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NB: in de volgende tekst bedoelen we met ‘publieke omroep’, ‘de NPO’ en ‘we/wij’ het geheel van omroepen en NPO 
samen; het Nederlandse publieke omroepbestel, met ‘omroepen’ verwijzen we naar de landelijke publieke media-
instellingen en met ‘NPO’ refereren we aan de bestuursorganisatie Stichting Nederlandse Publieke Omroep.   
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1. Inleiding 
 

Hoogstaand, waardevol en aantrekkelijk drama voor het Nederlandse publiek maakt de publieke omroep al 

zo’n 65 jaar. Typisch Nederlandse verhalen die de kijkers verbinden met het land, de mensen en de realiteit 

om ons heen. Van Swiebertje (NCRV, 1955) tot Het geheime dagboek van Hendrik Groen (MAX, 2017 en 

2019), dramaproducties hebben al vanaf het prille begin een centrale plek in onze publieke aanbodmix. 

Eenmaal uitgezonden delen we met elkaar de blijvende herinnering in ons collectieve geheugen. Vijftig jaar 

nadat Floris (NTS, 1969) en ‘t Schaep met de 5 pooten  (KRO, 1969) miljoenen Nederlanders aan de buis 

gekluisterd hielden, volgen De Luizenmoeder (AVROTROS, 2019) en Oogappels (BNNVARA, 2019) in die rijke 

traditie. Honderden publieke series en single plays hebben elk op hun eigen manier verrast, verrijkt en 

verbonden. Veel daarvan zijn nationaal en internationaal bekroond, van Gouden Kalveren tot Emmy Awards. 

Die impact en successen zijn bovenal de verdienste van de omroepen die zich sinds jaar en dag inzetten om 

het allermooiste en beste Nederlandse drama te ontwikkelen en produceren. De afgelopen jaren werken de 

omroepen daarbij nauw samen met externe producenten die zich in het genre gespecialiseerd hebben.  

 

Door de komst van andere aanbieders in het laatste decennium heeft het genre een nieuwe impuls 

gekregen en een ongekende vlucht genomen, zowel wat betreft beschikbare middelen en volume als 

kwaliteit en ‘production value’. Het concurrerend aanbod is oneindig, de kijker wordt verwend. En het 

mediagedrag verandert met de tijd mee. Ook in die zo dynamische wereld wil de publieke omroep ervoor 

zorgen dat sterk, relevant en publiek Nederlands drama van betekenis en waarde blijft. Met dat doel voor 

ogen staat in het concessiebeleidsplan 2016-2020 dat de NPO zich gaat richten op een meer integrale 

benadering van de programmering van ons aanbod. Daarbij is de rol van genrecoördinator geïntroduceerd 

als wenselijke functie voor de realisatie van een integrale programmeerstrategie. De functie van 

genrecoördinator is ook opgenomen in het coördinatiereglement. Per 1 september 2018 is NPO bij wijze van 

experiment gestart met een coördinator voor het genre drama. Hoewel een aantal bestaande zaken daarbij 

in stand blijven, zoals de geld-op-schema systematiek en het intekenproces, biedt de vernieuwde aanpak 

ook ruimte voor aanvullende instrumenten. Het voorliggende meerjarenplan is er daar één van. Met dit 

dramabeleid komt NPO tegemoet aan de wens van de omroepen en sector om een heldere, 

samenhangende visie te ontwikkelen en processen met bijbehorende taakverdeling en kaders concreet te 

benoemen in lijn met de mediawettelijke verantwoordelijkheden van zowel NPO als omroepen. De 

samenstelling en samenhang van het gehele dramaportfolio komen daarbij eveneens aan bod. Dit 

dramabeleid is complementair aan het genrebeleid zoals geformuleerd in de jaarplannen Video en sluit aan 

op de grotere lijn zoals uiteengezet in het CBP.  

 

De focus van dit stuk ligt op de periode tot de nieuwe concessieperiode vanaf 2022. Daaruit volgt dat de 

genoemde ambities en activiteiten ook op haalbaarheid zijn geselecteerd. Onvermijdelijk trekken we nu al 

met een aantal ambities lijnen naar de verdere toekomst, echter eventueel wenselijke grotere bewegingen 

zullen we met elkaar nader uitwerken in het nieuwe CBP 2022-2026. 

 

Voor de totstandkoming van dit dramabeleidsplan heeft NPO in een intensieve consultatieronde de 

hoofden drama van alle omroepen uitgebreid en persoonlijk gesproken, ook hebben zij naderhand nog een 

waardevolle bijdrage geleverd door aanvullende vragen van een reactie te voorzien. Daarnaast heeft NPO 

de besturen van de vakverenigingen ACT, DDG, DPN, FPN en Netwerk Scenarioschrijvers gehoord over 

knelpunten in de huidige gang van zaken en mogelijk oplossingsrichtingen daarvoor. Ook met de collega’s 

van het CoBO en NPO-fonds is uitgebreid gesproken. Ter inspiratie heeft NPO ook contact gezocht met 

collega’s van de BBC, DR, NRK en SVT. De NPO is dankbaar voor alle inbreng en heeft haar gewikt, gewogen 

en zoveel mogelijk gebruikt.  

 

We hopen dat dit dramabeleidsplan het gewenste fundament vormt voor nóg eens 65 jaar prachtig drama 

over en voor Nederland. Publiek drama als spiegel van Nederland.  
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2. Ambities 
 

Ons drama blijft, ondanks het explosief groeiende aanbod van andere aanbieders, een door het publiek 

geliefd en gewaardeerd onderdeel van ons programmapakket. Ook onze toekomstige producties zullen 

aantrekkelijk zijn, omdat men zich erin herkent; het zijn feestjes die men niet wil missen. Ze prikkelen 

bovendien de geest; beantwoorden of stellen relevante vragen, confronteren de kijkers met uitdagende 

dilemma’s. Ze houden het publiek actief en wakker, in plaats van dat men vooral vlucht voor de realiteit. 

Soms vertelt ons drama ook over ons gedeelde verleden, vers of verder weg. Hoe was het om te leven in het 

Nederland van toen? En wat zegt dat over het leven nu en mijn positie daarin? Drama verbindt niet alleen 

met de mensen van toen, maar ook met de mensen van nu. Wat hebben we met elkaar gemeen; waarin 

verschillen we van elkaar? In verhalen geven we betekenis aan de wereld om ons heen en aan de relaties 

daarbinnen. Dat doen wij van nature; de oudst bekende vertellingen dateren van ruim 40.000 jaar geleden! 

Die verbeeldingskracht en dat bewustzijn onderscheiden ons van dieren, maken ons mens. Precies daarom 

is drama bij uitstek een publiek genre dat omroepen al zoveel jaar omarmen, borgen en maken, ongeacht 

hoe de politieke wind waait. En dat blijven we dus doen. 

 

Hieronder volgt een aantal ambities waarmee de publieke omroep richting wil geven aan zijn dramabeleid. 

In onderlinge samenhang maken de ambities duidelijk welke ideeën en plannen in meer of mindere mate 

kansrijk zijn om in aanmerking te komen voor realisatie binnen het publieke dramapakket. Aan het einde van 

elke ambitie benoemen we zoveel mogelijk de consequenties van de betreffende ambitie in concrete 

aantallen en/of percentages. 

 
2.1 Brede aanbodmix  

De publieke omroep is van en voor iedereen en koestert daarom zijn brede en diverse aanbodmix binnen het 

genre drama. Variatie in ons dramapakket vergroot de kans dat veel Nederlanders zich in de verhalen van 

omroepen gerepresenteerd én uitgedaagd voelen. Afgezien van het verschil tussen eigen producties en 

aankoop, maken we op hoofdlijnen een drieledig onderscheid: in doelgroep, in vorm en in subgenre.  

 

Wat betreft de doelgroep onderscheiden we drama voor jeugd (3-12 jaar), jongeren (13-25 jaar) en 

volwassenen. Vanzelfsprekend omvat de term ‘volwassenen’ meerdere generaties en doet daarmee tekort 

aan specifiekere groepen daarbinnen, waaronder jonge gezinnen en ouderen, Naarmate het beleid verder 

wordt ontwikkeld, ontstaat ook ruimte en inzicht om meer gericht naar verschillende doelgroepen te kijken.  

 

Wat betreft de vorm onderscheiden we single plays en series (vanaf twee afleveringen), waarbij we op 

serieniveau nog een verschil maken tussen éénmalige series en series met een mogelijkheid tot een 

opvolgend seizoen. Daarnaast gebruiken we de term webonly voor producties die primair voor online 

distributie worden gerealiseerd. Voor de volledigheid en helderheid is het goed hier aan te geven dat 

dergelijke producties nu nog uitsluitend voor jeugd en jongeren worden gerealiseerd.  
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In schema ziet het er zo uit: 
 

 

Wat betreft de subgenres onderscheiden we in totaal 14 dramasoorten1, waarvan we de volgende acht als 

vaste kern sowieso jaarlijks in ons pakket willen hebben: 

Coming of age 

Historisch / kostuum 

Komedie / satire 

Liefde / romantisch 

Maatschappelijk / politiek geëngageerd  

Melodrama / soap 

Misdaad / politie / rechtssysteem / detective 

Psychologisch / relatiedrama 

 

De volgende zes andere subgenres sluiten we niet uit, maar kunnen ook in een lagere frequentie dan 

jaarlijks deel uitmaken van ons drama-aanbod: 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Eventuele andere dan de 14 genoemde subgenres sluit de publieke omroep niet uit; het staat omroepen en externe producenten vrij 
over andere subgenres met NPO in gesprek te gaan als zij denken dat die publiek relevant en wenselijk zijn.  De vaak gebruikte term 
‘auteursdrama’ beschouwen we niet zozeer als apart subgenre, maar veeleer als typering die op meerdere genoemde subgenres 
toepasselijk kan zijn.  

Animatie / comics 

Docudrama / docufictie 

Horror 

Medisch 

Science fiction / fantasy 

Streekroman 
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Voor het totale dramapakket streven we de komende jaren naar een betere balans in de mix tussen 

verschillende subgenres. Waar in de afgelopen jaren (‘17-‘19) het aandeel van het subgenre ‘detective/ 

misdaad/politie/rechtssysteem’ in serievorm zowel bij aankoop (43%) als eigen producties (29%) groot was, 

willen we dat de komende jaren verlagen. Daardoor zal er meer ruimte ontstaan voor andere subgenres en 

kunnen we een betere balans realiseren in onze dramamix. Bovendien kunnen we op die manier een impuls 

geven aan de creatieve vernieuwing en talentontwikkeling binnen andere subgenres, zoals familiaal, 

historisch en romantisch drama. Meer hierover staat in hoofdstuk 3.  

Ook beogen we de verhouding tussen bestaande langlopende series (merken) en kortlopende, 

nieuwe series te optimaliseren. Een optimale balans vinden tussen behoud en vernieuwing vergt nadere 

analyse en onderzoek.  

 

2.2 Kenmerkende inhoudsaspecten 

De zeven volgende ambities hebben betrekking op de inhoudelijke kenmerken van onze dramaproducties. 

De combinatie van deze kenmerken in elke afzonderlijke productie geeft ons publieke drama een 

aantrekkelijk en herkenbaar gezicht. Met uitzondering van de eerste ambitie gelden ze voor zowel eigen 

producties als aangekochte titels.   

 

2.2.1 Nederlandse arena, cultuur en taal 

Dankzij veel nieuwe buitenlandse aanbieders beschikken Nederlanders vandaag de dag over een ongekende 

hoeveelheid aan dramatitels. Het overgrote deel daarvan bestaat echter uit buitenlandse, anderstalige 

producties. De publieke omroep zet met eigen producties in op Nederlandse verhalen, zowel wat betreft 

thema’s als in beeld. Aantrekkelijke plots moeten stevig geworteld zijn in onze cultuur. Ons drama vertelt 

verhalen die onze samenleving weerspiegelen of haar een spiegel voorhouden. Wij willen de tijdgeest in ons 

land vangen en daar met nieuwe en kleurrijke verhalen impliciet iets over zeggen.  Ons drama verbindt de 

kijker met het land, de mensen en realiteit om zich heen; het laat voelen dat je leeft. Ons drama houdt een 

stevige vinger aan de Hollandse pols. In de producties die we aankopen staan thema’s of gebeurtenissen 

centraal die ook voor Nederlanders of specifieke doelgroepen herkenbaar, relevant en betekenisvol zijn, 

zoals een historische figuur, jongerencultuur of de liefde.  

 Concreet betekent dit dat onze eigen producties Nederlands van karakter zijn en dat onze 

aangekochte titels relevant en interessant zijn vanuit Nederlands perspectief.  

 

2.2.2 Nu, toen en vroeger 

Onze verhalen kunnen zich afspelen in het heden, prille of verre verleden. Overigens geldt ook voor 

historisch drama dat er altijd een link is naar het heden. Al ons drama is urgent: het moet nu verteld worden, 

omdat de thematiek nu speelt. Dat maakt ons drama relevant.  

Concreet betekent deze verdeling voor onze dramamix dat jaarlijks gemiddeld 10% uit historisch 

drama bestaat, 20% uit producties over de contemporaine geschiedenis, waaronder we ook cultureel 

erfgoed verstaan, en 70% uit producties die spelen in het heden.  
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2.2.3 Check in versus check uit 

Voor alle drama dat we uitzenden geldt dat de nadruk primair zal liggen op de voor kijkers herkenbare 

wereld met een actuele relevantie. Bij drama van de publieke omroep check je vooral in, niet uit. Daarmee 

bieden we een waardevol alternatief voor het primair op ontspanning gerichte escapisme dat grotendeels 

het portfolio van andere aanbieders overheerst. Wij willen dat ons drama de kijker een spiegel voorhoudt. 

Onderstaande grafiek illustreert de gewenste positie van ons publieke drama-aanbod, waarin we 

met name rechtsboven de eigen producties willen plaatsen en rechtsonder de focus zal liggen van aankoop: 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de duidelijkheid: dit betekent niet dat de publieke omroep geen drama meer zal maken waarbij 

‘uitchecken’ niet kan of ontspannen niet zou mogen, net zo min willen we beweren dat op het volledige 

aanbod van andere aanbieders het stempel ‘check out’ past. Het gaat ons erom de dominante 

gedachtegang te vormen, de kenmerkende richting van ons gedeelde dramapakket te duiden.  

 

2.2.4 Over en voor iedereen  

De publieke omroep wil de hofleverancier zijn van aantrekkelijk drama over en voor iedereen. Zoveel 

mogelijk smaken en achtergronden willen we bedienen; onze verhalen tonen de veelkleurigheid van het 

Nederland van nu. We willen dat alle leeftijds- en leefstijlgroepen in onze dramamix iets relevants kunnen 

vinden. Nederlanders uit alle windstreken van ons land moeten zich in ons drama herkennen, net als 

Nederlanders van wie de wortels in andere delen van de wereld liggen. Ons drama kenmerkt zich namelijk 

door een rijke diversiteit, een grote mate van inclusiviteit en ruime variatie wat betreft thematiek. 

Overigens zonder daarbij de wereld per se door een roze bril te bezien; juist botsen, schuren en onderling 

onbegrip horen bij onze dagelijkse werkelijkheid. Ook dat hoort dus bij publiek drama.   
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Concreet resulteert deze ambitie in de representatie van allerlei kleuren, onderwerpen en voorkeuren in 

onze dramaproducties; omroepen dragen zorg voor een gebalanceerde afspiegeling van alle Nederlanders. 

Wij staren ons niet blind op de grootste gemene deler, maar geven juist ook graag op vanzelfsprekende 

wijze aan zogenaamde ‘buitenbeentjes’ een gezicht en stem in ons publieke aanbod. De veelkleurigheid van 

het bestel bewijst hier haar waarde in optima forma. En waar we een kleurloze vlek vermoeden, doen we 

een beroep op omroepen om hem alsnog, al dan niet samen met de creatieve sector, in te kleuren.  

 

2.2.5 Persoonlijke en maatschappelijke dilemma’s 

Goed drama is gelaagd. De vertelling omvat verschillende, parallelle niveaus die stuk voor stuk bijdragen aan 

de overtuigingskracht van het geheel. Ook voor ons drama geldt dat we een gelaagd narratief als norm 

hanteren, waarbij op verschillende niveaus van het verhaal persoonlijke en maatschappelijke dilemma’s 

elkaar versterken. Dat maakt ons drama rijker, interessanter (voor een breder publiek) en vergroot de kans 

op herkenning. Tegelijkertijd vergroot het de kans op maatschappelijke zeggingskracht en impact van 

publiek drama. Een ambitie die we ook tijdens de evaluatie zullen monitoren.   

 

2.2.6 Bevestiging én prikkel 

We willen dat ons drama de potentie benut het publiek op twee verschillende manieren te raken. Ten eerste 

kan de kijker zich identificeren met een personage, zich inleven in de situatie, het gebeurde herkennen en 

zich als zodanig gerepresenteerd voelen. Kortom, de kijker kijkt naar zijn/haar eigen leven en heeft het 

gevoel erbij te horen: bevestiging. Ten tweede kan de kijker zich uitgedaagd voelen door personages en/of 

handelingen die anders zijn dan wat hij/zij zelf gewoon is te zijn/doen. Die nieuwe perspectieven op de 

wereld dagen de kijker uit verder te kijken of iets anders te doen. Kortom, de kijker ziet een ander en die 

stimuleert hem zichzelf te veranderen: prikkel. Overigens geldt bovenstaande vice versa net zo goed: ook 

naar jezelf kijken kan aanzet zijn iets te veranderen, tegelijkertijd kan een ander juist bron zijn van 

zelfbevestiging. Belangrijk voor de publieke omroep is dat zowel bevestiging als prikkel voor ons drama 

belangrijke dramaturgische uitgangspunten vormen. Ook tijdens de evaluatie achteraf zal de persoonlijke 

impact van ons drama een belangrijk aandachtspunt zijn.  

 

2.2.7 Durf, risico en vernieuwend met behoud van het goede 

Zowel wat betreft inhoud als vorm ambiëren we met elkaar gedurfde, originele en vooruitstrevende 

producties. We beoordelen nieuwe voorstellen dan ook primair op stoutmoedige ideeën en onalledaagse 

vertelvormen. Dat geldt zowel voor nieuwe producties als voor langer lopende series, want vernieuwing 

binnen een bestaande titel biedt natuurlijk ook allerlei mogelijkheden. Tegelijkertijd zijn de meer gesettelde 

en vertrouwde titels om andere redenen ook bijzonder waardevol binnen ons dramapakket. Ze maken het 

mogelijk dat omroepen, producenten en makers veel uren draaien en ervaring opdoen, ze trekken en boeien 

wekelijks een vast publiek en houden dat publiek als zodanig geïnteresseerd in publiek drama. Er is ons dan 

ook alles aan gelegen om een weloverwogen mix te vinden tussen behoud en vernieuwing.  

Onze speciale aandacht gaat uit naar de productie van hoogwaardig eigentijds drama voor 

jongeren. Waar hun voorkeur nu vooral uitgaat naar thrillers, misdaadseries en (romantische) komedies, 

daar wil NPO omroepen en producenten de komende jaren uitdagen ook andere thema’s en vertelvormen 

te bedenken die voor jongeren nieuwe werelden openleggen. Daarbij hebben verhalen vanuit  jonge 

talenten met een migratieachtergrond een streepje voor. 
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Concreet betekent dit dat van de langlopende titels kritisch bekeken zal worden welke met het oog op de 

nabije toekomst doorontwikkeld en vernieuwd kunnen worden; voor de mix hanteren we de volgende 

onderverdeling: gemiddeld 20% titels over meer jaren, 30% titels over twee of drie jaren en 50% nieuwe 

titels. Per jaar zetten we in op minimaal 1 innovatieve dramaproductie voor jongeren.   

De ruimte voor remakes is beperkt; alleen in het bijzondere geval dat de maatschappelijke 

relevantie evident is, verdient deze vorm de voorkeur boven een origineel verhaal. 

 

2.3 Excellente kwaliteit (meer budget voor minder producties) 

Voor het hele publieke dramapakket en al onze producties geldt dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. We 

willen met elkaar het allerbeste Nederlandse drama maken. Binnen de dramamix willen we jaarlijks groots 

uitpakken met twee of drie spraakmakende series voor een breed publiek. Hiervoor trekken we een hoger 

budget uit, zodat we de beste teams van schrijvers, regisseurs en acteurs in grote creatieve vrijheid een 

serie van excellente kwaliteit en internationale allure kunnen laten ontwikkelen en realiseren. Dat betekent 

onvermijdelijk dat er minder budget overblijft voor het overige drama, want het totale budget verandert 

vooralsnog niet. Bij instandhouding van goede dramaseries voor jeugd en jongeren – daar willen we niet aan 

tornen – is er voor ander drama voor volwassenen daarmee minder geld te besteden. Dat gaan we niet 

kaasschaafsgewijs verdelen; we kiezen in plaats daarvan voor minder series. En binnen wat dan overblijft 

kiezen we voor de beste kwaliteit en voor de grootst mogelijke variatie. Kortom, de publieke omroep wil de 

ontwikkel- en realisatiekosten van toekomstige producties bekostigen door aan minder projecten een 

hogere bijdrage toe te kennen; scherper kiezen. Kwaliteit boven volume. Ook in het geval er al dan niet via 

externe partijen additionele middelen beschikbaar zouden komen, zullen we met het meer-voor-

minderprincipe de kwaliteit van al onze producties een impuls geven.  

 Concreet betekent dit dat we van in totaal gemiddeld 29 dramaseries in eigen productie per jaar 

(periode ’17-’19) gefaseerd gaan minderen tot maximaal 15 dramaseries per jaar. Van die 15 producties 

behoren 2 à 3  series tot de beste die ons land te bieden heeft; ze kunnen zich meten met de internationale 

top en hebben de potentie om ook buiten onze landsgrenzen publiek te trekken. Voor onze  single plays 

geldt dat we de productie ervan in de afgelopen drie jaar al van 4 (2017) hebben teruggebracht tot 1 (2019). 

De prestatieovereenkomst verplicht de publieke omroep jaarlijks te participeren in minimaal 16 speelfilms, 

twee Telescoopfilms en minimaal zes Telefilms; die aantallen staan dus vast. Daarnaast blijft ruimte voor 

talentontwikkeling en specials.2  

 

2.4 Samenwerking en taakverdeling 

Tijdens de consultatieronde langs de hoofden drama is gebleken dat omroepen momenteel geen overzicht 

hebben van wat de ander aan producties in ontwikkeling en/of productie heeft. Men houdt de kaarten 

veeleer tegen de borst en beschouwt elkaar tegelijkertijd als collega én concurrent. Ook over de precieze 

taakverdeling tussen NPO (genrecoördinator) en omroepen bestaat onduidelijkheid, zowel binnen als buiten het 

bestel. Dat alles komt de algehele kwaliteit van onze gezamenlijke dramamix niet ten goede. De publieke 

omroep wil de onderlinge verhoudingen en samenwerking verbeteren met het oog op een hogere kwaliteit 

van onze dramaproducties door een aantal veranderingen: 

                                                             
2 Hieronder verstaan we Kort!, Centraal/De Straat en bijvoorbeeld een kerstspecial van een bestaande dramatitel. 
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Genreredactie: NPO gaat een genreredactie3 opzetten, waarin alle hoofden drama zitting kunnen 

nemen. De genrecoördinator zit de redactie voor, andere leden van het dramateam4 zijn aanwezig. 

De redactie komt minimaal eens per kwartaal bij elkaar, indien nodig vaker. De genrecoördinator 

geeft daarin overzicht: wat is in ontwikkeling, wat is in productie, wat staat in het schema, waar 

zitten de hiaten. Ook vindt op uitnodiging van de genrecoördinator afstemming plaats met CoBO 

en NPO-fonds. NPO en omroepen bespreken pitches, delen best practices en andere relevante 

ervaringen. Vanuit hun rol als inhoudelijk eindverantwoordelijke adviseren omroepen het 

dramateam, waarbij de genrecoördinator als poortwachter het geheel overziet en de gewenste 

balans aanjaagt en bewaakt. Zo kunnen we effectiever met eigen en elkaars tijd en middelen 

omgaan. Wanneer ieders versterkende rol en complementaire bijdrage helder zijn, ontstaat ruimte 

om intensiever en vrijer op elkaars expertise een beroep te doen, zowel tussen omroep en NPO als 

tussen omroepen onderling. We willen de krachten bundelen, het delen van kennis, kunde en 

netwerk stimuleren en ons gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor alle publieke dramatitels.  

 

Coördinatie en realisatie: een heldere route, toegankelijk loket en snelle besluitvorming zijn in 

ieders belang. Daarom nodigt NPO zowel omroepen als producenten nog nadrukkelijker uit nieuwe 

ideeën en projectvoorstellen al in een vroeg stadium direct bij NPO aan te bieden via de  

pitchmodule. Zo kan NPO omroepen al in een vroeg stadium duidelijkheid geven over de 

slagingskans van een nieuw plan. Bovendien kunnen we zo voorkomen dat producenten met 

dezelfde plannen alle Hilversumse ideebussen en pitchdagen langsgaan en ze met niet kansrijke 

voorstellen te lang en onnodig collega’s aan het werk houden. Juist ook prille plannen kunnen bij 

wijze van ideepitch aan NPO worden voorgelegd. De genrecoördinator en het dramateam 

beoordelen of de plannen passen binnen de actuele programmeerstrategie en toetsen de 

voorgelegde plannen op hun kansrijkheid. Omroepen en producenten worden daarover binnen 6 

weken geïnformeerd. Wanneer bij een kansrijk plan van een producent nog geen omroep is 

betrokken, kan NPO helpen een bijpassende omroep te vinden. Zo coördineert en bemiddelt NPO in 

overleg met de omroepen en werken omroepen op hun beurt de op voorhand meest kansrijke 

projecten inhoudelijk verder uit. Meer over het genreproces staat in hoofdstuk 4.  

De genrecoördinator zal in de genreredactie toelichten welke voorstellen zijn ingediend en 

welke als meest kansrijk worden gezien voor verdere ontwikkeling of productie door een omroep. 

Dankzij die transparantie weten de omroepen -ook van elkaar- welke projecten in de pijplijn zitten. 

Bovendien kunnen zij eenvoudig nagaan of producenten bij hen aankloppen met een plan dat NPO 

eerder niet kansrijk vond, zodat de omroep vooraf een veel betere inschatting kan maken van de 

slagingskans als zij (alsnog) besluit met het plan in te tekenen. De tijd en ruimte die daarmee vrijkomt 

kan ten goede komen aan een sterkere samenwerking en meer focus, zowel binnen als buiten het 

bestel, twee belangrijke voorwaarden voor de realisatie van drama van uitzonderlijke kwaliteit.  

                                                             
3 Ter verduidelijking: dit betreft geen redactie als bedoeld in artikel 9 van het coördinatiereglement, omdat die aan de netten zijn 
gekoppeld. Het coördinatiereglement voorziet momenteel niet in de mogelijkheid een formele redactie op genreniveau in te richten. 
Eventuele aanpassing van het reglement zal te zijner tijd nader onderzocht worden. Tot die tijd blijft de inbreng van omroepen op de 
totale programmering via de netredactie geborgd.  
 
4 Het dramateam staat onder leiding van de genrecoördinator en bestaat uit een programmacoördinator en Hoofd aankoop. Het 
wordt op punten ondersteund door de zenderteams en collega’s van andere NPO-afdelingen, zoals Strategie en Beleid, Juridische 
Zaken, Financiën en Marketing. 
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2.5 Talentontwikkeling5  

Jong talent ziet mogelijkheden die eerdere generaties (zijn) ontgaan; de nieuwe lichting heeft de potentie 

het klassieke televisiedrama met fris elan te verlevendigen. Daarom wil de publieke omroep op een aantal 

manieren talentontwikkeling actief stimuleren: 

→ Snel herkennen van uitzonderlijk talent: betere afstemming met organisaties als Netwerk Scenario Schrijvers, 

Auteursbond, ScriptAcademy, Filmacademie, HKU om talent sneller op het publieke netvlies te krijgen. 

Op (individueel) omroepniveau werken verschillende dramaredacties hier al lang en hard aan; in de 

genreredactie kunnen we inventariseren in hoeverre het mogelijk en gewenst is krachten 

omroepoverstijgend te bundelen.  

→ Aantrekkelijke omgeving: de publieke omroep zal erop aansturen dat in een aantal producties 

gevestigde namen en nieuwe talenten samenwerken, zodat het beste van twee werelden bij elkaar 

kan komen en we zo nieuwe vertelvormen kunnen exploreren. Ook het CoBO en NPO-fonds maken 

werk van talentontwikkeling (o.a. met de meester-gezelregeling) en het NPO-fonds oormerkt daar 

budget voor.  

→ Ideale voedingsbodem: producties met een seriematige opzet, gemaakt voor meerdere platforms 

en door verschillende creatieve teams van jonge, ambitieuze makers – zoals voorheen 12 steden 13 

ongelukken en meer recent Van God Los – bieden een ideale voedingsbodem voor jonge makers 

om te laten zien wat ze kunnen. De publieke omroep gaat dan ook tenminste één nieuw project 

initiëren dat op deze manier ontwikkeld en geproduceerd wordt.  

→ Verbeterde doorstroom: waar mogelijk zal de publieke omroep actief samenwerking zoeken met 

opleidingsinstituten om de aansluiting tussen opleiding en de praktijk van tv-dramaproductie te 

verbeteren. Ook een passend vervolgtraject voor talentontwikkelingsprojecten zoals De Oversteek, 

Centraal en Kort! is gewenst. 

 

Concreet is de publieke omroep voornemens een Schrijvers Academie op te richten en faciliteren, die 

rouleert tussen de omroepen6: 

→ Jaarlijks 5 talenten 

→ Selectiecriterium: excellente eerste resultaten 

→ De publieke omroep biedt:  

o 3 maanden masterclasses van beste schrijvers  

o 9 maanden werken aan lopende producties 

→ Na afloop kunnen omroepen deelnemers langer aan zich binden via contract of opdracht. 

 

2.6 Goede zorg voor makers 

Het zijn gouden tijden voor audiovisueel drama. Veel beschikbare platforms, meer budget dan ooit tevoren 

en uitermate populair bij het grote publiek. Ook lonken voor veel producenten en makers de internationale 

spotlights. De publieke omroep wil zich nadrukkelijker gaan onderscheiden t.o.v. andere spelers in het veld 

                                                             
5 Deze paragraaf wordt nog aangevuld met alles wat NPO-fonds in de steigers heeft staan. Het NPO-fonds heeft namelijk a.d.h.v. de 
vraag ‘Welk talent heeft de toekomst nodig?, ideeën voor toekomstige trajecten voor talentontwikkeling geïnventariseerd.  
 
6 Vergelijkbaar met het scenaristentraject dat momenteel bij de KRO-NCRV al loopt. 
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door makers meer tijd, aandacht en zekerheid te bieden in een context met focus op excellente kwaliteit. 

Daarbij willen we de komende jaren de nadruk leggen op de twee volgende prioriteiten: 

 

→ Makers: de publieke omroep wil nog in de lopende concessieperiode met de koepels van  

betrokkenen bij de ontwikkeling en/of productie van publiek aanbod in gesprek, onder wie 

schrijvers, regisseurs en acteurs, met de intentie met hen knelpunten in kaart te brengen en 

verbeteringen daarvoor te bedenken. De publieke omroep wil ook hen op duurzame wijze bij de 

dramacyclus betrekken.  

→ Producenten: hoewel het moeilijk gaat zijn met (buitenlandse) commerciële marktpartijen te 

concurreren, is de publieke omroep ervan overtuigd een blijvend interessante en waardevolle 

partner voor (top)producenten te zijn. De publieke omroep zal de transparantie naar de sector 

(naar omroepen krijgt dat namelijk concreet vorm in de genreredactie) op korte termijn 

verbeteren door op zijn website7 de relevante informatie over visie en ambities, calls et cetera 

beschikbaar te stellen.  

 

2.7 Aansluiting kijkbehoeften en -gedrag 

Veranderende kijkbehoeften van het publiek vragen dat makers ook andere media zullen willen benutten 

om hun verhalen transmediaal of multimediaal te verrijken en zo nog beter uit de verf te laten komen. De 

publieke omroep gaat uiteraard mee in de tijd, sterker nog: ze loopt vaak voorop en initieert de beweging 

zelf. Zo beschikte de NPO als eerste Europese publieke omroep over een eigen reclamevrije SVOD-dienst 

en behoren we tot de Europese kopgroep als het aankomt op webonly dramaseries. Tegelijkertijd vindt de 

publieke omroep het belangrijk alternatieve mogelijkheden in het juiste perspectief te zien en op waarde te 

schatten. Dat is een continu proces. De afdeling publieksonderzoek helpt ons via analyses en data aan 

betrouwbare inzichten. Zolang de impact en het bereik van webonly drama relatief gezien achterblijven bij 

lineair, blijft de vraag legitiem tot op welke hoogte het gerechtvaardigd is meer publieke middelen voor 

online drama beschikbaar te stellen. NPO blijft dus alert op nieuwe kansen en ontwikkelingen, maar borgt 

tegelijkertijd dat schaarse publieke middelen doelmatig, effectief en weloverwogen worden ingezet. Een 

belangrijk uitgangspunt is bovendien dat we onze dramaproducties online primair aanbieden via het NPO-

platform, waar we een veilige en onafhankelijke omgeving aan ons publiek kunnen garanderen. Zo kunnen 

we met enkele highlights of promotieclips van dramaseries op sociale media de kijker nieuwsgierig maken 

voor het moois dat bij de publieke omroep aan drama is te zien. We laten overal weten dat we bestaan, 

maar kijken en luisteren gebeurt binnen de publieke omgeving.  

   
  

                                                             
7 https://over.npo.nl/voor-makers  

https://over.npo.nl/voor-makers
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2.8 Internationale samenwerking 

We leven niet op een eiland. Nederland is medeoprichter van en actief deelnemer aan de Europese Unie. 

Nederland heeft een voortrekkersrol in de wereld als het gaat om waarden als gelijkheid, vrijheid en 

menselijkheid. Om over de vrijheid van meningsuiting maar niet te spreken. Hoewel de primaire focus 

natuurlijk ligt op een aantrekkelijk dramapakket voor Nederlanders, dat is immers onze wettelijke 

taakopdracht, zal de publieke omroep zich meer dan nu oriënteren op partners buiten de landsgrenzen en 

internationale samenwerking. Opereren in internationaal verband vereist dat we onszelf de hoogst 

mogelijke standaard opleggen en dat we ook universeel aansprekende verhalen over onze tijd vertellen 

vanuit een Nederlands perspectief. Dergelijke producties hebben ook de potentie Nederland en zijn 

inwoners vanuit een ander perspectief te bezien; onze navel is interessant en relevant, maar hoe zit het 

eigenlijk met de rest? Internationale samenwerking, mits goed gekozen en wederkerig van aard, brengt ook 

synergie tot stand tussen onze beste Nederlandse makers en hun counterparts uit andere Europese landen, 

en is een stimulans voor creatieve vernieuwing. Want we willen meedoen in die Europese top. Daarnaast 

biedt ze talrijke mogelijkheden extra financiële stromen op gang te brengen die ten goede kunnen komen 

aan onze producties, net zo goed als wij kunnen investeren in Europees topdrama van collega-omroepen. 

De genrecoördinator zal wat dit punt betreft dan ook nauw samenwerken met hoofd aankoop.  

Met een aantal Europese publieke omroepen voeren de genrecoördinator, hoofd aankoop en de 

adviseurs van strategie en beleid al gesprekken over de (structurele) uitwisseling van met publiek geld 

gemaakte series. NPO spant zich in daar de komende jaren de eerste vruchten van te plukken. Concreet zal 

dit resulteren in twee tot drie topproducties per jaar, die met een maximaal budget en best denkbare crew 

en cast moeten resulteren in het beste wat in Nederland op dramagebied maakbaar is.  
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3. Aanbod en criteria 
 

De publieke omroep produceert zelf dramatitels en koopt buitenlands drama van andere omroepen/ 

producenten aan, zogenaamde aankoop. Hoewel elk jaar verschillend, kunnen we vaststellen dat de 

publieke omroep in een jaar beduidend meer titels aankoopt dan zelf produceert. Ter illustratie, in 2018 zijn 

er 143 eerste uitzendingen geweest van aankooptitels ten opzichte van 78 titels uit eigen productie, waarbij 

de totale duur van aankooptitels (uitzendtijd) ruim twee keer zo hoog lag als die van eigen titels. De publieke 

omroep ziet beide bronnen als communicerende vaten; samen vormen die twee programmastromen de 

drama-aanbodmix van de NPO. Willen we in de eigen productie meer focus leggen op een bepaald 

subgenre, dan kunnen we dat aanjagen met bijpassende aankoop of vice versa hiaten die daardoor bij 

andere subgenres vallen compenseren. Door het meer-voor-minder-beleid ten aanzien van de eigen 

productie zal het belang van interne afstemming tussen beide afdelingen toenemen, opdat een integrale 

aanpak leidt tot een optimale aanbodmix.  

Zoals bij de ambities al is aangekondigd streven we de komende jaren naar een betere balans in de 

mix tussen verschillende subgenres. Momenteel analyseert het dramateam hoe die mix over de afgelopen 

jaren was, zowel wat betreft aankoop als eigen producties als de combinatie van beide. Ook NPO 

Publieksonderzoek wordt bij die analyse betrokken met het oog op bereik en impact bij verschillende 

(leeftijds)groepen. Mede op basis van die input zal op korte termijn bepaald worden welke dramamix voor 

de komende jaren gewenst is. Tegelijkertijd heeft het dramateam in kaart gebracht wat er momenteel, als 

erfenis van eerdere bestellingen door NPO 1, 2, 3 en NPO Zapp/NPO Zappelin, al in de pijplijn zit. Door beide 

analyses over elkaar heen te leggen, kunnen we inzichtelijk maken waar de hiaten van onze toekomstige 

dramamix zitten. Het is aan omroepen en producenten om precies daarvoor met voorstellen te komen.  

Een eerste indruk: momenteel hebben omroepen 28 ideeën ter beoordeling aan NPO voorgelegd, 

zijn er 58 serietitels in ontwikkeling en 34 series in productie bij omroepen. Van de plannen in ontwikkeling 

(die bij NPO bekend zijn) ligt zo’n 73 % bij de fusieomroepen, zijn 45 titels gericht op volwassenen en 14 op 

de jeugd. Stel, we maken in onze dramamix ruimte voor twee historische dramaseries per jaar, dan zou het 

goed kunnen zijn dat we voor dat subgenre tot en met 2022 al vol zitten. Vice versa, als we het belangrijk 

vinden jaarlijks een coming of age serie aan te kunnen bieden en die zit momenteel nog niet in de pijplijn, 

dan zou daarvoor al vanaf 2020 ruimte zijn in het schema. NPO zal in dat geval proactief een call uitzetten. 

Nadere analyse zal moeten uitwijzen hoe deze producties in de pijplijn zich verhouden tot de titels die door 

aankoop zijn aangekocht. 

 

Waar aankoop uit honderden internationale titels de licenties van de best passende ready mades moet zien 

te verwerven, onderscheiden we de volgende vier stadia van titels in eigen beheer: 

 

1) Ontwikkeling van het concept/idee  

2) Ontwikkeling van scenario 

3) Productie  

4) Geprogrammeerd 
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Vanzelfsprekend zullen tegelijkertijd meerdere titels zich in een verschillend stadium van realisatie bevinden. 

De vraag is wat de juiste balans is, immers niet elk idee kan worden gerealiseerd, net zo min als elk project in 

ontwikkeling uiteindelijk zijn weg naar het scherm vindt. Met een trechter in het achterhoofd hanteert de 

publieke omroep de volgende verdeling ter indicatie van aantallen per jaar. Van de jaarlijks 500 ingediende 

ideeën/concepten/plannen/projecten beoogt NPO bij benadering de volgende aantallen in te vullen. Om 

eventuele misverstanden te voorkomen; deze aantallen hebben uitsluitend betrekking op de productie van 

onze series en dus niet op onze single plays of filmproducties. 

 

1) 40-50 kansrijke concepten/ideeën in ontwikkeling 

2) 25-30 scenario’s in ontwikkeling 

3) 15-20 projecten in productie 

4) 12-15 producties jaarlijks geprogrammeerd 

 

Waar het nu nog gangbaar is dat projecten in een verschillend stadium, van rijp tot groen, aan NPO worden 

voorgelegd, sommige komen in aanmerking voor conceptontwikkeling, andere meteen voor productie, wil 

de publieke omroep ernaar streven dat in de nabije toekomst alle projecten met medeweten van de 

genrecoördinator fase 1 t/m 4 doorlopen. Juist ook om aan de wensen van de omroepen en de sector 

tegemoet te komen van heldere lijnen en verwachtingen, snelle focus op wat kansrijk is en intensieve 

samenwerking vanuit het hogere en gedeelde belang om het beste uit onszelf en elkaar te halen. Omdat er 

momenteel al veel projecten bij omroepen in ontwikkeling zijn, hebben we met elkaar een paar jaar nodig 

om de huidige gang van zaken uit te faseren.  

 

Het terugbrengen van 500 voorstellen naar 12 tot 15 te realiseren projecten moet zorgvuldig gebeuren; 

vanuit het publieke belang willen we die verhalen kiezen en vertellen die ertoe doen en vanuit een 

individueler belang willen we betrokken omroepen en/of producenten snel en kundig duidelijkheid geven 

over hun project in relatie tot de publieke omroep. De indeling in vier stadia impliceert drie momenten 

waarop NPO vindt of een plan kansrijk is of niet, namelijk tussen indiening en fase 1, tussen fase 1 en 2 en 

tussen fase 2 en 3. Tussen stap 3 en 4 gaat zelden wat mis; geproduceerde titels worden doorgaans ook 

uitgezonden. Het onderscheid laat alleen wel zien dat in een lopend jaar meer titels in productie zullen zijn 

dan NPO in datzelfde jaar uitzendt. Wat betreft de overgangsmomenten van de ene naar de andere fase 

rijst de vraag op basis van welke criteria NPO het ene idee wel en het andere plan niet als kansrijk 

bestempelt. In essentie draait het daarbij om op nauwkeurige en transparante wijze voor elk jaar een 

gebalanceerde en gevarieerde dramamix samen te stellen, waarbinnen het eigen geluid en de identiteit van 

de omroepen herkenbare kenmerken zijn. Niemand wil dat de rijke creatieve competitie uiteindelijk 

resulteert in een algemene monocultuur. Met die doelstelling voor ogen kunnen we, mede geïnspireerd 

door de aanpak van het NPO-fonds, over de in te dienen stukken en de criteria het volgende zeggen: 
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1) Ideefase 

❖ In te dienen stukken 

→ idee/concept met toelichting waarom het plan aansluit op de programmatische visie en 

ambities van de publieke omroep. 

→ overzicht van het team (omroep en/of producent en/of schrijver(s). 

 

❖ Criteria waaraan een idee in de pitchfase moet voldoen om als kansrijk te worden beoordeeld 

en waarbij het zinvol is om het idee verder te ontwikkelen. Voor deze fase is geen financiering 

beschikbaar (budget is alleen beschikbaar voor scenario-ontwikkeling en productie)8 

→ het voorgenomen idee an sich sluit aan op de programmatische visie en ambities van de 

publieke omroep zoals geformuleerd in respectievelijk het Dramabeleid, Jaarplan Video en 

Briefingsdossier.   

→ het idee is in relatie tot andere ideeën, plannen, projecten en producties origineel en 

complementair. NPO draagt zorg voor een gebalanceerde mix. Het kan voorkomen dat 

het idee prima aansluit op de visie, maar dat er al een vergelijkbaar idee is omarmd. 

Voldoen aan het eerste criterium is voorwaarde, maar biedt dus geen garantie. 

→ samenstelling van het team is in voldoende mate complementair en uniek. NPO hecht 

ook wat betreft crew aan een brede spreiding en wil voorkomen dat teveel producties 

door te weinig partijen worden gerealiseerd.  

 

2) Scenario-ontwikkelfase 

❖ In te dienen stukken 

→ synopsis, tagline (eventueel een treatment) met toelichting waarom het plan aansluit op 

de programmatische visie en ambities van de publieke omroep. 

→ overzicht van het team (omroep en/of producent en/of schrijver(s). 

→ voorstel met concrete doelstellingen wat betreft  beoogde aanbodkanalen, doelgroep, 

bereik en impact. 

→ financieringsplan/begroting in relatie tot het project. 

→ juridische afspraken in relatie tot het project. 

 

❖ Criteria waaraan een plan moet voldoen om in aanmerking te komen voor de scenario-

ontwikkelfase 

→ het plan an sich sluit aan op de programmatische visie en ambities van de publieke 

omroep zoals geformuleerd in respectievelijk het Dramabeleid, Jaarplan Video en 

Briefingsdossier.   

→ het plan is in relatie tot andere ideeën, plannen, projecten en producties origineel en 

complementair. NPO draagt zorg voor een gebalanceerde mix. Het kan voorkomen dat 

het idee prima aansluit op de visie, maar dat er al een vergelijkbaar idee is omarmd. 

Voldoen aan het eerste criterium is voorwaarde, maar biedt dus geen garantie. 

                                                             
8 Een financiële bijdrage voor conceptontwikkeling is wel mogelijk via het NPO-fonds. We onderzoeken of het gemakkelijker en 
effectiever is dit instrument te verplaatsen naar de intekening.  
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→ samenstelling van het team is in voldoende mate complementair en uniek. NPO hecht 

ook wat betreft crew aan een brede spreiding en wil voorkomen dat teveel producties 

door te weinig partijen worden gerealiseerd.  

→ het plan past binnen het profiel van het beoogde aanbodkanaal en is ook wat betreft 

doelgroep complementair. NPO hecht ook wat betreft doelgroepen en publiek aan een 

brede spreiding en wil voorkomen dat teveel producties voor een te beperkte of te 

eenzijdige doelgroep worden gerealiseerd.  

→ het financieringsplan en de juridische afspraken zijn in lijn met de geldende afspraken voor 

publieke producties zoals vastgesteld in andere documenten en op dat moment actueel.   
 

3) Productiefase 

❖ In te dienen stukken 

→ scenario, treatment en synopsis met toelichting waarom het ontwikkelde plan 

aansluit op de programmatische visie en ambities van de publieke omroep. 

→ overzicht van het team (omroep en/of producent en/of schrijver(s). 

→ voorstel met concrete doelstellingen wat betreft  beoogde aanbodkanalen, 

doelgroep, bereik en impact. 

→ uitgewerkt marketingplan. 

→ financieringsplan/begroting in relatie tot het project. 

→ juridische afspraken in relatie tot het project. 

 

❖ Criteria waaraan een ontwikkeld project moet voldoen om in aanmerking te komen voor de 

productiefase 

→ het project an sich sluit aan op de programmatische visie en ambities van de publieke 

omroep zoals geformuleerd in respectievelijk het Dramabeleid, Jaarplan Video en 

Briefingsdossier.   

→ het project is in relatie tot andere projecten en producties origineel en complementair. 

NPO draagt zorg voor een gebalanceerde mix. Het kan voorkomen dat het project prima 

aansluit op de visie, maar dat er al een vergelijkbaar project is omarmd. Voldoen aan het 

eerste criterium is voorwaarde, maar biedt dus geen garantie. 

→ samenstelling van het team is in voldoende mate complementair en uniek. NPO hecht 

ook wat betreft crew aan een brede spreiding en wil voorkomen dat teveel producties 

door te weinig partijen worden gerealiseerd.  

→ het plan past binnen het profiel van het beoogde aanbodkanaal en is ook wat betreft 

doelgroep complementair. NPO hecht ook wat betreft doelgroepen en publiek aan een 

brede spreiding en wil voorkomen dat teveel producties voor een te beperkte of te 

eenzijdige doelgroep worden gerealiseerd.  

→ het marketingplan past binnen de gehele marketingagenda, zodat NPO een effectieve 

spreiding kan borgen van publieke campagnes van diverse dramaproducties voor een 

breed publiek over het hele jaar, waarbij al dan niet op verzoek van de omroep samen 

wordt opgetrokken. 
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→ het financieringsplan en de juridische afspraken zijn in lijn met de geldende afspraken voor 

publieke producties zoals vastgesteld in andere documenten en op dat moment actueel.   

→ Diversiteit blijkt een  organisch onderdeel van het project (o.a. crew, cast), zodat NPO kan 

borgen dat dit speerpunt in voldoende mate door omroepen wordt opgepakt. 

 

NPO hecht eraan in navolging op bovenstaande het volgende te benadrukken: 

  

De realisatie van pril idee tot gerealiseerde productie volgt een kwetsbaar en creatief traject dat zich 

moeilijk laat vangen in eenduidige criteria en een zwart-witmethodiek. Hoe dicht we de boel met elkaar ook 

timmeren, er is en zal altijd ruimte zijn en blijven voor onderlinge interpretatie en discussie. Precies die 

discussie koesteren we, omdat we door met elkaar van gedachten te wisselen mogelijk tot nieuwe 

inzichten komen. Helderheid over visie en criteria geeft hopelijk bovenal richting, duidelijkheid en rust, maar 

feit blijft dat het beroep op de schaarse middelen van de publieke omroep jaar in jaar uit de beschikbare 

euro’s vele malen overstijgt. Goed voor de kwaliteit van onze gezamenlijke dramamix en dus ook voor ons 

publiek dat er wat te kiezen valt, maar voor achter het net vissende omroepen en producenten zeker niet 

altijd gemakkelijk. Wel vergroot een heldere visie met duidelijke kaders de kans dat ingediende projecten 

daar beter op aansluiten en dus neemt de slagingskans relatief toe. Ook een duidelijke onderbouwing door 

NPO van een eventueel negatief oordeel over een ingediend plan kan helpen beter te begrijpen waarom het 

zo beoordeeld is. Dat begrip aan omroepzijde leidt tot een grotere slagingskans bij een nieuwe intekening. 

In lijn met de gebruikelijke gang van zaken bij bila’s tussen omroepen en NPO en met het oog op een zo 

doelmatig mogelijke inzet van mensen en middelen maken omroepen de verslagen en leggen die ter 

eventuele aanvulling en akkoord voor aan NPO.  
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4. Proces 
 

Traditiegetrouw presenteren de meeste producenten hun ideeën eerst aan één of meer omroep(en), 

voordat het plan bij NPO onder de aandacht wordt gebracht. Dat heeft geleid tot verschillende 

inefficiënties, zo constateren NPO en omroepen gezamenlijk. Niet alleen investeren omroepen en 

producenten tijd in projecten die in een later stadium mogelijk alsnog niet door NPO worden toegekend en 

geprogrammeerd, ook beproeven producenten na afwijzing door de ene omroep, hun geluk vaak bij één of 

zelfs meerdere andere omroepen als gevolg waarvan binnen het bestel verschillende mensen dezelfde 

plannen moeten lezen en wegen in relatie tot dezelfde visie van NPO. Ook zijn er producenten die hun 

plannen direct aan NPO voorleggen, hetzij door contact op te nemen met de genrecoördinator, hetzij door 

gebruikmaking van de pitchmodule. Indien NPO een dergelijk voorstel als kansrijk bestempelt, wordt de 

producent gekoppeld aan een bijpassende omroep zodat het plan met de omroep inhoudelijk verder kan 

worden uitgewerkt. De praktijk waarin verschillende loketten en personen door elkaar heen gebruikt 

worden als aanspreekpunt werkt ook een cultuur in de hand waarbinnen men over elkaar spreekt of zichzelf 

achter een ander verschuilt. Deze rommelige en ongelijke gang van zaken voedt eveneens de 

onduidelijkheid over de precieze rolverdeling tussen NPO en omroep, meer specifiek tussen 

genrecoördinator en hoofd(en) drama. Van die inefficiënties en onduidelijkheid willen we allemaal af. 

 

Of een idee voor een dramaproductie nu binnen of buiten het bestel ontstaat, NPO wil graag al in een zo 

vroeg mogelijk stadium op de hoogte zijn van het bestaan ervan. Daartoe verzoekt hij omroepen en, als 

logisch gevolg van de externe openheid ook de producenten, voortaan samen of alleen een nieuw project zo 

snel mogelijk via de pitchmodule9 bij NPO in te dienen en daarmee kenbaar te maken. De genrecoördinator 

zal met het dramateam kaf van koren scheiden, zodat omroepen, al dan niet met een externe producent, 

zich kunnen richten op de doorontwikkeling van de meest kansrijke en passende plannen, en indieners van 

niet kansrijke projecten snel duidelijkheid hebben en met de ontwikkeling van andere ideeën verder kunnen. 

Een omroep kan een project dat NPO niet kansrijk acht, nog maximaal één keer per fase (idee/scenario/ 

productie) onder de aandacht van de genrecoördinator en het dramateam brengen bij wijze van herkansing. 

Dit is alleen zinvol als het nieuwe plan aantoonbaar verschilt van de eerste versie, daarbij rekening houdend 

met het eerdere commentaar dat NPO had bij de eerste keer dat er naar het project is gekeken. 

Nota bene: dit alles laat onverlet dat het omroepen geheel vrijstaat om te allen tijde proactief en op 

eigen initiatief met producenten van hun keuze aan nieuwe plannen te werken. De kennisgeving van een 

idee in een vroeg stadium van het ontwikkeltraject heeft uitsluitend tot doel onderlinge afstemming en 

samenwerking te verbeteren en de kans op verspilling van kostbare tijd, energie en middelen tot een 

minimum te beperken. Omroepen kunnen dus in volledige vrijheid, met of zonder externe producenten, aan 

representatie van hun missie in drama blijven werken.  

 

Omdat de genrecoördinator het overzicht heeft van wat er allemaal speelt, kan deze de omroepen via de 

genreredactie sneller en beter op de hoogte houden van de relevante ontwikkelingen, inclusief plannen die 

niet kansrijk waren, zodat omroepen die door producenten met deze plannen worden benaderd de 

voorgeschiedenis kennen en daar zelf conclusies aan kunnen verbinden. Dankzij het zicht op de hele keten, 

van concept tot productie, is NPO bovendien beter in staat het dramabeleid passender af te stemmen op de 

ontwikkelingen in het bestel en de sector.  
  

                                                             
9 https://over.npo.nl/voor-makers/npo-pitch   

https://over.npo.nl/voor-makers/npo-pitch
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Concreet wil de publieke omroep via de pitchmodule op drie manieren de ontwikkeling en realisatie van 

drama mogelijk maken: 

 

1. Toets idee/concept: in een vroeg stadium de ideeën en concepten van omroepen en/of 

producenten op kansrijkheid beoordelen, zodat we ons kunnen richten op de doorontwikkeling van 

de meest kansrijke en passende plannen. 

 

2. Ontwikkeling scenario: de aanvraag voor ontwikkeling scenario is ervoor bedoeld om de scenario’s 

voor een single play of serie te kunnen ontwikkelen, ten behoeve van de productieaanvraag. 

 

3. Productie: de productieaanvraag is erop gericht het single play of de serie te kunnen realiseren. 

 

De criteria waaraan ingediende plannen van omroepen of van producenten met omroepen moeten voldoen 

hebben we in het voorgaande hoofdstuk benoemd. In relatie tot het proces is relevant wie over wat iets te 

zeggen heeft en wie toetst of voorstellen (in voldoende mate) aan de criteria voldoen? Vooropgesteld is het 

in ieders belang dat we met elkaar een zo goed en waardevol mogelijk eindresultaat behalen; geen van de 

betrokkenen zit aan tafel om dat doel bewust te frustreren. De specifieke rol- en taakverdeling tussen NPO 

en omroepen is als volgt: NPO, meer specifiek het dramateam onder leiding van de genrecoördinator en de 

betrokken netmanager, stuurt en coördineert op basis van vooraf kenbaar gemaakt beleid en 

doelstellingen, bevordert samenwerking en draagt daarmee zorg voor een doelmatige inzet van publieke 

gelden. De omroepen bedenken vanuit hun missie zelf plannen of omarmen plannen aangedragen door 

externe producenten en werken die wat betreft vorm en inhoud verder uit tot volwaardige scenario’s en 

produceren vervolgens single plays en series die samen de concrete dramamix vormen die NPO op zijn 

beurt weer aan het publiek presenteert. In Bijlage A toont de dramacyclus stap voor stap hoe het cyclische 

en organische proces er in praktijk uitziet.  

 

NPO formuleert een heldere visie, is transparant over wat al in de pijplijn zit en daagt omroepen en sector 

waar nodig uit doelgericht plannen te ontwikkelen voor hiaten in de gewenste dramamix. Beter dan tot nu 

toe het geval is zal NPO daarvoor ook gebruik gaan maken van zijn website.10 Omroepen en/of producenten 

bedenken in reactie op die visie ideeën en leggen die aan NPO voor via de pitchmodule. Als poortwachter 

toetst NPO alle ideeën aan de geldende criteria en selecteert de meest kansrijke projectplannen. Omdat 

het in ieders belang is dat de publieke dramaproducties zowel wat betreft inhoud als vorm van een zo hoog 

mogelijke kwaliteit zijn, kunnen omroepen op elk gewenst moment tijdens het ontwikkelproces een beroep 

doen op de kennis en kunde zoals aanwezig binnen het dramateam van NPO. Een deel van de 

uitontwikkelde projecten zal doorgaan naar de productiefase. NPO geeft de omroep dan groen licht om 

naar eigen inzicht de productie te realiseren, al dan niet i.s.m. een externe producent. Na distributie zal de 

productie geëvalueerd worden, onder andere in relatie tot de in het dramabeleid genoemde ambities, 

bereik en persoonlijke en maatschappelijke impact. Wat NPO betreft vindt die evaluatie zowel bilateraal 

plaats met de betrokken omroep en producent, als plenair in de genreredactie. Het contact tussen omroep(en) 

                                                             
10 https://over.npo.nl/voor-makers  

https://over.npo.nl/voor-makers
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en NPO, zowel bilateraal als via de genreredactie, betreft een doorlopend proces dat parallel aan de gehele 

dramacyclus plaatsvindt. 

De rol van NPO en de omroepen blijft gelijk. Programmavoorstellen worden direct aangeboden aan de 

genrecoördinator. De genrecoördinator doet voorstellen aan de diverse verantwoordelijke netmanagers 

voor plaatsing op diverse kanalen. In samenspraak zullen genrecoördinator en net- en zendermanagers 

beoordelen, waarna de netmanager het voorstel al dan niet opneemt in het voor te bereiden 

plaatsingsbesluit. Voor een gedetailleerde flow met taakverdeling tussen genrecoördinator en netmanager 

zie figuur in bijlage B. Met het oog op helderheid en transparantie staat in bijlage C een overzicht met rol- en 

taakverdeling tussen NPO, meer specifiek: genrecoördinator, en omroepen.  

 

Met het oog op doelmatigheid en efficiënte besteding van publieke middelen zullen de genrecoördinator en 

het dramateam, al dan niet daarbij ondersteund door andere gespecialiseerde afdelingen binnen NPO, de 

begroting van ingetekende dramaprojecten kritisch analyseren en vergelijken met de actuele best practise 

en de netmanager die de intekening beoordeelt daarover adviseren. Voor die financiële check is het 

noodzakelijk alle stukken behorende bij de desbetreffende productie aan NPO over te dragen ter inzage. 

Het is daarbij niet de bedoeling dat NPO het gedane werk van omroepen over gaat doen, maar volgt wel uit 

de wettelijke taak van NPO om -juist ook vooraf- op doelmatigheid te kunnen coördineren en sturen. Ook 

de eindafrekening met realisatiekosten dient de betreffende omroep achteraf aan NPO te overleggen. Die 

openheid van zaken van omroepen en producenten naar NPO is zo wezenlijk, dat ze als voorwaarde zal 

worden gesteld om in aanmerking te komen voor financiering met publieke middelen. Aansluitend zullen  

de voorgenomen afspraken inzake rechten en licenties in lijn moeten zijn met de bindende regeling 

beschikbaarstelling media-aanbod. 

 

Een laatste, maar daarom zeker niet minder belangrijke check dient plaatst te vinden door de experts van de 

afdeling Publieksonderzoek. Grondige evaluatie van eerder behaalde resultaten met dramaseries levert 

ongetwijfeld waardevolle inzichten op waarmee de productie haar voordeel kan doen. Zo kunnen 

kenmerken van zogenaamde  ‘double hits’, titels die zowel lineair als on demand bovengemiddeld veel 

publiek trekken, nog net wat nadrukkelijker in de nieuwe producties worden aangezet. Ook kunnen we dan 

gerichter en concreter inspelen op nieuwe inzichten over kijkbehoeften en -gedrag. Elke nieuwe titel blijft 

natuurlijk een gok, maar dankzij deze structurele werkwijze vergroten we de kans dat we leren van onze 

fouten én successen.  
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5. Acties en planning 
 

 

# Actie 

1 Toets op organisatorische consequenties en uitvoerbaarheid  

2 Oprichting genreredactie met omroepen 

3 Start dramacyclus 

4 Dramadossier op NPO-website 

5 Nieuwe ideeën en voorstellen via pitchmodule 

6 Inwerkingtreding kenmerkende inhoudsaspecten 

7 Sturen op excellente producties; meer voor minder 

8 Toets op criteria door NPO 

9 Interne afstemming eigen productie en aankoop 

10 - Gewenste toekomstige dramamix 

- Overzicht en transparantie over projecten in pijplijn (concept, ontwikkeling, productie, 
geprogrammeerd) 

- Overzicht met ruimte voor nieuwe projecten komende periode 

11 Optimale balans subgenres, zowel eigen productie als aankoop 

12 Analyse en onderzoek verhouding langlopende en nieuwe titels 

13 Aansluiting kijkbehoeften en -gedrag 

14 Afstemming koepelorganisaties van betrokken makers 

15 Talentontwikkeling 

16 Internationale samenwerking 

 
  



 

 

D
ra

m
ab

e
le

id
 p

u
b

lie
ke

 o
m

ro
e

p
 

24 
 

Bijlage A 
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Bijlage B 

 

 

 

 

 

 

omroep producent 

aanbieden concept voor een nieuwe single play of serie in NPO Pitch 

 
Genrecoördinator (GC) en dramateam bekijken of concept past binnen de programmeerstrategie 

overleg over voorstel  

In regulier overleg tussen GC en 

omroep wordt besproken of het 

voorstel voldoende kansrijk is/past 

binnen de programmeerstrategie 

(dramabeleid en aanbodmix) 

uit behandeling*  

Het voorstel is 

onvoldoende kansrijk/ 

past onvoldoende in de 

programmeerstrategie 

 

optioneel 

vervolggesprek 

Het voorstel is mogelijk 

kansrijk, op verzoek 

van de omroep wordt 

er een vervolggesprek 

tussen omroep, GC en 

netmanager gepland 

 

niet in 

behandeling  

Het voorstel is 

onvoldoende kansrijk/ 

past onvoldoende in de 

programmeerstrategie 

vrijblijvend gesprek 

Het voorstel is mogelijk kansrijk, er 

wordt een vrijblijvend oriënterend 

gesprek tussen GC en producent 

gepland 

uit behandeling  

Het voorstel is 

onvoldoende kansrijk/ 

past onvoldoende in de 

programmeerstrategie 

 

vervolggesprek 

Het voorstel is mogelijk 

kansrijk, er wordt een 

vervolggesprek tussen 

producent, beoogde 

coproducerende omroep, 

GC en netmanager gepland 

 

uit behandeling  

Er komt geen 

samenwerking met een 

omroep tot stand 

samenwerking komt 

tot stand 

Omroep en producent 

werken het voorstel verder 

uit, waarna de omroep het 

voorstel kan intekenen 

WORKFLOW NPO PITCH OP HOOFDLIJNEN VOOR DRAMA 

INTEKENEN VAN UITGEWERKTE VOORSTELLEN t.b.v. SCENARIO-ONTWIKKELING OF PRODUCTIE 

Omroepen kunnen via de intekening budget aanvragen voor zowel scenario-ontwikkeling als productie. 

* NB: het staat omroepen altijd vrij, onafhankelijk van het verloop van het voorstel in de pitchfase, om het voorstel verder uit te werken en alsnog in te tekenen. 

 

niet in 

behandeling*  

Het voorstel is 

onvoldoende kansrijk/ 

past onvoldoende in de 

programmeerstrategie 

 

BEOORDELEN INTEKENING 

Ter voorbereiding op het plaatsingsbesluit worden álle ingetekende programmavoorstellen voor het betreffende net of online aanbodkanaal 

door de netmanagers beoordeeld aan de hand van de doelstellingen die in de verschillende beleidsdocumenten zijn vastgelegd, als ook op de 

gegeven kostenspecificatie  en afgewogen in relatie tot de andere voorstellen die zijn ingetekend en als ook de beschikbare financiële 

middelen. 

PLAATSINGSBESLUIT 

Met het plaatsingsbesluit besluit de Raad van Bestuur van de NPO welke programma’s, van welke omroep, op welk net/kanaal, wanneer, 

worden geplaatst en welk budget de omroep daarvoor krijgt toegekend. De ingetekende programmavoorstellen die niet in het 

plaatsingsbesluit van de Raad van Bestuur zijn opgenomen, worden niet geplaatst en krijgen geen budget toegewezen. 

uitwerken 

Het voorstel is mogelijk 

kansrijk, omroep werkt 

het voorstel verder uit, 

waarna de omroep het 

voorstel kan intekenen 

uit behandeling*  

Het voorstel is 

onvoldoende kansrijk/ 

past onvoldoende in de 

programmeerstrategie 
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Bijlage C 

Rol- en taakverdeling tussen NPO, meer specifiek: genrecoördinator, en omroepen. 

 

 Omroepen NPO (genrecoördinator) 

Dramabeleid met kaders opstellen,  

communiceren, toelichten en jaarlijks 

actualiseren 

leveren van input, meedenken verantwoordelijk  

Overzicht bijhouden, doorloop 

bewaken en gewenste mix borgen. 

Duidelijk communiceren waar in de mix 

behoefte aan is 

 verantwoordelijk 

Beoordelen van plannen op aansluiting 

bij overkoepelend beleid  
 verantwoordelijk 

(Nieuwe) ideeën bedenken en initiëren 

voor passende titels en deze intekenen 
verantwoordelijk  

Kansrijke ideeën ontwikkelen tot 

scenario’s en projectplannen 
verantwoordelijk leveren van input, meedenken 

Scenario’s omzetten in excellente 

publieke producties 
verantwoordelijk  

Programmering  verantwoordelijk 

Distributie  verantwoordelijk 

Marketing samen samen 

Evaluatie in termen van bereik, impact, 

doelstellingen 
samen samen 

 


