en bekende

graag te gast. Boris van der Ham,

tische oorden voor nietszeggende

het zelf niet te hebben gezien…

Hero Brinkman, Ronald Plasterk en

programma’s, gesponsor, gewichtig

Jeanine Hennis. Van de twee laatst

doenerij in combinatie met ellenlange

Natuurlijk hebben we ook veel ge

genoemden was iedereen na House

vakanties en geklaag over te weinig

leerd van dit programma. Vooral als

Ibiza overtuigd dat hun politieke carri

geld aan de orde van de dag zijn.

het gaat om rolverdelingen, dynamiek

ère erop zat. Maar niets bleek minder

PowNed spaart niets en niemand.

en balans. Deze lessen zijn ons later

waar…

Ook zichzelf niet…”

nog goed van pas gekomen. Wij blij
ven er altijd naar streven om ons waar

House Ibiza was vooral ook bedoeld

Al was niet iedereen gecharmeerd

als knipoog. Zo schreef Dagblad

van het programma. Tegenover Eva

Trouw: “House Ibiza is de dodelijk

Jinek liet Rick Felderhof weten zich

mogelijk te verbeteren.
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24’08

Zendtijd PowNed

Op zoek naar formats die bij ons passen,
zijn we zelf gaan ontwikkelen. Daar kwam de reeks ‘Wat Scoort’ uit
voort. Niet allemaal even goed. Maar het heeft ons wel richting gegeven.
Zeg maar een soort van TV-Lab, maar dan exclusief door en voor PowNed.

kunst en plaatsten hun werk in een

critici een hak gezet. Want als het

de uitgedaagde – PowNed was we

‘aandachtsstructuur’. Duchamp nam

tv-om-de-tv is, dan is er geen kritiek

reldwijd trending topic. Voor die 15

ready makes en zette die in een mu

op mogelijk. Net zo min als de kritiek

minuten van bekendheid moesten

seum waardoor mensen er wel over

op de pisbak-vanwege-de-pisbak, de

Duchamp, Warhol en Schippers stuk

moesten nadenken. Warhol stortte

soepblikken-vanwege-de-soeplikken

ken harder werken.

zich op hyperrealistische weergave

en de pindakaas-vloer-vanwege-de-

van soepblikken en deed hetzelfde

pindakaas-vloer. PowNews leunt nu

De directe link tussen act en commen

als Duchamp. Ook hij dwong kijkers

achterover om de vloer aan te vegen

taar verklaart waarom buitenlanders

na te denken over het werk – zonder

met alle kritiek die loskomt. En te

het trending topic niet begrepen en

dat Warhol die er inlegde.

recht. Hun repliek zal steeds hetzelf

naarstig zochten naar een antwoord.

de zijn: ‘Het was een experiment. Het

Dat verklaart ook waarom mensen

Klinkt allemaal vreselijk hoogdravend,

was een bad dat volliep. Niet meer

die niet twitterden of de stream niet

maar Lanham helpt ons wel om #fill

en niet minder.’ En ze hebben groot

volgden, waarschijnlijk snel zijn weg

iets beter te begrijpen. Een bad vol

gelijk.

gezapt. Zij misten een belangrijke

Zo introduceerden wij het fenomeen

wide trending topic. Zomaar een van

Zaterdagavond zagen we Rutger Cas

laten lopen kan iedereen. Een bad

slow-televisie. Op dit moment een

de vele recensies die daags erop

tricum en vooral een bad (in een ho

vol laten lopen op televisie, tijdens

Toch zit er een innovatief element

mee konden uitkijken. Zo heb ik het

groot succes in Scandinavië. Wij wil

verscheen:

telkamer?) dat langzaam volliep. Niet

primetime is van dezelfde orde van

aan, dat trouwens niet door PowNed

beleefd, als een experiment. Precies

veel later kwam daar een vrouw bij. Zij

grootte als de soepblikken van War

is bedacht. Spannend is niet de act,

zoals PowNed aankondigde. Al was

den namelijk weten wat scoort en wat

context waar ze het programma wel

niet scoort. En daarvoor hadden wij

Dit is geen kritiek op #fill van

ontkleedde zich, Rutger ook. Rutger

hol, de pisbak van Duchamp en de

maar wat het losmaakt. Ik heb giste

het, maar dat is heel persoonlijk, ruk

een referentiekader nodig wat betreft

PowNed. Dat kan namelijk niet...

schoof in bad met schuim en blaad

pindakaasvloer van Wim T. Schippers

ren zitten genieten van het commen

kend saaie televisie...”

de kijkcijfers voor de titels die nog

door Sebastiaan van der Lubben

jes, de vrouw besloot zich te gaan

(anders wel zijn flesje cola in de zee).

taar op Twitter (al weet ik nog steeds

douchen. Einde aflevering.

PowNews doet iets volstrekt normaals

niet precies waarom). Meer dan bij

Rukkend saaie televisie... Dat was het

en plaatst dat in een unieke context:

andere programma’s was die stroom

zeker. Maar tot onze stomme verba

op televisie, om even over negen.

aan informatie via het twitterkanaal

zing keken er die avond gemiddeld

onlosmakelijk met het programma

164.000 mensen naar een vollopend

zouden gaan komen. Dus lieten wij op
prime time zaterdagavond in 25 mi

“Trending topic wereldwijd. Terwijl

nuten live een bad vollopen. De titel

op twitter Nederlanders proberen te

Ik moest meteen denken aan een pas

van het programma? #fill

achterhalen wat PowNed wil berei

sage uit Richard Lanhams The Eco

ken met het vollopen van een bad op

nomics of Attention. Daarin beschrijft

Toch is het niets. Het is in ieder geval

verbonden. Je kon het een niet zien

bad. Aan het einde van de uitzending

En dat experiment is niet onopge

primetime, zijn er steeds meer buiten

hij onder meer Marcel Duchamp en

niet meer dan de daad van het vol

zonder het ander. Anders dan bij

waren dit er zelfs 212.000. Met dank

merkt voorbij gegaan. Binnen 5 mi

landers die zich afvragen wat er met

Andy Warhol als economists of at

lopen zelf. Televisie-vanwege-de-tele

Duchamp en Warhol bindt sociale

aan alle commotie op Twitter…

nuten waren we op Twitter world

#fill wordt bedoeld.

tention. Zij maakten kunst-om-de-

visie. En daarmee hebben de makers

media de uitdager veel directer aan
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POWLITIE

Zendtijd PowNed leverde ons een nieuwe richting op
voor het maken van aanvullende programmering; het zelf actief aanpakken
van (sociaal) maatschappelijke issues. Zo ontstond PowLitie en later ook
Camping PowNed.

In PowLitie richten wij ons voorna

voornaamste taak. Maar wanneer je

in een tweede reeks in het najaar van

melijk op alledaagse criminaliteit die

aanklopt als je laptop is gestolen en

2012 en ook in het voorjaar van 2014

in het algemeen voor veel mensen

jijzelf precies weet waar ‘ie ligt, geven

staat PowLitie weer op de rol.

als buitengewoon vervelend wordt

ze niet thuis. Welnu, als de politie niks

beschouwd. Diefstal, woninginbraak,

doet, dan doen wij van Powlitie het

Spannende televisie, waarvoor we

vandalisme, zakkenrollen, fietsendief

zelf wel…

ons bijna iedere uitzending weer

stal etc.
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vooraf dienen te verantwoorden bij de
En dus zijn we zelf boefjes gaan van

rechtbank. Want zowel politie, justitie

Want de politie is allang niet meer

gen. Met behulp van moderne tech

als de tegenpartij hebben het moeilijk

je beste vriend. Bonnen uitschrijven

niek. En het moet gezegd: ze lopen

met de relatief nieuwe aanpak van het

wanneer je harder dan 100 kilome

nog altijd massaal in de val. De 3

programma. Vermoeiend soms, maar

ter per uur rijdt op een vijf baans

pilots in Zendtijd PowNed vielen zo

spraakmakend is het zeker...

snelweg. Dat lijkt tegenwoordig hun

goed in de smaak, dat het resulteerde
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Hoe nu verder?
Camping PowNed was nou typisch zo’n programma waar
mee we hebben laten zien dat ook andere genres ons pas
sen. Want ons doel is onze impact te vergroten door het
portfolio te verbreden. Zonder overigens af te wijken van
onze doelstelling.
PowNed is en blijft een nieuwsorganisatie. Actualiteit zal
altijd één van de belangrijkste pijlers blijven. Ook de toon,
onderwerpkeuze en het confronterende karakter blijven
we trouw. De weg die wij zijn ingeslagen, zullen we blijven
volgen.

CAMPING POWNED Misschien wel de meest verrassende
in het hele rijtje. Een trendbreuk ook in de programma’s die we tot op
heden hebben gemaakt, maar zeker niet minder PowNed. Het bleek zo’n
succes te zijn, dat we inmiddels alweer hard werken aan een vervolg.
In de zesdelige reality-serie Camping

hun dankbaarheid moeten tonen aan

politieke partijen voor de VVD. Ik neig

taties die je op de publieke omroep

PowNed namen wij zes gezinnen

de televisiemensen en in ruil daarvoor

naar het eerste.

zelden of nooit ziet. Het programma

mee naar Frankrijk die als gevolg van

verregaande bemoeienis van allerlei

de crisis al jaren niet meer op vakan

adviseurs en hulpverleners moeten

Trouw:

tie waren geweest. Zo konden zij voor

tolereren.

Rutger Castricum (PowNed) is een

Volkskrant:

soort dokter Tinus. Met een groepje

Alle kanslozen verzamelen!’ De eerste zin

even ontsnappen aan de dagelijkse

heeft daardoor iets verrassends.

sores en probeerden wij hen te hel

Camping PowNed is ook een vet aan

hardcore werklozen trekt hij op vakan

van Rutger Castricum in Camping Pow

pen hun leven weer op de rit te krij

gezette comedy, waarin de Tokkies

tie naar Frankrijk, maar de camping

Ned zette vorige week meteen de ken

gen. Want er is wel werk. Je moet het

en hun drogredenen van slachtof

lijkt, bij nadere beschouwing, meer

merkende PowNed-toon. Een mengeling

alleen wel willen. Ofwel, welkom op

ferschap voortdurend worden uitge

op een heropvoedingskamp. Castri

van sketch en realiteit. Dat werkt verras

Camping PowNed…

lachen. Het zijn fantastisch gecaste

cum wijkt in zo’n beetje alles af van

send, confronterend en humoristisch

personages en we gaan nog heel

zijn Hilversumse collega’s. Hebben

tegelijk. De serie lijkt ook een knipoog

Zomaar een greep uit de recensies:

veel plezier beleven aan deze serie.

die doorgaans veel begrip voor men

naar serieuzer bedoeld emotainment.

NRC:

Volgende week arriveert de mental

sen aan de onderkant, Castricums

Camping PowNed is de verbeelding van

Het programma is onder meer een

coach. Maar we gaan ook discussië

adagium is: zachte heelmeesters

het werkkamp zoals Ruud Lubbers dat

satire op al die hulpprogramma’s,

ren of dit de werkelijkheid is of een

maken stinkende wonden. Het zijn

ooit voorstelde voor criminele jongeren.

waarin arme sloebers voortdurend

stiekeme uitzending in de zendtijd

keiharde, politiek incorrecte confron

Als dat maar goed afloopt…

P.44 / ONS MEDIA-AANBOD

Uiteraard willen we wel vernieuwen en het liefst ook verdie
pen en verbreden. Zoals gezegd, slokt het PowNews nu het
grootste gedeelte van het budget op, waardoor wij de afge
lopen jaren weinig ruimte hadden voor nieuwe programme
ring. Om financiële ruimte te creëren zou je de frequentie
van het PowNews terug kunnen schroeven. Bijvoorbeeld
door een wekelijkse editie te maken, met meer verdieping.
Een show overigens die dan wel drie keer de lengte zou
moeten tellen van het huidige PowNews, zonder af te doen
aan de gebruikelijke stijl. Door wat minder op de waan van
de dag te gaan zitten, zou dit de impact van het programma
wel eens fors kunnen vergroten.
Het is een van de manieren om ruimte te creëren voor an
dere programmering. Want ambitieus als we zijn, willen we
groeien en verbreden. Niet alleen in het aantal program
ma’s, maar ook in vorm en inhoud. Voorbeelden daarvan
zijn PowLitie en Camping PowNed. In beide programma’s
waren we in staat een andere kant van onszelf te laten zien
zonder van onze identiteit af te wijken. En dat is nu precies
zoals wij de toekomst zien. We blijven rauw, provocerend, in
telligent, dwars en ongecensureerd, maar gaan tegelijkertijd
op zoek naar een verbreding van ons programma-aanbod.
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RADIO is voor PowNed een ingewikkeld medium. Dit komt omdat wij
vooral actief zijn op 3FM. Bij 3FM heeft de zender de omroepen overvleu
geld. Wij vinden dat op zich geen verkeerde ontwikkeling, maar daar waar
we op alle andere kanalen een zeer duidelijk geprofileerd media-aanbod
leveren, is dit bij 3FM niet het geval.
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RADIO 1 lijkt inmiddels dezelfde kant

Omdat wij het bestel zijn ingekomen

delde luisteraar op Radio 1 gewend

op te gaan als 3FM. Het verzet van

om een ander geluid te laten horen,

is. Maar dat zien we juist als onze

de omroepen is hier alleen wat ster

blijven we proberen nieuwe program

functie. Maar zoals gezegd: niet alle

ker. Radio 1 is op dit moment nog de

mering voor Radio 1 te ontwikkelen.

luisteraars juichen dat toe…

enige zender waar, voor een omroep

De concurrentie met andere omroe

als PowNed, een ander geluid is neer

pen is echter stevig. Ons geluid is

te zetten.

duidelijk afwijkend van wat de gemid
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ECHTE JANNEN Ja Echte Jannen dus. Het lijkt bij veel luiste
raars het bloed onder de nagels vandaan te halen. En toch is het programma
alweer 4 jaar een vaste waarde op Radio 1. Boven op het nieuws en vaak
zelfs bron van nieuws. Waar politici eerst niets zagen in een nachtelijk be
zoek aan de studio, komen er nu regelmatig verzoeken binnen om alsjeblieft
te gast te mogen zijn. Daar komt nog eens bij dat de gemiddelde leeftijd van
de Radio 1 luisteraar drastisch wordt verlaagd door het brede publiek van
de Echte Jannen.
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Uit de mailbox:

ervan te zijn!), het is veel geschreeuw

derhoudend of informatief bedoeld?

“Van alle radioprogramma’s die ik ge

(vooral van Jan Roos) en weinig wol,

Het is niets van dit alles!”

regeld beluister, is dit (Echte Jannen

het is platvloers. Kortom: het kan

red.) het meest misselijkmakende.

gevoeglijk worden gemist. Wat wilt

Was getekend,

Het is amateuristisch, het gaat ner

u eigenlijk met dit programma? Gaat

Frits Houtman

gens over (dat lijkt zelfs wel het doel

het ergens over? Is het leuk of on

(trouwe luisteraar Radio 1)
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RADIO 6 PowNed is ook nog enkele
uren per week te horen op Radio 6.
Eerlijk gezegd wisten wij in eerste in
stantie niet van het bestaan van de
zender, maar als wij als omroep de
zender kunnen helpen door de ken
nis en kunde van onze presentatoren,
dan helpen wij graag een handje. Al
gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat
Radio 6 vooral een hobby-dingetje is
van onze zeer gewaardeerde radio
baas Rob Stenders...

3FM

Zoals eerder al gesteld is 3FM een zender waar je je als omroep
weinig kunt onderscheiden, daar 3FM een merk op zichzelf is geworden.
Toch doen we het daar als relatieve nieuwkomer boven verwachting goed.
Sterker nog: het programma Rob Radio op vrijdagmiddag tussen 14.00 en
16.00 staat al 4 jaar lang in de top-10 van best beluisterde radioprogramma’s
in Nederland. De vrijdagavond is ook van ons, met een 3 uur durende show,
die soms meer weg heeft van een kroeg, dan van een radioprogramma.
Een waar feest om naar te luisteren.
Maar op 3FM maken we niet alleen

licentie experimenteren wij in de

toekomst gaan leveren. Gewoon door

zeer goed beluisterde programma’s,

nacht met aanstormend talent. Onze

meters te maken.

maar doen we tevens aan talentont

hoop en verwachting is dat we daar

wikkeling. Vanaf het begin van onze

mee de nieuwe presentatoren van de
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Resumerend:
wij zijn tevreden over hoe radio zich
heeft ontwikkeld. Punt van zorg blijft
echter dat 3FM niet bijdraagt aan onze
profilering. Wij zouden in de tweede
concessieperiode dan ook het liefst
groeien op Radio 1. Desnoods ten koste
van 3FM.
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ONLINE dan. Daar waar we vandaan komen. Daar waar we goed
in zijn. Daar waar we de weg kennen en de taal spreken. Welnu, dat
zelfde internet beschouwen wij nog altijd als een zegen.
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Gezien de oorsprong van PowNed is het niet vreemd dat

televisie en alle comments en tweets van onze gebruikers.

online het vertrekpunt is van alles. We hebben daar inmid

zending kant en klare clips te distribueren als een soort

We hebben dit bewerkstelligd door televisie, radio en on

van snackmomenten. En dat heeft ons beslist geen wind

line volledig in elkaar te schuiven. Zo maakt bijvoorbeeld

dels een flinke positie opgebouwd en de impact van Pow

Hoe we dat ondanks het beperkte budget doen? Simpel:

eieren gelegd. Sterker nog: het bereik via sociale media

de online-redactie deel uit van de centrale redactie. De

Ned binnen de samenleving komt voor een belangrijk deel

door te luisteren naar onze achterban en hen te bedienen

is inmiddels aanzienlijk groter dan ons traditionele bereik

eindredacteur online zit ook bij alle redactievergaderingen,

juist hier vandaan. Want wij zijn er heilig van overtuigd dat

met dagelijks nieuws. Nieuws waarin zij zijn geïnteresseerd

op televisie. De aantallen vallen nog altijd buiten alle of

en weet dus precies wat er speelt waardoor hij online be

we via online media de impact van televisie sterk kunnen

met duiding en commentaar. Een platform ook waarop ge

ficiële metingen. Maar als we de officiële statistieken van

ter, maar vooral ook sneller, kan inspelen.

vergroten. Ook in een tweede concessieperiode zullen we

bruikers opinies met elkaar kunnen delen. Ook houden wij

Facebook mogen geloven, en waarom zouden we dat

hier dan ook vol op blijven inzetten.

de gebruikers op de hoogte van wat zij die avond in het

niet doen, hebben we alleen hier al een wekelijks bereik

Hierdoor staat PowNed continu in contact met de achter

PowNews kunnen verwachten. Verslaggevers ter plaatse

van 1,74 miljoen. Uniek welteverstaan. Ter vergelijking: in

ban. In eerste instantie natuurlijk via de ‘reaguurderspa

Een en ander valt of staat natuurlijk wel met de financie

uploaden via hun mobiele telefoon korte fragmenten van

2012 was het wekelijks bereik nog ‘slechts’ 538.000, ruim

nelen’, experimenteel met Instagram en in sterke mate

ring ervan. Hilversum heeft namelijk weinig geld over voor

onderwerpen die diezelfde avond in z’n geheel in de uit

een verdriedubbeling dus. Onze beste week tot nu toe was

via Twitter en Facebook. Verder is er een onophoudelijke

online en wij zijn van mening dat je juist dit budget flink

zending te zien zijn. Dat zogenaamde online aanjagen zie

overigens die van 18 november 2013 met een uniek be

stroom van tips die wij dagelijks online mogen ontvangen.

zou moeten opschroeven. Want hoe je het ook wendt of

je de volgende dag terug in de kijkcijfers.

reik van maar liefst 3,2 miljoen.

Zo was in 2013 zo’n 30 procent van alle onderwerpen uit

keert: internet heeft de toekomst. Het wordt met de dag

het PowNews rechtstreeks te herleiden naar onze ach

belangrijker en het kan en mag niet zo zijn dat juist voor

Uitzending gemist dan. Want ook daar merken we dat we

Daar waar een uitzending van PowNews gemiddeld

terban. Zo zijn ze bron en publiek tegelijk. Als PowNed

deze activiteiten onvoldoende geld wordt vrijgemaakt.

steeds beter worden gevonden. PowNews staat vrijwel da

322.000 kijkers trekt, daar halen we op Facebook met

een voetbalelftal was geweest, dan had je je geen betere

Maar aangezien online bij de NPO nog altijd het onderge

gelijks in de top-10 van best bekeken programma’s. Als

gemak het drievoudige en soms zelfs het zesvoudige in

twaalfde man kunnen wensen…

schoven kindje is, zijn we telkens weer gedwongen onze

het gaat om de top-25 van meest gestarte streams ston

aantallen! De netwerkgeneratie kijkt immers wanneer hen

ambities bij te stellen.

den we in 2012 op de tweede plek, vlak achter Wie is de

dat uitkomt en dat gebeurt steeds vaker uitgesteld.

Mol.
Dat neemt echter niet weg dat we het uitstekend doen on

We zijn er echter nog lang niet. Online moet een nog veel
belangrijkere rol gaan spelen binnen PowNed. Zoals eer

Want waar televisie redelijk stabiel blijft, explodeert het in

der al gesteld, zijn wij er namelijk heilig van overtuigd dat

line. Zo trekken we met www.powned.tv maandelijks bijna

Wij verwachten dan ook dat uitgesteld kijken de komende

ternet jaar in jaar uit. Een voorbeeld: in ons jaarverslag van

we via online de impact van televisie en radio nog verder

1,5 miljoen unieke bezoekers en daarmee zijn we na de

jaren een nog veel grotere vlucht gaat nemen. Domweg

2011 stelden wij ons tot doel om in 2012 het aantal vrien

kunnen vergroten. Ook in een tweede concessieperiode

Vara de grootste leden gebonden omroep. En in tegenstel

omdat de content steeds beter zal worden ontsloten.

den op Facebook te verdubbelen naar 10.000. Twee jaar

zullen we hier dan ook vol op blijven inzetten.

ling tot veel andere omroepen doen we dat met slechts

later zitten we echter al op bijna 200.000 vrienden, ofwel

één portal. Hierop komt alles samen: de nieuwsvoorzie

Ook maken we steeds meer gebruik van sociale media

40 keer zoveel! En daarmee zijn we op Facebook inmid

ning, het terugkijken van alle programma’s van radio en

als Twitter en Facebook. Dit doen we door daags na uit

dels groter dan welke publieke omroep dan ook.
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onze ge bruikers

ONZE GEBRUIKERS
Veel meer dan een socio-demografisch profiel gaat het bij PowNed om een levenshouding.
Onze doelgroep krijgt haar informatie uit allerlei kanalen, voornamelijk online. Ook traditio
nele media zoals kranten en lineaire televisie worden door deze groep steeds vaker online
bekeken. Wij hebben deze groep gedefinieerd als de netwerkgeneratie. Een groep die voor
onze toetreding niet of moeilijk werd bereikt door de publieke omroep.

De manier waarop de netwerkgeneratie informatie tot zich

voor juist een andere invalshoek. PowNed neemt duide

neemt heeft verstrekkende gevolgen. Door de scherpe

lijke standpunten in en de presentator heeft een duidelijke

keuzes die worden gemaakt, heeft PowNed een zeer hel

mening over de onderwerpen in de uitzending.

der profiel neergezet voor haar gebruikers. Het gaat ons
om de continue aanwezigheid en interactie. Daarvoor zijn

Om nog even aan te sluiten bij de manier van meten die

een aantal lineaire kanalen beschikbaar, aangevuld met

binnen de NPO gebruikelijk is, zoemen we even specifiek

een continue interactie online.

in op onze lineaire televisiekijker. PowNed heeft een zeer
stabiele kijkersgroep. Dit is vooral gebaseerd op het hori

Nu kunnen we natuurlijk de netwerkgeneratie weer uit

zontaal geprogrammeerde PowNews. Maar onze andere

voerig gaan definiëren, maar dat hebben we al gedaan in

programma’s laten eenzelfde profiel zien.

ons eerste beleidsplan. En zoals eerder al gesteld, is dit

INLEIDING
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plan slechts een update daarvan. Maar om kort door de

Er is een relatieve oververtegenwoordiging zichtbaar in de

bocht te gaan: ze zijn vaak jong, al is leeftijd op zich geen

doelgroep mannen 20 – 49, maar nog sterker in de groep

criterium. Hun belangrijkste kenmerk is dat ze anders met

mannen 20 – 34. Nog verder gespecificeerd gaat het pri

media omgaan. Ze zitten vaker achter hun computer dan

mair om de groepen ‘Drukke Forenzen’ en de ‘Onbezorg

achter de tv. En als ze televisie kijken dan doen ze dat met

de Trendbewusten’. Beide groepen hebben gemeen dat

hun tablet/telefoon/laptop op schoot. Ze zijn extreem kri

ze relatief jong zijn en een bovengemiddeld besteedbaar

tisch en gaan geen discussie uit de weg. Ze stellen vragen,

inkomen hebben. Internet is hun voornaamste informatie

ook als dit niet uitkomt en geloven nooit klakkeloos wat

bron en ze zijn goed bekend met het aanbod via tv, web of

hen wordt verteld. Uit onderzoek blijkt dat PowNed juist in

radio en bepalen zelf hun menu.

deze groep bovengemiddeld goed scoort.
Verder bereiken we nog een grote groep ‘Kritische Ver
Studenten, jong volwassenen, ouders met jonge kinderen,

diepingszoekers’. Dit is een typische publieke omroep kij

carrièremakers. Zij die kritisch kijken naar de wereld om

ker met een grote interesse voor actualiteiten. Net als de

zich heen en Nederland in het bijzonder. Zij die het tot

‘Drukke Forenzen’ zijn zij hoog opgeleid en genieten zij

2010 moesten doen met weinig geprofileerde actualitei

een hoog inkomen.

tenprogramma’s. Waar sowieso nooit vraagtekens werden
gezet bij smeltende ijskappen, no-go area’s in grote ste

Opvallend is de groei in de groep ‘Praktische Familiemen

den, babyboomers, oude media en het handjeklap in Den

sen’. Een groep die doorgaans vrij weinig op de publieke

Haag. En zij… zij schreeuwden om PowNed.

omroep afstemt. Ze zijn gemiddeld opgeleid maar heb
ben een relatief hoog inkomen. Ze hebben een hekel aan

Zo blijkt uit de Rapportage Nieuws en Opinie Monitor

praatjesmakers en een zekere scepsis jegens de politiek.

(NOMO) dat PowNews van alle nieuwsrubrieken de meest

Praktische Familiemensen besteden hun vrije tijd voor een

eigenzinnige journalistieke keuzes maakt en tevens de

groot deel in en om het huis met tuinieren, klussen, of

meest dissonante geluiden laat horen. En dat is volgens

door te wandelen of te fietsen. Blijkbaar is daar PowNed

de NOMO de pluriformiteit ten goede gekomen. PowNed

nu als vrijetijdsbesteding aan toegevoegd.

met andere woorden, is zijn belofte meer dan nagekomen.
We hebben kortom precies de doelgroep aangeboord die
Voorts blijkt uit datzelfde onderzoek dat in het PowNews

we wilden bedienen. En daar kunnen en willen we nog

andere onderwerpen aan bod komen dan in de meeste

jaren op voortbouwen.

actualiteitenprogramma’s en dat er vaak wordt gekozen
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INNO VATIE

INNOVATIE
Al in onze Geenstijl tijd ontdekten wij dat onze achterban graag invloed uitoefent op onze
content. Zo maakten we een zesdelige dagelijkse serie over het leger in Noorwegen, waarbij
we de reacties van onze kijkers nauwkeurig bijhielden en de wensen en op- en aanmerkin
gen verwerkten in de afleveringen van de volgende dag. Hiermee was deze serie van de
kijkers zelf. Het gevoel van betrokkenheid was ongekend.
En precies dit gevoel proberen we nu dagelijks met het

wel en niet werkt. Niet alleen qua onderwerpen, maar ook

PowNews te bereiken. De kijker op de bank hoeft bij ons

de mensen die we voor het programma nodig hadden.

niet meer naar de TV te schreeuwen, omdat zijn vragen

Dit gaf ons bij de start van het programma een enorme

niet gesteld worden. Zo proberen wij bijvoorbeeld de kloof

voorsprong die we niet meer uit handen hebben gegeven.

tussen het volk en de politiek kleiner te maken door de
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vragen, ergernissen en verwondering van onze achterban

En nog altijd nemen we de kritieken van onze kijkers seri

naar Den Haag te brengen. Mocht de kijker zich er toch

eus en passen waar nodig ons werk daarop aan. Natuur

niet in herkennen, dan is er altijd nog de Twitterbalk waar

lijk zijn wij de makers en bepalen wij hoe het PowNews

in men meteen op TV kan reageren op de items. Die Twit

uiteindelijk vorm moet krijgen, maar we vergeten nooit

terbalk is overigens een ware hype geworden. Leuk hoor

voor wie we het programma maken. De publieke omroep

een tweet, maar je telt pas echt mee, wanneer vervolgens

in optima forma. Voor en van de mensen.

diezelfde tweet wordt vertoond in het PowNews zelf.
Verder zijn we door ons cross mediaal beleid
Wij hebben ons nooit te goed gevoeld voor
de mening van onze achterban. Dat be
wijst alleen al de manier waarop wij met
het PowNews van start zijn gegaan.
Zoals gebruikelijk in omroepland gaan
aan een nieuw programma namelijk al
tijd een aantal proefuitzendingen vooraf.

als een van de weinige omroepen echt
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Deze zogenaamde pilots bleven tot nu toe
altijd binnenskamers, maar PowNed besloot ie

succesvol online. Wij geloven heilig dat
de inzet van sociale media als Face
book, Twitter, Instagram en YouTube je
merk enorm kunnen aanjagen. Cijfers
hebben dat inmiddels ook bewezen.
Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar de

grenzen. Hoe kun je bijvoorbeeld live Twitter la

dereen te laten meekijken met haar eerste voorzichtige

ten ontploffen? Nou gewoon, door op prime time een bad

stapjes in het omroepbestel. Live op internet weltever

te laten vollopen. Zoals wij al hadden gehoopt, waren we

staan, daar waar PowNed ooit werd geboren.

binnen een paar minuten world wide trending topic op
Twitter, tot wanhoop van de NPO. Inmiddels is dit soort

De hele wereld kon meegenieten van een club die totaal

slow television een hit in Scandinavië.

geen ervaring had met het maken van een TV program
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ma. Bakken met stront waren het gevolg. Toegegeven, dat

We zouden nog veel innovatiever te werk willen gaan,

was niet altijd even leuk. We werden niet gespaard. Toch

maar dat kost geld en dat geld is er niet. Bovendien

hebben we nooit spijt gehad van deze manier van werken.

stelt de Mediawet beperkingen als het gaat om non-li

De openheid en kwetsbare opstelling is wel de kern van

neaire en volledig interactieve vormen van distributie van

het succes geworden. We hebben in korte tijd geleerd wat

programma-inhoud.
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de org anisatie

DE ORGANISATIE

De mensen achter PowNed

Naast de inhoudelijke criteria zoals stroming, toegevoegde waarde en innovatie, die zijn
beschreven in de voorgaande hoofdstukken, stelt de Mediawet verscheidene andere, meer
formele eisen aan een aspirant-omroep. Zo moet een aspirant-omroep tenminste 50.000
leden hebben, een vereniging zijn met democratische inspraakmogelijkheden voor de le
den, aan die leden een minimale bijdrage vragen van € 5,72 en een positieve verenigings
reserve hebben.

Zoals gezegd wordt het bestuur van PowNed gevormd door drie personen:
Dominique Weesie, voorzitter
Jan Bennink, secretaris
Roeland Mackloet, penningmeester
Alle bestuursleden zijn allround mediaprofessionals die hun sporen hebben verdiend in de
diverse takken van de media- en communicatiewereld. Bovendien hebben ze alle drie rui
me bestuurlijke ervaring als directeur van verschillende media- en communicatiebedrijven.

Toch heeft het zijn van een ledengebonden omroep voor

PowNed is een vereniging naar Nederlands recht met

PowNed iets tegenstrijdigs. Wij bedienen een generatie

volledige rechtsbevoegdheid, opgericht bij notariële akte

die nooit ergens lid van wordt. En al helemaal niet als het

van 7 januari 2009. Daarin is de ledenraad het hoogste

Dominique Weesie (Rotterdam 1969) richtte in 2003 de site GeenStijl op. Aanvankelijk als

gaat om een bestaande omroep waarvan iedereen denkt

orgaan. Daarnaast is er een bestuur dat bestaat uit drie

hobbyproject, naast zijn werkzaamheden als verslaggever bij dagblad De Telegraaf, waar hij 12,5

dat die toch nooit zal verdwijnen. Voorlopig zijn de leden

leden. Twee hiervan hebben tevens de dagelijkse leiding

jaar op de Haagse redactie en de nieuwsdienst werkte. In 2006 maakte Dominique de overstap

echter nog de legitimatie voor een plek in het bestel en

over het omroepbedrijf. Een Raad van Toezicht overziet

naar GeenStijl. Kort daarop nam TMG een aandeel van 40% in NewsMedia, het moederbedrijf

zullen wij ons daar aan conformeren.

het geheel.

van GeenStijl. In 2008 werd dit aandeel uitgebreid naar 100%. Als algemeen directeur van News
Media B.V. bouwde Dominique GeenStijl verder uit, zorgde voor een financieel gezonde exploitatie
en lanceerde nieuwe sites als Dumpert. In 2006 startte hij de uitermate succesvolle tv-tak van
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GeenStijl, hetgeen uiteindelijk in januari 2009 leidde tot de oprichting van omroep PowNed. In mei
2009 beëindigde hij zijn dienstverband bij NewsMedia om zich volledig op PowNed te kunnen
richten. Naast voorzitter is hij ook de creatief directeur, hoofdredacteur en presentator.

Jan Bennink (Hengelo 1964) is afkomstig uit de achterban van GeenStijl, waar men hem kent
als SuperJan. Hij vertegenwoordigt in het PowNed-bestuur de leden en reaguurders. Jan begon
zijn carrière als reclamemaker in 1991 bij FHV/BBDO. Na een loopbaan bij verschillende bureaus
werd hij in 2005 creatief directeur bij Grey. In 2007 stond hij samen met BNR-oprichter Michiel
Bicker Caarten aan de wieg van het communicatiebureau Bennink Bicker Caarten. De prijzenkast
van Jan puilt uit met onder meer diverse SAN Accenten, een ADCN-lamp en een bronzen Effie.
Tegenwoordig is Jan onafhankelijk campagnemaker en columnist. Naast zijn reclameactiviteiten
heeft Jan ook grote affiniteit met televisie. Zo ontwikkelde hij onder meer BNN University en is hij
ook bij PowNed nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe formats.

Roeland Mackloet (Zwijndrecht, 1966) is zijn carrière begonnen in het management development
programma van het toenmalige VNU. Na diverse functies bij business to business magazines,
consumenten tijdschriften en regionale televisie, heeft hij de overstap gemaakt naar de Telegraaf
Media Groep. Binnen de Telegraaf Media Groep is Roeland als algemeen directeur, lange tijd
verantwoordelijk geweest voor de publiekstijdschriften in zowel Nederland, Zweden als de Oekra
ïne. Binnen hetzelfde concern heeft hij de overstap gemaakt naar directeur digitaal. Alle ‘listing’
activiteiten vielen onder zijn verantwoordelijkheid. Vlak voor hij voor zichzelf wilde beginnen werd
hij door Telegraaf aangesteld als interim directeur bij News Media, na het vertrek van Dominique
Weesie. Roeland is vanaf de keukentafel betrokken bij de opbouw van PowNed als zakelijk direc
teur. Daarnaast is hij ook penningmeester in het bestuur.
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Het PowNed-bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Toezicht. De Raad is belast met
het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de ver
eniging. De raad bestaat op dit moment uit vier personen. Sinds de oprichting hebben we
noodgedwongen afscheid moeten nemen van twee gewaardeerde leden, te weten prof. dr.
ir. Mathieu Weggeman en Roland Castricum. Laatstgenoemde moest vertrekken wegens
mogelijke belangenverstrengeling omdat ook zijn zoon Rutger Castricum bij PowNed is
betrokken.
Mathieu Weggeman werd in november 2011 door de Ministerraad benoemd tot lid van de
Raad voor Cultuur. Voorwaarde was wel dat hij zich zou terugtrekken uit alle bestuurlijke
functies die een schijn van belangenverstrengeling zouden kunnen wekken. Hun plaatsen
zijn ingenomen door Kitty Koelemeijer en George Banken.

Sven van Hulst is voorzitter van de Raad van Toezicht. Als jongste lid van de Raad slaat hij een

Prof.dr.ir. Kitty Koelemeijer is hoogleraar Marketing en Retailing aan Nyenrode Business

brug naar de achterban. Sven is DGA van het trainingsbureau Kenneth Smit Training. Daarnaast is

Universiteit en directeur van het Center voor Marketing en Supply Chain Management. Zij is lid

hij mede-eigenaar van een aantal andere bedrijven waaronder Race Incentive BV. Hij is werkzaam

van de Raad van Commissarissen van Intergamma en lid van de Raad van Toezicht van Equipe

in de Raad van Advies bij Bouwbedrijf van der Heijden. Sven was één van de mede-oprichters

Zorgbedrijven. Tevens is zij bestuurslid bij Vedis detailhandelsplatform en voorzitter van het exa

en minderheidsaandeelhouder van NewsMedia, het moederbedrijf van GeenStijl. Hij verkocht zijn

mencollege van het Nederlands Instituut voor Marketing (NIMA). Kitty is lid van diverse Raden van

aandelen in 2006 aan de Telegraaf Media Groep. Sven heeft geen operationele betrokkenheid

Advies, waaronder die van Uitgeverij Dwarsligger, het Leefritme Kenniscentrum en het Supermarkt

meer bij NewsMedia.

Keurmerk van het Vakcentrum voor Zelfstandige Ondernemers in de Detailhandel. Kitty studeerde
economie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen en promoveerde in 2000 op het proefschrift
“Distribution services: Competition within and among retail formats”. In haar wetenschappelijke

Mr. Dr. Rob Hendriks is advocaat-belastingkundige en partner bij Banning Advocaten, waar hij

en advieswerk houdt zij zich bezig met marketing strategie, innovatie, nieuwe businessmodellen,

sinds 1995 werkzaam is. Daarvoor werkte hij als Legal Counsel en belastingadviseur bij Coopers

branding, (e-)commerce en shopper gedrag.

& Lybrand (thans Price Waterhouse Coopers te Rotterdam) en bij van Mens & Wisselink Advo
caten en Belastingadviseurs te Utrecht. Hij is voorzitter van de overkoepelende sectie onderne
mingsrecht en houdt zich met name bezig met vennootschapsrecht, fusies, herstructureringen,

George Banken is DGA en aanvoerder van Detron ICT Groep. Detron ICT Groep is de 3e suc

overnames, splitsingen MBO’s, MBI’s, venture capital en de overige transactie- en financierings

cesvolle Detron onderneming. In 1991 startte George als zelfstandig ondernemer en bracht in

praktijk. Tevens houdt hij zich bezig met bank- en zekerhedenrecht en de fiscale advocatuur. Rob

1998 het eerste Detron bedrijf naar de beurs. In 2000 werd Detron 1 verkocht aan Landis en na

studeerde Nederlands en fiscaal recht en promoveerde op 8 december 1994 op het proefschrift:

een faillissement van Landis kocht George een deel van de activiteiten en de naam Detron terug.

“De stichting in concernverband; enige privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke beschouwingen”.

Ook Detron 2 werd een succes en vond een nieuwe eigenaar in het Amerikaanse LCC. Daarnaast

Ook volgde hij de specialisatieopleiding “Financiering en Zekerheden” aan de Grotius Academie.

is George eigenaar van de Young Art Foundation, een stichting die zich inzet voor de opkomend

Rob is nog steeds wetenschappelijk actief door middel van het vervullen van gastdocent- en redac

talent. George is lid van de Innovatieraad Ricoh Nederland, de Raad van Advies van Inter College

teurschappen, het geven van lezingen/PAO-onderwijs en het verzorgen van publicaties.

Business School en lid van het comité van aanbeveling van Stichting Energy4Al.
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Interne verantwoording

Op Rutger Castricum na had voor de start van PowNed

De formele verantwoording vindt plaats aan de Ledenraad.

nog vrijwel niemand gehoord van namen als Jojanneke

Deze komt met enige regelmaat samen. Daarin worden alle

van den Berge, Daan Nieber, Jan Roos, Danny Ghosen,

aspecten van de omroep besproken waaronder in ieder

Tom Staal, Gerben van Driel, Jan Versteegh en Nadia

geval de programmering en de financiering. Verder is veel

Poeschmann. Inmiddels zijn het stuk voor stuk bekende

informeel overleg met de voorzitter van de Ledenraad en

gezichten geworden.

bestaat er voor hen een gesloten online discussieplatform.
En dat bleef ook bij de concurrentie niet onopgemerkt.
Verder is de Raad van Toezicht natuurlijk van grote invloed.

Zo vertrokken zowel Daan als Jojanneke naar de commer

Op regelmatige basis vinden er vergaderingen plaats, is er

ciëlen en maakte Jan Versteegh de overstap naar BNN.

informeel contact met de voorzitter en is de voorzitter vrij

Hetgeen wij als een mooi compliment beschouwen, maar

wel altijd aanwezig bij de ledenraadvergaderingen.

het bezorgt ons ook soms hoofdpijn.

Financieel / administratief.

Dan de opbouw van de redactie. Want die is voor Hilver

Als startende omroep ben je financieel kwetsbaar. Daarom

sumse begrippen redelijk jong en bovendien ook nog eens

is veel aandacht besteed aan de financiële aansturing. De

zeer divers. Dat laatste heeft overigens niets te maken met

jaarlijkse cyclus start met het maken van een uitgebreide

het allochtonenquotum van de publieke omroep. Weet u

begroting. PowNed heeft een administratie ingericht, op

nog? De “neger omdat het moet” waarmee wij het bizarre

gebouwd uit projectadministraties. De output sluit aan bij

diversiteitsbeleid in Hilversum aan de kaak stelden. We

de eisen die vanuit het Financieel Handboek worden ge

raakten er een open zenuw mee. Het resulteerde in een

steld. Naast de normale jaarrekening worden regelmatig

landelijke discussie, die erin resulteerde dat omroepen

tussentijdse rapportages opgeleverd. Naast de directie

voortaan niet meer verplicht zijn om minderheden te tellen

ontvangen ook de leden van de RvT deze rapportages.

in hun uitzendingen.

Qua betalingen is er een systeem van dubbele handteke

Wie dacht dat de neger omdat het moet in Hilversum een

ningen en is er voor bedragen boven de 50 K een extra

stille dood was gestorven, die heeft het mis. Zo organi

goedkeuring nodig vanuit de RvT.

seerde de NPO in 2013 een speciale netwerkdag voor de
multiculturele medemens. Iedereen was welkom, zolang jij

Onze salarisadministratie is geheel uitbesteed bij de TROS.

of een van je ouders maar in het buitenland op de wereld
waren gezet. De publieke omroep heeft namelijk nog altijd

De ledenadministratie vindt plaats binnen de Telegraaf

een allochtonenquotum te halen. En dan maakt het niet

Media Groep. Naast de financiele controle is ook het pro

uit of je iets kunt, als je maar een kleurtje hebt…

ces zelf door onze externe accountant onderzocht.
Welnu, PowNed voert geen expliciet diversiteitsbeleid. We
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Personeelsbeleid

gaan voor kwaliteit en diversiteit is hard nodig voor een

PowNed heeft in haar korte bestaan veel nieuw talent ge

kwalitatief goede redactie. We vinden dat de normaalste

bracht. Dat maakt PowNed tot een van de weinige plekken

zaak van de wereld. En dus hebben we inmiddels ieder

waar nieuw talent überhaupt nog een kans krijgt. Toen wij

een in huis die zich ook maar een beetje tot een minder

op 27 maart bij De Wereld Draait door bekendmaakten over

heid zou mogen kunnen rekenen.

het benodigde aantal leden te beschikken was de vraag

Veel van onze contracten op de redactie lopen overigens

van Matthijs van Nieuwkerk welke gearriveerde gezichten

gedurende het televisieseizoen van 9 maanden. Om finan

wij zouden gaan inlijven. Welnu, wij hebben geen gezichten

ciële redenen kunnen we ook niet meer bieden. We vol

gehaald, maar we hebben juist gezichten gemaakt.

doen daarmee overigens aan alle regels die de CAO op dit
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punt stelt. In de zomer vliegt het merendeel uit naar ande

talloze discutabele uitspraken. Niet zelden werd vervol

re programma’s om vervolgens bij de start van het nieuwe

gens met die uitspraak in de hand de gang naar de rech

televisieseizoen weer terug te keren. Grappig daarbij om te

ter gemaakt. Dat is voor ons altijd reden geweest om ons

vermelden is dat wij van begin af aan hofleverancier zijn

verre te houden van deze club.

van het programma Knevel & Van den Brink.
Toch is door het ministerie een beroep op ons gedaan om
Van alle personeelsleden wordt een register bijgehouden

de Raad alsnog te erkennen. Dit om mensen die de gang

met integriteits-verklaringen.

naar de rechter niet kunnen betalen, alsnog een beroeps
mogelijkheid te geven. Nu gaan wij nooit onze verantwoor

Alle onderlinge verhoudingen zijn vastgelegd in een Media

delijkheid uit de weg, dus is dit zeker iets waar wij naar

code. Hierin staan diverse zaken beschreven; onder ande

kijken. Zeker nu de Raad heeft aangegeven dat zij een

re de organen en hun bevoegdheden, het redactiestatuut,

professionaliseringsslag willen maken. Kenmerkend voor

richtlijnen code goed bestuur, een aantal gedragsregels,

de nieuwe aanpak is meer aandacht voor dialoog met de

de klachtenafhandeling en een klokkenluidersregeling.

sector, minder juridisering en in de werkwijze zal meer re
kening worden gehouden met de digitale realiteit.

Externe verantwoording
Jaarlijks publiceren wij onze jaarrekening en jaarverslag,

Omdat wij andere journalistieke normen hanteren, is er

die niet alleen wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koop

door de Raad echter altijd met een zeker dedain naar ons

handel maar ook door ons online wordt gepubliceerd.

gekeken. Ook nu nog. Zo heeft de nieuwe voorzitter, Hans
Laroes, zich in het verleden talloze malen op laatdunkende

PowNed houdt zich aan de regels van goed bestuur, wat

wijze over ons uitgelaten. Het druist dan ook tegen al onze

ook betrekking heeft op de beloningscode, reclame, spon

principes in om je aan te moeten sluiten bij een club die je

soring en nevenactiviteiten. PowNed voldoet aan al deze

niet voor vol aanziet. Je staat dan bij voorbaat al met 3-0

eisen. Het CIPO ziet toe op de naleving ervan.

achter. Wellicht dat een gesprek de kou uit de lucht zou
kunnen helpen. Wij staan daar in ieder geval voor open.

Ten aanzien van de beloningen worden jaarlijks rappor

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd…

tages opgeleverd richting het ministerie. PowNed voldoet
aan de eisen die met betrekking tot de beloning worden

Doelmatigheid

gesteld.

We proberen de overhead tot een minimum te beperken.
We hebben geen secretaresse, geen facilitaire dienst,

Commissariaat voor de Media

geen aparte afdeling woordvoering en alle secundaire pro

Om een faillissement a la Llink te voorkomen en zicht te

cessen nemen wij af van partijen buiten PowNed. Daarbij

houden op de mogelijke inmenging door de Telegraaf Me

wordt, waar mogelijk, samengewerkt met andere omroe

dia Groep is PowNed vanaf de start door de minister onder

pen, met als voorbeeld de salarisadministratie die werd

curatele gezet bij het Commissariaat voor de Media. Zeer

gevoerd door de TROS.

regelmatig leggen wij aan hen extra verantwoording af.
Onderzoek
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Raad voor de Journalistiek

Naast alle onderzoeken die door de NPO worden gele

De Raad voor de Journalistiek (RvdJ) dan. Een orgaan dat

verd, werken wij voor televisie dagelijks met minuten-

wij niet erkennen. Domweg omdat deze tot voor kort be

analyses. Dit geeft ons een beeld van de kwaliteit van de

stond uit een dubieuze samenstelling van veelal incapa

uitzending, de interesse in specifieke onderwerpen en het

bele mensen, die aantoonbaar verantwoordelijk zijn voor

concurrentieveld.
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Maatschappelijke organisaties en sponsoring

timmert flink aan de weg. We beschouwen een goede sa

PowNed onderhoudt geen banden met maatschappelijke

menwerking met deze afdeling als zeer belangrijk. Op dit

organisaties. Zo behouden wij een maximale onafhanke

vlak geloven wij in centralisatie. Binnen de NPO leveren wij

lijkheid. Hetzelfde geldt voor sponsoring.

dan ook een actieve bijdrage. Een goede samenwerking is
voor PowNed van groot strategisch belang.

Financiele resultaten.
PowNed heeft over alle jaren een positief financieel resul

Met alle actualiteitenprogramma’s van alle andere omroe

taat laten zien. Het staatje op pagina 70 laat de belangrijk

pen delen we onze content. Aan de achterkant wordt ook

ste cijfers zien.

samengewerkt. In de afgelopen jaren was de TROS daarin
onze partner.

Samenwerking
We zijn een integraal onderdeel van de publieke omroep.

Verder is er achter de schermen veelvuldig overleg. Zowel

We kijken wel kritisch naar diezelfde publieke omroep, maar

op bestuurlijk als creatief vlak. Zoals bijvoorbeeld met BNN,

dat betekent niet dat er met ons niet valt samen te werken.

waarmee we inmiddels een aantal gezamenlijke formats
aan het ontwikkelen zijn.

Het belangrijkste is misschien nog wel dat we met veel ambi
tie media-aanbod hebben neergezet en hebben geleverd wat

Online werken wij samen met NewsMedia (het bedrijf ach

we hebben beloofd, zowel op televisie als op radio en online.

ter Geen Stijl). Het gaat hier om een online redactie, waar

Dat maakt ons in ieder geval een betrouwbare mediapartij.

over wij de eindredactie voeren, hosting, systeembeheer
maar vooral ook marketing. Qua marketing is dit voor ons

PowNed hecht ook veel waarde aan de samenwerking

een efficiënte manier om dagelijks de achterban te berei

met de internetafdeling van de NPO. De wederzijdse

ken met ons online nieuws.

raakvlakken zijn groot. De ‘digitale afdeling’ van de NPO
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verantw oording

Verantwoording
PowNed is met veel rumoer het publieke bestel binnen gekomen. We zitten nu 3,5 jaar in
het bestel en hebben nog een paar jaar te gaan. Toch is dit het moment om vast te stellen
wat PowNed van haar belofte heeft waargemaakt.
De doelen waren als volgt geformuleerd:
A.	PowNed stelt zich ten doel een tegenwicht te bieden
aan de gevestigde politieke, bestuurlijke en journalis
tieke belangen in Nederland, door een eigenzinnige
manier van nieuws, infotainment en satire maken, zo
als die door Geen Stijl is ontwikkeld.
B.	PowNed wil community based werken, inclusief de
directe, interactieve deelname van reaguurders, een
groep die zich niet beperkt tot het consumeren van in
formatie, maar die zelf informatie verzamelt, verspreidt
en checkt.

INLEIDING
“uitzendinggemist.nl
op de achterkant van
een bierviltje”

C.	PowNed stelt zich ten doel innovatieve middelen van
informatietechnologie te ontwikkelen en te gebruiken.
D.	PowNed stelt zich ten doel een beter bereik van de
publieke omroep te realiseren in de moeilijk te binden
We citeren uit het beleidsplan:

doelgroep, die bestaat uit zelfbewuste mensen, die ac

PowNed is een innovatieve onafhankelijke omroepvereni

tief hun mening vormen.

ging voor eigenwijze mensen, die geen discussie uit de

E.	PowNed wil omroepprogramma’s voor radio, televisie,

weg gaan, die vragen stellen, ook als dit niet uitkomt, en

internet, digitale televisie en overige instrumenten in de

die niet alles geloven wat hun wordt verteld. Mensen met

zin van de Mediawet verzorgen en uitzenden.

een eigen mening die zij ook willen uitdragen. PowNed
biedt hiervoor een platform.

F.	PowNed wil informatie verschaffen aan het publiek en
de leden over de omroepprogramma’s in het algemeen
en omroepprogramma’s van de vereniging in het bij

PowNed heeft de ambitie om een tegenwicht te bieden

zonder. En informatie verschaffen aan de leden over

aan de gevestigde politieke, bestuurlijke en journalistieke

de overige verenigingsactiviteiten.

belangen in Nederland. PowNed wil een bijdrage leveren
aan de pluriformiteit in nieuwsvoorziening door het bieden

Zijn al deze doelstellingen gehaald ?

van originele, nuchtere, ongebonden, confronterende en

Wij kunnen constateren dat PowNed heel dicht bij de kern

satirische nieuwsgaring en opinievorming.

is gebleven waarvoor ze is opgericht. Wij denken dat al
het bewijs daarvoor al in ruime mate is geleverd. Zo ver
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Door de community based werkwijze en de directe, inter

tegenwoordigen wij een compleet ander geluid, hebben

actieve deelname van de reaguurders in PowNed, zal een

wij een doelgroep naar Hilversum gehaald die tot dan toe

grotere groep mensen zich vertegenwoordigd voelen door

niet of heel moeilijk werd bereikt en is de interactie met

de publieke omroep. PowNed is daarmee een verrijking

de achterban steeds groter door ons alsmaar toenemende

van het publieke bestel.

bereik online.
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PowNed vanuit de ogen van Ledenraad en de Raad van
Toezicht
Voorafgaand aan het schrijven van dit nieuwe plan hebben
we zowel de Ledenraad als de Raad van Toezicht gevraagd
-met het beleidsplan in de hand- ons eens kritisch tegen
het licht te houden. Hieronder de belangrijkste conclusies.
Maar niet alles is volgens plan verlopen. Zo was onze inzet
gebaseerd op meer titels. Om strategische redenen is ech

Allereerst die van de Ledenraad, toch het belangrijkste or

ter gekozen voor een dagelijks programma. Dat heeft ons

gaan van de omroepvereniging. Over het algemeen zijn zij

heel veel opgeleverd. Maar heeft ons ook sterk beperkt

tevreden over de prestaties, echter:

in de ontwikkeling van andere formats. Ten eerste is het
totale budget voor een aspirant beperkt. Op televisie gaat
80% van ons budget naar het PowNews. Daarbij vergt

•	Zouden zij graag wat meer diepgang willen, lees on
derzoeksjournalistiek. Om zo de impact nog groter te

een dagelijks programma met een relatief klein team, veel

maken. Maar de Ledenraad snapt ook dat de financi

van de organisatie. Wij hebben absoluut geen spijt van de

ële middelen hiervoor vooralsnog ontbreken.

keuze die we hebben gemaakt, maar we zien hier wel mo
gelijkheden voor de toekomst.
Dan de ontwikkeling van eigen technologie. Als iets ons is

•	Het gevaar van de herhaling. Blijf vooral het format ver
nieuwen. Zorg dat het geen trucje wordt.

•	Meer variatie in de programmering. We zouden zoveel

meer kunnen, maar ook daar begrijpen zij dat met een

tegengevallen in Hilversum is het wel de geringe beschik

programma als PowNews de middelen hiervoor be

baarheid van budget voor online ontwikkelingen. De in

perkt zijn.

vesteringen die worden gedaan, liggen met name op NPO
niveau. Wat we wel hebben gedaan is actief mee ontwik

•	En een sterkere online betrokkenheid van de achter
ban bij de programmering.

kelen op NPO niveau.
De Raad van Toezicht, die ons vooral kritisch volgt op het
Ook moeten we constateren dat zelf investeren in tech

bestuurlijke en financiële vlak, hebben we gevraagd het

nologie achteraf bezien niet realiseerbaar was. Wel heeft

zelfde te doen.

PowNed sterk geprofiteerd van het steeds intensievere
gebruik van sociale media, met name Twitter, Facebook
en YouTube. Deze middelen gaven ons onuitputtelijke mo
gelijkheden om het merk te laden. In die zin is de wereld
weer een stuk overzichtelijker geworden.

•	De Raad van Toezicht snapt de keuze voor een sterk

horizontaal format, maar zou liever een wat breder
portfolio zien.

•	PowNed zou zich, indien mogelijk, meer moeten profi
leren op 3FM.

Je kunt dus stellen dat PowNed voorafgaand aan haar
toetreding een beetje naïef is geweest. Wij waren in de
veronderstelling dat juist op het gebied van online ruim
voldoende geld gereserveerd zou zijn voor nieuwe techno

•	PowNed

is te afhankelijk van een beperkt aantal

personen.

•	Zorg over de beperkte financiële mogelijkheden op het
gebied van online/innovatie.

logieën. Waarom dan niet het geld van de leden aanwen
den hiervoor? Welnu daar kunnen we helder in zijn. Deels

In veel van de aangedragen punten kunnen wij ons vinden

omdat we een reserve wilden opbouwen voor ledenwer

en zullen wij, waar mogelijk, in de toekomst verandering

ving. Daarnaast maakt het je ook heel kwetsbaar wanneer

aanbrengen. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat niet

je geen reserves hebt.

alle bovengenoemde punten realiseerbaar zijn.
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Ook die vraag kunnen we naar onze mening volmondig
met JA beantwoorden. PowNed is inmiddels een vaste
waarde voor Nederland 3. PowNed brengt een profiel
naar de publieke omroep die moeilijk of niet werd bereikt.
Door ons te focussen op nieuws en actuele thema’s draagt
PowNed bij aan de pluriformiteit van de nieuwsvoorzie
ning. Onderzoek toont dat ook aan.
Het mediagebruik van onze achterban is duidelijk afwij
kend. Mediatechnologie wordt gebruikt om opvattingen en
opinies aan te scherpen. PowNed is niet alleen zender, het
PowNed vanuit de ogen van het ministerie

faciliteert tegelijkertijd.

Door middel van een brief is door het ministerie gevraagd
in het nieuwe beleidsplan vooral aandacht te besteden

De cijfers bewijzen dat de achterban naar elkaar op zoek

aan de hierna volgende punten.

is. Er wordt intensief gebruik gemaakt van de platformen
die wij hen bieden. Niet alleen door het kijken/luisteren

1.	PowNed vertegenwoordigt een nieuwe stroming.

(lineair of non-lineair) van uitzendingen maar vooral ook

2.	Een meer journalistieke oriëntatie, internet en interac

door het weer te delen.

tie staan centraal, de achterban vormt al een groep en
is wat ouder en hoger opgeleid.

Omdat PowNed afwijkt op zowel content als op de manier

3.	
De internetcultuur vormt vertrekpunt voor veel pro

waarop die content wordt gedeeld en onderling wordt ge

grammaconcepten, televisie en radio zijn aanvullend

bruikt, draagt PowNed niet alleen bij aan de pluriformiteit,

en ondersteunend.

maar tevens aan de vernieuwing van de publieke omroep.

4.	Vernieuwend is ook de aan internet ontleende vorm
geving van televisieprogramma’s en de ambitie om de

In het beleidsplan werd uitgegaan van een potentieel van

laatste mediatechnologie en sociale toepassingen te

1 miljoen mensen. Dat potentieel wordt inmiddels ruim

gebruiken;

gehaald. De manier van meten sluit echter nog niet aan

5.	Vrijwel permanente interactie met publiek, geworteld in
voorhoede van nieuwe mediagebruikers.

op het gebruik van onze content. Want naast de gewone
(lineaire) kijkcijfers halen wij een nog veel groter bereik via
de sociale media, waar onze content inmiddels een enor

De punten 2 t/m 5 lijken ons afdoende beantwoord. De

me vlucht heeft genomen en massaal wordt gedeeld. De

vraag is of PowNed daadwerkelijk een nieuwe stroming

netwerkgeneratie kijkt namelijk wanneer het hen uitkomt.

vertegenwoordigt.

En dat gaat voor een belangrijk deel buiten Hilversum om.
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INLEIDING
“uitzendinggemist.nl

TOT SLOT

op de achterkant van
een bierviltje”

De achterkant van het bierviltje hebben we niet gehaald. Omdat we stiekem eigenlijk toch
best veel te vertellen hadden. En natuurlijk omdat we ook gewoon hartstikke trots zijn op
wat we inmiddels allemaal hebben bereikt. Zo hebben we bewezen een nieuwe stroming te
vertegenwoordigen, die voor onze toetreding niet of nauwelijks werd bereikt en hebben we
onze zaakjes financieel op orde. Online zijn we een speler waar je niet meer omheen kunt
en onze programmering heeft een zeer duidelijke signatuur.
PowNed kortom, is in korte tijd een omroep geworden waar rekening mee dient te worden
gehouden. Nu, maar zeer zeker ook in de toekomst. Niet voor niets zijn wij klaar voor een
verlenging van ons avontuur. En dus willen wij afsluiten met een citaat van de Belgische
schrijver Herman Brusselmans: “Als er iets is dat het verleden leert is het dit: ga door.
Ga door en maak van de toekomst nog meer verleden...”
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Want alleen
op de grens
(en zo nu en
dan net
eroverheen)
ontstaan de
uitroeptekens
in de geschiedenis. De rest
zijn komma’s...

