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Geachte heer Slob,
 

Momenteel werkt u aan een toekomstplan voor de publieke omroep inclusief de benodigde 

financiering.  

De FNV wil met deze brief uw aandacht vragen voor de visie van de mensen die bij de omroepen, 

de facilitaire bedrijven en producenten in de keten werken. 

De publieke omroep is van groot belang voor onze democratie. Omroepmedewerkers voor- en 

achter de schermen maken informatieve en verbindende programma’s, die onafhankelijk en 

betrouwbaar zijn. Door de opeenvolgende bezuinigingen en achteruitgang in advertentie-

inkomsten is er echter steeds minder budget beschikbaar. Bovendien is het budget te instabiel. 

Dit heeft als gevolg dat de kwaliteit van de publieke omroep als publieke dienst onder druk staat, 

eveneens als de positie van de mediamakers.  

 

Wij zijn daarom blij met uw voornemen een duurzaam meerjarenplan te ontwikkelen. Wij zien uit 

naar een meer toekomstbestendige publieke omroep die in staat is om in te spelen op 

technologische ontwikkelingen die nieuwe doelgroepen kan bedienen op alle platforms, waarmee 

de publieke omroep zijn cruciale onafhankelijke positie kan behouden.  

Een stabiele financieringsgrondslag is waar deze belangrijke maar ook kwetsbare 

maatschappelijke voorziening om vraagt.  

 

Wij vragen u dan ook om de bezuinigingen op de publieke omroep te schrappen door minimaal 

het verlies aan reclame-inkomsten structureel te compenseren. Daarnaast is meer en andere 

indexering van het budget nodig voor een fatsoenlijke beloning en meer werkzekerheid voor de 

makers om ook in de toekomst kwaliteit te kunnen leveren. Het is noodzakelijk dat de kwaliteit 

van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden bij de publieke omroep en in het 

verlengde daarvan de keten van toeleverende facilitaire bedrijven verbetert. 
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De programma’s van de publieke omroep worden door de Nederlanders hoog gewaardeerd. Maar 

ons land staat thans onderaan in de lijst van kosten per huishouden voor de publieke omroep in 

Europa. Er kan niks meer af. Sterker nog;  er moet volgens ons geld bij om de kwaliteit, diversiteit, 

onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van onze publieke omroep in de toekomst te garanderen.  

 

In de bijlage vindt u onze visie op de toekomst met het oog op het maatschappelijke belang, de 

positie van omroepmedewerkers en die van toeleverende bedrijven en de (reclame 

onafhankelijke) financiering. 

 

Omroepmedewerkers hebben een belangrijke taak om misstanden te onthullen, informatieve, 

culturele en verbindende programma’s te maken dichtbij mensen in het land en in de regio. Dat is 

belangrijk voor een sterke democratie en voor de kwaliteit van onze samenleving. Daarvoor is 

uitbreiding van het budget meer dan gerechtvaardigd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Zakaria Boufangacha 

Dagelijks bestuurder FNV 

 

 


