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Voorwoord
Ieder onderzoek doorloopt een weg van diverse ontwikkelingen. Het begint allemaal met het zoeken
van een onderzoeksorganisatie, het formuleren van een hoofdvraag en het vergaren van informatie.
Onderzoek verloopt niet altijd precies stapje voor stapje, of zoals gepland. Juist de ontwikkelingen
die wij gedurende het onderzoek hebben doorgemaakt, hebben ons geholpen om het onderzoek tot
een goed einde te brengen.
Er zijn een aantal personen zonder wie we deze weg naar een dergelijke invulling van het
adviesrapport niet hebben kunnen doorlopen. Zonder hun kritische blikken of nuttige feedback,
zouden we wellicht nog voor een splitsing in die weg staan. Deze personen hebben er namelijk
meerdere keren voor gezorgd dat we een knoop durfden door te hakken. Eén van de belangrijkste
bouwstenen van die weg, zijn media-adviesbureaus Mira Media en Mediashakers. In het eerste
stadium van het onderzoek was Lisette Boeren van grote waarde. Zij heeft ervoor gezorgd dat er een
goede fundering voor ons onderzoek is gerealiseerd. In het tweede stadium van het onderzoek is
Carmelita Serkei van grote waarde geweest. Zij heeft ons gesteund tot de eindstreep. We zijn beiden
dankbaar voor de kans die ze ons geboden hebben en voor wat ze ons hebben geleerd.
Daarnaast willen we graag Pauline Hörmann bedanken. Zij is naast Mira Media en Mediashakers de
andere belangrijke bouwsteen van onze weg geweest. Zij heeft als scriptiebegeleider en als senior
adviseur bij ons adviesbureau een grote rol gespeeld. Zij heeft ons zowel inhoudelijk als procesmatig
gesteund. Pauline Hörmann heeft gedurende het hele proces feedback gegeven en daardoor ons
onderzoeksrapport aangescherpt.
We willen als laatste graag RTV Utrecht bedanken, de onderzoeksorganisatie die dit onderzoek
uiteindelijk mogelijk heeft gemaakt. Zonder de welwillende medewerking van RTV Utrecht hadden
we een aantal belangrijke respondenten niet kunnen interviewen. In het bijzonder willen we Zeljko
Sokic bedanken. Hij is werkzaam bij RTV Utrecht en heeft het eerste contact met onze respondenten
gelegd. Het aanleveren van respondenten is niet het enige waarvoor we RTV Utrecht willen
bedanken, zij hebben namelijk ook informatie voor ons geopenbaard die we nodig hadden om een
goed beeld van hun organisatie te krijgen.
Tot slot willen we mensen bedanken die allen op een andere manier bijgedragen hebben aan de
totstandkoming van het adviesrapport dat nu voor u ligt. Deze mensen zijn: Hans Gerritsen, Babs
Sahetapy, Susan Bink en John van Drie.
Wij wensen u veel leesplezier.
Namens Appel Advies,
Marloes Brockhaus
Ceciel Kalkers
Marlon Kroon
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Leeswijzer
Dit rapport is onder te verdelen in een aantal verschillende hoofdstukken. Wanneer u met name
geïnteresseerd bent in de aanbevelingen en het daadwerkelijke advies, verwijzen wij u naar het
‘Advies’ op pagina 36.
Als u benieuwd bent naar hoe wij tot onze uitkomsten zijn gekomen, kunt u ten eerste doorbladeren
naar hoofdstuk 1 ‘Aanpak en Verantwoording’, op pagina 9, waarin een fundering voor het
onderzoek wordt gelegd. Ten tweede is hoofdstuk 2 ‘Theoretisch Kader’, op pagina 13, aan te raden,
waarin de wetenschappelijke theoretische achtergrond van ons onderzoek uiteen wordt gezet.
Wanneer u vooral interesse heeft in de uitkomsten van het veldonderzoek treft u deze informatie in
hoofdstuk 3 ‘Samenstelling van de Utrechtse bevolking’, op pagina 17, en in hoofdstuk 4 ‘RTV
Utrecht’ op pagina 21.
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Managementsamenvatting
Het adviesrapport van adviesbureau Appel Advies kwam tot stand in de periode van november 2010
tot en met april 2011. De opdrachtgevers van deze adviesopdracht zijn de media-adviesbureaus Mira
Media en Mediashakers. Zij vroegen om onderzoek naar het mogelijke belang van culturele
diversiteit voor de regionale omroep RTV Utrecht. Appel Advies heeft op basis van die vraag de
volgende hoofdvraag geformuleerd: Wat is het belang voor RTV Utrecht als regionale omroep om in
te spelen op culturele diversiteit?
Appel Advies onderzocht de bevolkingssamenstelling van zowel de stad als de provincie Utrecht,
bestudeerde jaarverslagen, maakte een programma-analyse en nam interviews af. De volgende
belangrijkste aanbevelingen kwamen uit het onderzoek voort. Toelichtingen hierop vindt u in de
paragrafen vermeldt achter de aanbeveling:
Algemeen:
 Een eenduidig doelgroepenbeleid kan RTV Utrecht helpen om de missie te verwezenlijken
(zie paragraaf 4.3);
 Een cultureel diverse personeelssamenstelling zou bij kunnen dragen aan een meer cultureel
diverse programmering (zie paragraaf 2.3).
Zender RTV Utrecht:
 RTV Utrecht betrekt momenteel autochtone Nederlanders in de programmering en het is
aan te raden ook meer rekening te houden met de gehele groep nieuwe Nederlanders (zie
paragraaf 4.2);
 De programma’s van de stadszender zouden interessant kunnen zijn om uit te zenden op de
regionale zender (zie paragraaf 4.2);
 Het is niet alleen zinvol om in de programma’s iets vóór nieuwe Nederlanders te doen; het is
raadzaam ook iets mét nieuwe Nederlanders te doen ( paragraaf 4.2);
 RTV Utrecht zou er goed aan doen rekening te houden met de rol die nieuwe Nederlanders
innemen (zie paragraaf 4.2).
Zender U Stad:
 U Stad laat een goede representatie zien van nieuwe Nederlanders in Utrecht en doet er
verstandig aan dit voort te zetten (zie paragraaf 3.2 en 4.2).
 De zender U Stad onderneemt een aantal belangrijke initiatieven op het gebied van culturele
diversiteit. Het verdient aanbeveling om daar ook binnen de organisatiestructuur van RTV
Utrecht rekening mee te houden (zie paragraaf 4.2).
 Het nieuwsprogramma U Stad heeft al een belangrijke stap gezet in het bedienen van alle
doelgroepen, maar er is nog meer winst te behalen (zie paragraaf 4.2).
Deze conclusies tezamen laten volgens Appel Advies zien, dat er wel degelijk een belang voor RTV
Utrecht is om aandacht te besteden aan culturele diversiteit. Een cijfermatig bewijs waarom er een
belang voor RTV Utrecht zou zijn, duidt op het feit dat de nieuwe Nederlanders in 2010 bijna 12%
innemen van de bevolking van de provincie Utrecht. Appel Advies constateerde door middel van een
programma-analyse dat het regionale kanaal niet voldoet aan de multiculturele kwaliteitscriteria
betreffende inclusieve programmering. Volgens Appel Advies kan er daarom gesteld worden dat RTV
Utrecht als regionale zender niet zomaar aan deze groep voorbij kan gaan.
Daarnaast vormen de nieuwe Nederlanders in 2010 21% van de bevolking van de stad. Appel Advies
ziet dat U Stad al in zekere mate rekening houdt met culturele diversiteit. Het inspelen op culturele
diversiteit is niet makkelijk en het vergt tijd. Door het nemen van bescheiden stappen kan er
progressie geboekt worden.
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Inleiding
In dit rapport zullen wij, adviesbureau Appel Advies, een advies uit brengen aan mediaadviesbureaus Mira Media en Mediashakers. Aanleiding hiertoe was de vraag van Mira Media en
Mediashakers een onderzoek te doen naar het mogelijke belang van culturele diversiteit voor de
regionale omroep RTV Utrecht. Dit is met name interessant, omdat de huidige multiculturele
samenleving, waardoor Nederland zich kenmerkt, in volle ontwikkeling is. Het is een fenomeen dat
tot vele discussies heeft geleid – en leidt. Ook de media spelen een rol in de discussies omtrent de
culturele diversiteit in onze samenleving. Zij kunnen de beeldvorming van bepaalde groepen sterk
beïnvloeden.
Dit is het punt wat het belang van dit onderzoek onderstreept en ons brengt naar het onderwerp van
dit rapport. De integratie tussen de verschillende herkomstgroepen in ons land verloopt nog niet
zoals men dat zou willen. De discussies in integratiedebatten worden steeds harder. Daarnaast
worden de uitspraken meer confronterend en stigmatiserend (Shadid, 2008, p.14). De media kunnen
hierin een rol spelen, aldus media-adviesbureaus Mira Media en Mediashakers. Alhoewel regionale
omroep RTV Utrecht een mediabedrijf is met een publieke functie kan men zich afvragen of zij er
belang bij heeft een bijdrage te leveren aan de culturele diversiteit in de media. Aan ons, Appel
Advies, is de taak weggelegd om hier nader onderzoek naar te doen.
Appel Advies stelt zichzelf ten doel middels theoretische analyse en veldonderzoek advies uit te
brengen aan Mira Media en Mediashakers over het mogelijke belang van culturele diversiteit voor de
regionale omroep RTV Utrecht.
Op basis hiervan heeft Appel Advies de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
Hoofdvraag:
Wat is het belang voor RTV Utrecht als regionale omroep om in te spelen op culturele diversiteit?
Deelvragen:
 Hoe ziet de actuele samenstelling van de Utrechtse bevolking eruit?
 Op welke doelgroepen richt zich (sinds de oprichting) de programmering van RTV Utrecht en
waarom?
 In hoeverre is de programmering van RTV Utrecht anno 2011 gericht op de door haar
beoogde/verplichte doelgroepen?
 Welke significant cultureel diverse doelgroepen worden momenteel niet of niet voldoende
bediend door RTV Utrecht?
 Heeft RTV Utrecht er belang bij om de bovengenoemde doelgroepen duidelijk in beeld te
brengen en haar programmering in die zin te actualiseren?
Organisaties
We zullen hier een korte omschrijving geven van de verschillende organisaties die betrokken zijn bij
dit adviesrapport.
Appel Advies
Appel Advies is een adviesbureau gericht op communicatievraagstukken. Dit bureau is opgericht naar
aanleiding van een opdracht in het kader van onze bachelorscriptie voor de studie Bestuurs – en
Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Appel Advies bestaat uit drie junior adviseurs, te
weten Marloes Brockhaus, Ceciel Kalkers en Marlon Kroon in samenwerking met senior adviseur
Pauline Hörmann.
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Mira Media en Mediashakers
Appel Advies heeft dit adviesrapport geschreven in opdracht van Mira Media en Mediashakers,
allebei gevestigd in Utrecht. Mira Media is een kenniscentrum voor media en diversiteit. Mira Media
adviseert en ondersteunt mediaorganisaties, mediaprofessionals en organisaties van etnischculturele en religieuze minderheidsgroepen en beroepsopleidingen. Zij streven er naar een zo divers
mogelijk aanbod van opvattingen, inzichten en achtergronden te bieden (Mira Media, 2011). Ook het
bedrijf Mediashakers is gespecialiseerd in het onderwerp culturele diversiteit in mediaorganisaties en
geeft deze organisaties onder andere advies over een duurzaam en effectief diversiteitbeleid.
Daarnaast kan Mediashakers worden ingezet als bemiddelaar bij de werving en selectie van cultureel
diverse mediaprofessionals (Mediashakers, 2011).
RTV Utrecht
Mira Media en Mediashakers hebben Appel Advies gevraagd onderzoek te gaan doen bij het
omroepbedrijf RTV Utrecht gevestigd in Utrecht. Deze organisatie maakt programma’s voor de
provincie en voor de stad Utrecht waarbij zij in totaal beschikken over vier zenders: RTV Utrecht (de
regionale televisiezender), U Stad (lokale televisiezender), Radio M (regionale radiozender) en Bingo
FM (lokale radiozender) (RTV Utrecht, 2011). In dit adviesrapport zullen uitsluitend de
televisiezenders worden meegenomen.
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1. Aanpak en verantwoording
Voor dit onderzoek hebben wij een aantal verschillende onderzoeksmethoden gebruikt teneinde de
validiteit en betrouwbaarheid van de onderzoeksdata te waarborgen. In dit hoofdstuk zal
verantwoording worden afgelegd voor onze aanpak en de keuzes die wij in het onderzoeksproces
hebben gemaakt.

1.1 Theoretisch kader
Voorafgaand aan dit adviesrapport hebben wij gericht onderzoek gedaan naar verschillende
deelaspecten die een belangrijke rol spelen bij de televisieprogrammering voor en door nieuwe
Nederlanders. Deze aspecten zijn: het ontstaan van culturele diversiteit, culturele diversiteit in de
media en culturele diversiteit in de personeelssamenstelling. We zullen hieronder kort enkele
belangrijke basisbegrippen toelichten die wij in ons onderzoek hebben gehanteerd.

1.1.1 Basisbegrippen
Allochtoon
Persoon van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Er kan hierbij een
onderscheid worden gemaakt tussen westerse en niet-westerse allochtonen:
o westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroep één van de landen in Europa (exclusief Turkije),
Noord-Amerika en Oceanië, of Indonesië of Japan.
o niet-westerse allochtoon
Allochtoon met als herkomstgroep één van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en
Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije (CBS 2011).
Nieuwe Nederlanders
Nieuwe Nederlanders is het begrip waarmee mensen met een andere herkomst worden
aangeduid van wie verwacht mag worden dat zij zich blijvend in Nederland gevestigd hebben
(Spangenberg en Verheggen, 2001, p. 11).
Cultuur
Het geheel van voorstellingen, opvattingen, kennis, waarden en normen dat mensen als lid
van een samenleving overdragen en verwerven door middel van bewuste en onbewuste
leerprocessen (Spangenberg en Verheggen, 200, p.43).
Culturele diversiteit
Er is culturele diversiteit in Nederland omdat een deel van de bevolking elders geboren en
opgegroeid is, of ouders heeft voor wie dat geldt. Daardoor dragen de betrokkenen in hun
denken, voelen en handelen althans gedeeltelijk een culturele erfenis mee die verschilt van
datgene waaraan Nederlanders gewend waren: ze zijn, met een zeer Nederlandse term
‘andersdenkenden’ (Hofstede, 2002, geciteerd in Bureau Beeldvorming en Diversiteit, 2004,
p. 11).
TMSA-groep
De grootste groep Nieuwe Nederlanders is de TMSA-groep. Dit zijn mensen met een Turkse
Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst (Spangenberg en Verheffen, 2001 p. 9).
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Inclusieve programmering
De programmering is op een vanzelfsprekende en natuurlijke manier divers. Dat wil zeggen,
zonder dat het nodig is expliciet culturen of groepen apart te benoemen (Serkei, 2009, p. 53).
Onder diverse programmering verstaan wij een programmering waarbij het beeld en de
inhoud een evenwichtige weergave laat zien van alle herkomstgroepen van de gehele
bevolkingssamenstelling.

1.1.2 Verantwoording gebruikte basisbegrippen
Hoewel we de termen autochtoon en allochtoon niet zullen gebruiken in ons rapport hebben we ze
hierboven wel kort toegelicht. Ten eerste omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek deze
begrippen hanteert en wij hun gegevens hebben geraadpleegd. Ten tweede om deze begrippen af te
zetten tegen de term die wij zullen toepassen. De term ‘allochtoon’ heeft in de huidige samenleving
een negatieve lading gekregen. Het wordt vaak gebruikt als een synoniem voor mensen van
Marokkaanse en/of Turkse herkomst (waarbij meestal wordt verwezen naar negatieve handelingen
van deze mensen). De term is teveel gebaseerd op uitsluiting en dat is juist het tegenovergestelde
van datgene waar Mira Media en Mediashakers naar streven, namelijk inclusieve programmering
(Mira Media & Mediashakers,2011). Mira Media hanteert de term ‘etnisch-culturele groepen’. Deze
term dekt echter volgens ons niet de volledig negatieve lading en daarom zal Appel Advies in het
adviesrapport gebruik maken van een andere term: nieuwe Nederlanders.
De gemeente Utrecht is onze hoofdbron wat betreft de bevolkingscijfers voor de stad Utrecht. De
gemeente heeft de Surinamers, Antillianen en Arubanen als één groep samengenomen en daarom
zullen wij dit in ons onderzoek ook doen.

1.2 Verantwoording Veldonderzoek
1.2.1 Jaarverslagen
Allereerst hebben we voor het veldonderzoek de jaarverslagen van 2003 en 2009 grondig
geanalyseerd. Het eerste volle jaar van RTV Utrecht was 2003 en 2009 is het meest recente
jaarverslag op het moment van ons onderzoek. Dit is de reden dat we voor deze twee jaarverslagen
hebben gekozen.

1.2.2 Twee sporen beleid
De regionale omroep RTV Utrecht verschilt in vele aspecten duidelijk van de stadsomroep U Stad en
daarom is er in het veldonderzoek een twee sporen beleid aangebracht. Dit twee sporen beleid
houdt in dat de bevolkinggegevens van de stad zullen worden gebruikt voor de analyse van de tv
programma’s van het stadskanaal U Stad. Daarnaast zullen de bevolkingsgegevens van de provincie
Utrecht worden gebruikt voor de analyse van de tv programma’s van het regionale kanaal RTV
Utrecht. Dit onderscheid zal het gehele onderzoek in stand worden gehouden. De gegevens van de
stad zijn voortgekomen uit de verkregen informatie vanuit de gemeente Utrecht en de gegevens van
de provincie zijn verkregen via Statline CBS. In het onderzoek zullen er gegevens worden
gepresenteerd over de jaartallen 2003 en 2010. Wij hebben voor 2010 gekozen, omdat dit het meest
recente jaartal was vanuit Statline CBS waar gegevens over konden worden verstrekt. Daarom zijn
ook de gegevens van de stad aangepast op het jaartal 2010. Op deze manier heeft er een vergelijking
plaats kunnen vinden op basis van gelijke gegevens.

1.2.3 Bevolkingssamenstelling
Voor het veldonderzoek wat betreft de bevolkingssamenstelling is rekening gehouden met de
aanwezigheid van vijf verschillende leeftijdscategorieën. Wij hebben voor deze leeftijdscategorieën
gekozen, omdat er op deze manier geen grote ‘gaten’ vallen tussen de leeftijdsgroepen. Hierdoor kan
er gesproken worden van een evenwichtige verdeling. We hebben na de leeftijd van 65 geen verdere
opdeling in categorieën gemaakt, omdat deze categorie uit te weinig mensen zou bestaan.
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Het aantal leeftijdscategorieën is op deze manier beperkt gebleven, zodat het onderzoek
overzichtelijk blijft en begrijpelijk zal zijn voor de lezer van het rapport. De leeftijdscategorieën zien
er in het onderzoek als volgt uit:
 0 tot en met 14 jaar
 15 tot en met 29 jaar
 30 tot en met 44 jaar
 45 tot en met 64 jaar
 65 jaar en ouder
We hebben ook rekening gehouden met de aanwezigheid van vier verschillende herkomstgroepen:
 de Marokkaanse herkomstgroep
 de Turkse herkomstgroep
 de Antilliaanse, Surinaamse en Arubaanse herkomstgroep
 de autochtone Nederlandse herkomstgroep
Deze herkomstgroepen zijn door ons gekozen, omdat uit onderzoek van de gemeente Utrecht is
gebleken dat deze herkomstgroepen de grootste significante groepen nieuwe Nederlanders zijn in de
afgelopen 10 jaar in de stad en provincie Utrecht. Deze groepen kunnen gerekend worden tot de
TMSA-groep.
De groep ‘overig niet-westers’ is versplinterd in vele herkomstgroepen. Deze herkomstgroepen zijn
zo klein dat ze voor dit onderzoek apart niet het vermelden waard zijn. Echter in de totale groep
nieuwe Nederlanders hebben wij de groep ‘overig niet-westers’ wel mee genomen, omdat deze
cijfers een completer beeld geven van de Utrechtse bevolking.
De reden hiervoor is dat de gemeente Utrecht verschillende herkomstgroepen bij elkaar plaatst
onder de noemer ‘overig niet-westers’ of ‘overig westers’ waarbij geen duidelijke gegevens
beschikbaar zijn wat betreft deze aparte herkomstgroepen. Het is daarmee onmogelijk om gegevens
over deze twee groepen in precieze getallen uit te drukken.
Uit bovenstaande wordt duidelijk dat wij geen onderscheid maken in geslacht. Hier hebben wij voor
gekozen, omdat RTV Utrecht in hun onderzoeken naar programmavoorkeur geen onderscheid maakt
tussen man en vrouw.

1.2.4 Programma-analyses
Een ander onderdeel van het veldwerk betrof de programma-analyses van de regionale zender RTV
Utrecht en de stadszender U Stad. We hebben de uitzendingen van een volledige
weekprogrammering van de twee zenders bestudeerd om te observeren in hoeverre deze
weekprogrammering de actuele aanwezigheid van de nieuwe Nederlanders in Nederland
representeert. Voor de zender RTV Utrecht was dit week 9 en voor de zender U Stad was dit week
10, 11 en/of 13.
Om een bruikbaar advies uit te brengen was het noodzakelijk recente programma’s te bekijken. Voor
de analyse van de programma’s hebben wij gebruik gemaakt van multiculturele kwaliteitscriteria,
opgesteld door DAS Advies (2010). Hierdoor konden wij puntsgewijs ieder programma op culturele
diversiteit en de aanwezigheid van nieuwe Nederlanders beoordelen1.
De mate van inclusieve programmering is onder andere door ons beoordeeld. Ook de rol die nieuwe
Nederlanders innemen, het thema waarin de nieuwe Nederlanders voorkomen, de mate van
generaliseringen en ons eigen gevoel vanuit Appel Advies zijn verwerkt in deze analyse.

1

Zie bijlage 1
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Kanttekeningen
Voor de analyse van de televisieprogramma’s van het stadskanaal moet door ons een belangrijke
kanttekening worden gemaakt. Enkele programma’s die niet door de omroeporganisatie RTV Utrecht
worden gemaakt, zullen niet worden meegenomen in de analyse. RTV Utrecht fungeert voor deze
programma’s slechts als ‘doorgeefluik’.
In de programma-analyses is er vooral gekeken naar nieuwe Nederlanders in het algemeen. We
waren genoodzaakt de TMSA-groep iets meer los te laten, omdat op de televisie de herkomst van
een persoon niet altijd duidelijk is of benoemd wordt.
Verder moet er een kanttekening worden gemaakt wat betreft de uitzendingen waarin sport, met
name voetbal, centraal staat. Het feit dat een voetbalclub (meestal) voor een deel uit nieuwe
Nederlanders bestaat is verder niet herleidbaar tot wel of geen inclusieve programmering door RTV
Utrecht of U Stad. Deze voetbalclub bestaat uit deze personen en als de omroeporganisatie RTV
Utrecht een item wil maken over deze club is het vanzelfsprekend dat er nieuwe Nederlanders in
beeld komen. Het is duidelijk geen bewuste keuze geweest. Daarom zullen in onze analyse de
programma’s Namen en Rugnummers en Namen en Rugnummers-TOPKLASSE buiten beschouwing
worden gelaten.

1.2.5 Interviews
In het veldonderzoek zijn er interviews afgenomen met verschillende interessante en strategisch
gezien belangrijke respondenten. Voor het afnemen van de interviews hebben wij een topiclijst
opgesteld.2 Deze respondenten hebben we gekozen naar aanleiding van het ontvangen organogram
van RTV Utrecht.3 De reden om personen te interviewen, was om nog meer inzicht te krijgen in de
mate en de manier waarop de omroeporganisatie RTV Utrecht een belang hecht aan culturele
diversiteit. De volgende respondenten zijn geïnterviewd en hebben ons van informatie kunnen
voorzien:
 Manager Personeel en Organisatie RTV Utrecht
 Manager Marketing en Communicatie RTV Utrecht
 Directeur Surinaams Inspraak Orgaan (SIO) en tevens lid van het PBO van RTV Utrecht op
persoonlijke titel
 Eindredacteur Nieuws RTV Utrecht
 Manager Nieuwsredactie RTV Utrecht
 Programmamaker RTV Utrecht
 Huidig voorzitter PBO RTV Utrecht en voormalig voorzitter Stadsomroep
 Beleidsmedewerker omtrent media Gemeente Utrecht
Deze 8 respondenten zijn in willekeurige volgorde gecategoriseerd van respondent 1 tot en met 8. Er
zal in het hele adviesrapport op deze manier naar de respondenten verwezen worden.
Daarnaast is er telefonisch contact geweest met een medewerker van de afdeling subsidies van de
provincie Utrecht. Deze persoon heeft ons bruikbare informatie kunnen geven en voornamelijk over
de financiering van RTV Utrecht vanuit de provincie.

2
3

Zie bijlage 3
Zie bijlage 2
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2. Theoretisch kader
In dit theoretisch kader zullen we een aantal theorieën en onderwerpen bespreken die
ondersteunend zijn voor dit adviesrapport. Centrale thema’s daarbij zijn:
 Ontstaan culturele diversiteit in de Nederlandse samenleving;
 Culturele diversiteit in de media;
 Culturele diversiteit in de personeelssamenstelling.

2.1 Ontstaan culturele diversiteit in de Nederlandse samenleving
We willen hier kort de algemene aanleiding schetsen die heeft geleid tot de hedendaagse
multiculturele Nederlandse samenleving, voordat we specifiek ingaan op culturele diversiteit in de
media. We zullen hiervoor eerst teruggaan in de tijd.
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg Nederland te maken met een groot tekort op de arbeidsmarkt.
Om dit tekort op te vangen voerde de Nederlandse overheid een migratiebeleid dat
arbeidsmigranten uit het Noord- en Zuid- Mediterrane gebied liet overkomen naar Nederland om het
gat in de arbeidsmarkt op te vullen. Zo vestigden zich grote groepen mensen van Turkse en
Marokkaanse herkomst in Nederland. Zij werden ook wel gastarbeiders genoemd vanwege de
gedachte dat zij te ‘gast’ waren in Nederland en naar hun eigen land zouden terugkeren wanneer de
problemen op de arbeidsmarkt zouden zijn hersteld. Naast deze arbeidsmigranten kwamen er na de
Tweede Wereldoorlog ook veel immigranten naar Nederland afkomstig uit de gedekoloniseerde
landen, zoals voormalig Nederlands- Indië, Nieuw-Guinea en Suriname.
Na deze grote golf van arbeidsmigranten volgde er een golf van gezinsmigratie in de vorm van zowel
gezinshereniging als gezinsvorming met de al gevestigde groepen migranten (Blom, 2008, p.37).
Het Nederlandse overheidsbeleid is van invloed geweest op de integratie van de nieuwe groepen
Nederlanders. Tot aan de jaren tachtig was het migratiebeleid niet gericht op een integratie van de
nieuwe groepen, maar op een behoud van de eigen culturele identiteit. Vanaf de jaren tachtig
veranderde dit idee, aangezien duidelijk werd dat de verschillende migrantengroepen niet terug
zouden keren naar hun land van herkomst. De Nederlandse overheid stelde in 1983 een
minderheidsnota op met als doel zich te richten op een ‘integratie met behoud van eigen identiteit’.
Toch verliep de integratie niet als gepland. De nieuwe groepen integreerden moeizaam in de
Nederlandse samenleving en vanaf 2000 was dan ook een verandering te zien in het Nederlandse
integratiebeleid. Er werd meer nadruk gelegd op het ‘moeten’ integreren.
Het gevoerde integratiebeleid heeft effect gehad op de maatschappelijke kloof die is ontstaan tussen
autochtone Nederlanders en nieuwe Nederlanders (Ghorashi, 2006, p. 17). Halleh Ghorashi (2006)
geeft aan dat de maatschappelijke kloof die is ontstaan een gevolg is van het categorale denken
binnen het integratiebeleid. Het categorale denken wordt ook wel het wij/zij denken genoemd. Het
wij/zij denken heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe Nederlanders altijd bestempeld werden als
‘anders’ en daardoor nooit als volwaardig werden beschouwd. Het denken in wij en zij heeft aanzet
gegeven tot meer negatieve gevoelens jegens de nieuwe Nederlanders. Daarnaast leidde dit tot
weinig emotionele aansluiting van de nieuwe Nederlanders met de Nederlandse samenleving (p.16).
De Amerikaanse politicoloog Robert Putnam biedt tevens een interessante visie op dit categorale
denken. Hij keurt het ‘wij-denken’ van de dominante groep niet af, maar raadt aan om een nieuw
breder concept van ‘wij’ te creëren. Hij is voorstander van het creëren van een gedeelde identiteit,
zodat de sociale cohesie tussen de verschillende groepen in de samenleving wordt vergroot (Bink &
Serkei, 2009, p. 9).
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De Nederlandse overheid is zich bewust geworden van het feit dat de nieuwe groepen Nederlanders
alleen kunnen integreren door te participeren in de samenleving (Blom, 2008, p.57). Deze
verandering in aanpak van de overheid laat zien dat zij bewust geworden is van het feit dat het
categorale denken niet positief heeft uitgepakt voor de integratie in onze samenleving. Zij erkent in
haar integratienota dat de werelden van autochtone en nieuwe Nederlanders nog te veel van elkaar
zijn gescheiden. Ze ziet verder een ongenoegen dat van beide kanten wordt ervaren en wil deze
polarisatie een halt toe roepen. De overheid benadrukt, net zoals Putnam, dat de verschillende
cultureel diverse groepen die in Nederland samenleven, zich meer moeten gaan richten op de
gemeenschappelijke waarden en belangen, wil de integratie beter gaan verlopen (VROM, 2007, p. 6).
Cultureel divers Nederland
Al met al hebben deze ontwikkelingen geleid tot de diverse samenleving die Nederland nu kenmerkt.
De Nederlandse bevolkingssamenstelling is onderverdeeld in een grote groep autochtone
Nederlanders en een grote groep nieuwe Nederlanders, waaronder de klassieke herkomstgroepen
TMSA (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) en 5 nieuwere kleinere herkomstgroepen,
namelijk Afghanen, Irakezen, Iraniërs, Joegoslaven en Somaliërs. Daarnaast bestaat er nog een groep
nieuwe Nederlands die wordt gerekend tot de westerse groep nieuwe Nederlanders, waaronder
mensen van Duitse en Nederlands- Indische herkomst.

2.2 Culturele diversiteit in de media
Zoals bovenstaande duidelijk heeft gemaakt, is de hedendaagse multiculturele Nederlandse
samenleving een feit. Ook de media krijgen hier steeds meer mee te maken en nemen een
belangrijke rol in. De media kunnen namelijk worden gezien als de ‘spiegel’ van de samenleving en
tevens ‘het podium’ waarop de samenleving zich kan presenteren (Bink & Serkei, 2009, p. 5). Uit
onderzoek is gebleken dat er “een onlosmakelijke wisselwerking bestaat tussen de media en de
samenleving” (Shadid, 1998, p. 214).
Media zijn effectieve bronnen van informatie en kunnen ervoor zorgen dat bepaalde zienswijzen en
standpunten naar voren worden gebracht. Het gevolg kan zijn dat de individuele beeldvorming van
de mens door de media kan worden beïnvloed. Beeldvorming kan globaal omschreven worden als
“de opvattingen en oordelen die mensen hebben over zowel zichzelf, de eigen groep en cultuur, als
over andere groepen en hun cultuur” (Shadid, 1998, p. 187). We zijn ons vaak niet bewust van de
mogelijke gevolgen die de aanwezigheid van de media kunnen hebben op de dialoog tussen
verschillende culturen. De media kunnen de beeldvorming over verschillende culturen positief
beïnvloeden, maar tevens kunnen de media de individualisering versterken door middel van
negatieve uitingen over bepaalde groepen. Daardoor kan er een (verdere) polarisatie tussen
verschillende herkomstgroepen plaatsvinden (Bink & Serkei, 2009, p. 20). De media kunnen door te
letten op een evenwichtige representatie van de culturele diversiteit in de samenleving, een beter
beeld geven van de verschillende herkomstgroepen.
Een evenwichtige representatie van onze actuele multiculturele samenleving blijkt er in de media
vaak nog niet te zijn. Gebeurtenissen zoals de aanslagen in New York op 11 september 2001 of de
aanslag op Theo van Gogh hebben bijgedragen aan verharding van het maatschappelijk debat over
de multiculturele samenleving(Bink & Serkei, 2009, p. 5). Sindsdien is het creëren van
gemeenschappelijke waarden tussen alle verschillende groepen in de huidige samenleving steeds
moeilijker geworden. Een andere oorzaak waarom een evenwichtige representatie van nieuwe
Nederlanders in de media ontbreekt, heeft betrekking op nieuwsredacties. Zij kiezen sneller
onderwerpen vanuit hun eigen interesses. Redacties bestaan meestal voor het grootste deel uit
autochtone Nederlanders, waardoor er op die manier te weinig multiculturele onderwerpen worden
uitgelicht. Daarnaast laten journalisten zich volgens Shadid (2008) te veel leiden door hun
vooroordelen over nieuwe Nederlanders en is de kans zeer groot dat bij het doen van interviews niet
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om de mening van deze mensen wordt gevraagd (p.39). De oplossing hiervoor is dat journalisten zich
meer bezig zouden gaan houden met onderzoeksjournalistiek. Het is niet professioneel als
journalisten hun nieuws enkel en alleen baseren op kant-en-klare nieuwsberichten afkomstig van
grote persbureaus. Op die manier wordt het nieuws oppervlakkig en de journalist mogelijk
onzorgvuldig (Bink & Serkei, 2009, p.25-26).
Verbeteren van culturele diversiteit in de media
De media kunnen, zoals bovenstaande tekst duidelijk heeft gemaakt, een belangrijke bijdrage leveren
aan het bevorderen van de culturele diversiteit in de samenleving. Hier kunnen zij op inspelen door
juist datgene van de verschillende culturen te benadrukken dat ons met elkaar verbindt (Bink &
Serkei, 2009, p.23). Dit houdt in dat er programma’s zouden moeten worden gemaakt die zouden
benadrukken wat de verschillende culturen met elkaar gemeen hebben. Ghorashi (2006) komt
hiervoor met een stappenplan (p. 44).
Ten eerste moet culturele diversiteit in de media niet meer gezien worden als een probleem, maar
als een uitdaging. Ten tweede moet er ruimte worden gemaakt om culturele diversiteit binnen te
laten. Tot slot moeten er diversiteitsensitieve competenties worden gecreëerd. Met name de
journalisten en redactieleden in de media moeten beter inzicht krijgen in de eigenschappen van de
verschillende culturen. Door ruimte te scheppen voor het anders zijn, kunnen nieuwe Nederlanders
zich veilig gaan voelen voor het maken van eigen keuzes. Pas daarna kunnen ze zich ook meer
verbonden gaan voelen met de autochtoon Nederlandse cultuur (Ghorashi, 2006, p.21).
Het bereik en de waardering onder nieuwe Nederlanders kan in de media worden verbeterd door de
impact van bepaalde programma’s te monitoren en door met nieuwe Nederlanders in gesprek te
gaan (Bink & Serkei,2009, p. 85). Door inclusief te programmeren kunnen de media ook beter
inspelen op de culturele diversiteit in de samenleving. Dit houdt in dat culturele diversiteit vanaf het
begin moet worden meegenomen in het maken van programma’s (Bink & Serkei, 2009, p.30).
Onderzoek heeft aangetoond dat als het publiek van de media zich meer kan identificeren met
personen die in de media voorkomen, zij zich meer verbonden voelen bij de dingen die gezegd
worden door deze personen (Huesman, Eron et. al. geciteerd in Appiah 2002, p.777). De herkomst
van een persoon is het belangrijkste kenmerk (Appiah 2002, p. 776). Een nieuw Nederlandse
presentator zou op basis daarvan meer aanspreken bij nieuwe Nederlandse groepen.
Bovendien moet er meer aandacht komen voor de participerende rol van nieuwe Nederlanders.
Daarnaast moet het contact tussen nieuwe Nederlanders en autochtone Nederlanders worden
vergroot, zodat vooroordelen en discriminatie uit de weg worden gegaan (Blom, 2008, p. 74). Er
moet dus niet alleen over nieuwe Nederlanders worden bericht, maar er moet ook samen met hen
iets worden gemaakt.
Mediarichtlijnen
De media zijn verbonden aan regels vanuit de overheid. Dit heeft ook invloed op het beleid dat de
media voeren ten opzichte van de multiculturele samenleving. Het overheidsbeleid op het gebied
van media heeft één duidelijk hoofddoel, namelijk: zorgen dat zoveel mogelijk burgers toegang
hebben tot een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand media-aanbod (Bink & Serkei,
2009, p.34).
De mediawet 2008 geeft aan dat in media-uitingen, zoals programma’s en krantenartikelen, het
belangrijk is qua inhoud de focus te leggen op de maatschappelijke functie van die media-uitingen.
De programmavoorschriften zijn in de oude mediawet geschrapt en daar zijn prestatieafspraken voor
in de plaats gekomen (Bink & Serkei, 2009, p. 46). Dat betekent dat redacties in de eerste plaats
onafhankelijk kunnen functioneren maar dat er hierbij wel rekening moet worden gehouden met een
aantal vooropgestelde richtlijnen en doelstellingen van het mediabeleid. Het Commissariaat voor de
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Media controleert de juiste naleving van de mediawet en bevordert onder andere de pluriformiteit in
de media.
De mediawet vindt dat een regionale publieke omroep zich voornamelijk ten doel moet stellen om
op regionaal niveau ‘de publieke mediaopdracht’ uit te voeren. Dit kan de omroep doen door het
verzorgen van media-aanbod dat gefocust is op bevrediging van de maatschappelijke behoeften die
in de regio leven. Hierbij zullen er dus activiteiten worden uitgevoerd “die nodig zijn om daarmee
een publieke taak te vervullen en volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het
media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie
of gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen”
(Mediawet, artikel 2.61).

2.3 Culturele diversiteit in de personeelssamenstelling
Wanneer media meer cultureel divers willen zijn en daarmee rekening houden met de multiculturele
samenleving is het van belang ook een cultureel diverse personeelssamenstelling te creëren.
Het is allereerst van belang het begrip diversiteitbeleid te verduidelijken. Diversiteitbeleid is een
verzamelterm voor alle maatregelen die moeten worden genomen om de personeelssamenstelling
pluriformer te maken, zodat er een goede afspiegeling kan zijn van de multiculturele samenleving
van deze tijd (Bureau Beeldvorming en Diversiteit, 2004, p. 1). Onderzoek heeft uitgewezen dat
autochtone personeelssamenstellingen doorbroken moeten worden, om zo voordelig gebruik te
kunnen maken van de verscheidenheid in kennis en ideeën (Bink & Serkei, 2009, p. 30).
Een probleem bij het voeren van een goed diversiteitbeleid is vaak dat autochtone redactieleden hun
informatie alleen maar uit witte netwerken halen. Dit zorgt ervoor dat nieuwe Nederlanders moeilijk
toegang krijgen tot de mediaorganisaties (Bureau Beeldvorming en Diversiteit, 2004, p. 7).
Daarnaast laten mediaorganisaties zich nog te vaak leiden door de vooroordelen die ze hebben over
nieuwe Nederlandse werknemers. Onder andere wordt er vaak getwijfeld aan de taalvaardigheid,
algemene kennis en journalistieke opvattingen van deze werknemers (Luijters & van der Zee, 2003,
p.34-41).
De intentie binnen de mediaorganisaties om een pluriforme personeelssamenstelling op de
werkvloer te creëren, zijn er doorgaans wel. Toch blijkt dat het handelen vaak achterblijft op die
intentie. Dit zorgt ervoor dat de monoculturaliteit binnen de organisatie in stand wordt gehouden
terwijl de wereld buiten de organisatie steeds multicultureler aan het worden is (Bureau
Beeldvorming en Diversiteit, 2004, p. 8).
Voordelen
Doordat autochtone en nieuwe Nederlandse werknemers verschillen in culturele achtergronden kan
de samenwerking tussen beide groepen voor een mediabedrijf erg waardevol en bruikbaar zijn
(Luijters & van der Zee, 2003, p.10). Er zal automatisch met een breder perspectief naar bepaalde
zaken gekeken worden. Hierdoor is de kans groot dat nieuwe Nederlanders niet worden
buitengesloten op de werkvloer, omdat er ook met hen rekening zal worden gehouden.
Uit onderzoek is gebleken “dat wanneer een minderheid in een groep duidelijk een mening naar
voren brengt, die afwijkt van het dominante perspectief van de groep, dit een positief effect heeft op
het functioneren van de groep” (Van der Zee & Oudenhoven, 2006, p. 79).
Daarnaast kan er bij een diverse personeelssamenstelling, onder de juiste omstandigheden een
intercultureel groepsklimaat ontstaan. Dit betekent dat werknemers elkaar beter kunnen waarderen,
accepteren en open naar elkaar zijn. Er ontstaat bovendien sneller waardering voor diversiteit in de
organisatie. Meningen en gewoontes vanuit andere culturen zullen meer kans hebben om
getolereerd te worden. De organisatiecultuur wordt positief beïnvloed en het zal ten goede komen
aan de werkuitkomsten van alle werknemers (Luijters & van der Zee, 2003, p.10).
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3. Samenstelling Utrechtse bevolking
Wil een publieke omroep met haar televisieprogramma’s “inspelen op de leefwereld van de Utrechtse
bevolking” (RTV Utrecht, 2011) zoals publieke omroep RTV Utrecht dit verwoordt, dan dient men
onder andere kennis te hebben over de actuele bevolkingssamenstelling van Utrecht als stad en
Utrecht als provincie. Om die reden zullen we in dit hoofdstuk de Utrechtse bevolking van zowel de
provincie als van de stad in kaart brengen. Daarbij hebben we gekeken naar de bevolkingscijfers van
2003 en naar die van 2010 teneinde eventuele ontwikkelingen en tendensen te kunnen meenemen
in ons onderzoek. Ook hebben we de bevolkingsprognoses van de Utrechtse bevolking in
beschouwing genomen, om daarmee een beter beeld te krijgen van de veranderingen die de
bevolkingssamenstelling in de nabije toekomst zal ondergaan.

3.1 Provincie Utrecht
Utrecht als provincie is één van de kleinere provincies die ons land kent. Door haar centrale ligging in
Nederland is de provincie Utrecht wel een belangrijk knooppunt in het land geworden. Haar
hoofdstad Utrecht behoort tot de vier grootste steden van Nederland en de provincie Utrecht valt
bovendien binnen het gebied van de Randstad. Daarnaast is het één van de drie dichtstbevolkte
provincies in Nederland. De provincie Utrecht telde in 2010 al een totaal van 1.220.910 (1,22 miljoen)
inwoners. In de toekomst zal dit aantal verder toenemen, zo voorspelt het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS, 2011).

3.1.1 Bevolkingsgegevens 2003 en 2010
Utrecht herbergt een groot aantal inwoners. Een groot aantal inwoners betekent vaak ook een
relatief grote culturele diversiteit binnen die groep inwoners en dat is in het kader van ons onderzoek
een cruciaal gegeven. Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt duidelijk dat in
de Utrechtse provincie mensen van verschillende herkomstgroepen leven. Er kan een scheiding
gemaakt worden in de autochtone Nederlandse inwoners en de nieuwe Nederlandse inwoners. Die
groep nieuwe Nederlanders zijn onder te verdelen in drie grote groepen: mensen van Marokkaanse,
Turkse en Surinaams/Antilliaanse/Arubaanse herkomst (CBS, 2011).
In 2003 was het inwonersaantal in de provincie nog 1.152.218, in 2010 is dat toegenomen met
68.692 nieuwe inwoners. De verdeling van de verschillende herkomstgroepen in de provincie was in
2003 en in 2010 als volgt (CBS,2011):
2003
Autochtoon Nederlands
82,16%
Marokkaans
3,46%
Surinaams/Antilliaans/Arubaans
2,16%
Turks
2,00%
Totaal nieuwe Nederlanders
10,47%
* in verhouding tot de gehele Utrechtse bevolking

2010
79,83%
3,94%
2,18%
2,14%
11,80%

Procentuele
toe/afname*
- 2,33%
+ 0,48%
+ 0,02%
+ 0,14%
+ 1,33%

Uit de tabel wordt duidelijk dat niet bij iedere herkomstgroep een procentuele toename is te zien,
terwijl het aantal inwoners over het geheel gezien wel is toegenomen in de periode 2003-2010. Het
percentage autochtone Nederlanders als deel van de gehele Utrechtse bevolking is zelfs in die jaren
met 2,33% kleiner geworden. De andere herkomstgroepen zijn procentueel als deel van de gehele
Utrechtse bevolking bijna gelijk gebleven of zelfs licht gestegen. De autochtone Nederlandse groep is
dus kleiner geworden, terwijl de nieuwe Nederlandse groep licht is toegenomen. Daarnaast neemt
de totale nieuwe Nederlandse groep in 2010 bijna 12% in van de totale Utrechtse provincie.
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Wanneer we de verschillende herkomstgroepen onderverdelen in de verschillende
leeftijdscategorieën, dan zijn er nog een aantal andere opmerkelijke zaken te constateren in de
veranderde samenstelling van de Utrechtse bevolking (CBS, 2011).
Het aandeel oudere inwoners, leeftijdscategorieën 45-65 jaar en 65+, in de provincie Utrecht is van
2003-2010 procentueel toegenomen. Deze procentuele toename is bij alle herkomstgroeperingen te
zien. De herkomstgroep autochtone Nederlanders is het meest toegenomen. Het aandeel is
procentueel met 2,16% groter geworden, bij de andere herkomstgroepen ligt dat percentage veel
lager. Logischerwijze zou dan het aandeel jongere inwoners, leeftijdscategorieën 0-15, 15-30 en 3045 jaar moeten zijn afgenomen. Voor de autochtone Nederlandse herkomstgroep is dit het geval, het
aandeel is met 3,67% kleiner geworden ten opzichte van de gehele Utrechtse bevolking. Bij de
nieuwe Nederlandse herkomstgroepen zien we dat het aandeel procentueel gelijk is gebleven of
enigszins is toegenomen. Het lijkt er dus op dat er in verhouding tot de Utrechtse bevolking in de
provincie, steeds meer jonge, nieuwe Nederlanders bij zijn gekomen terwijl het aantal jonge
autochtone Nederlanders is afgenomen.
De Marokkaanse herkomstgroep springt er het meest uit met haar cijfers, aangezien in de periode
2003-2010 zij bij alle leeftijdscategorieën procentueel gelijk zijn gebleven of gestegen. Bij alle andere
herkomstgroeperingen zijn er naast enkele stijgingen ook procentuele afnamen te zien (CBS,2011)4.

3.1.2 Bevolkingsprognose
We hebben laten zien hoe de bevolking van de provincie Utrecht is veranderd in de periode van de
oprichting van RTV Utrecht tot nu. Wil men op nieuwe ontwikkelingen kunnen inspelen, dan zijn
gegevens over de toekomst ook noodzakelijk.
De veranderingen die we constateerden in de periode 2003-2010 zetten zich in de toekomst door.
Laten we focussen op de prognose van de jaren 2025 en 2040: het aandeel jongere inwoners in de
provincie, leeftijdscategorieën 0-15 en 15-30 , neemt in deze prognose procentueel af. Het aandeel
oudere inwoners neemt toe. De leeftijdscategorie 65+ laat de grootste toename zien. In 2010 was
het aandeel nog 13,53%. In 2025 zal dat oplopen naar 19,59% en in 2040 zal de leeftijdscategorie 65+
zelfs 24,03% zijn van de gehele Utrechtse bevolking in de provincie.
Voor de verschillende herkomstgroepen ziet de procentuele verdeling er in de toekomst als volgt uit:
2010
Autochtone Nederlanders
79,78%
Marokkaans
3,75%
Turks
2,16%
Surinaams/Antilliaans/Arubaans
2,26%
Totaal nieuwe Nederlanders
11,76%
* in verhouding tot de gehele Utrechtse bevolking

2025

2040

76,68%
3,64%
2,41%
2,77%
13,97%

73,81%
3,39%
2,43%
3,09%
15,79%

Procentuele toe/afname*
-5,97%
-0,36%
+0,27%
+0,85%
+4,03%

Opvallend is dat de autochtone Nederlandse herkomstgroep de grootste procentuele afname laat
zien in de provincie tot 2040. Zijn aandeel zal bijna 6% kleiner worden. De groep nieuwe
Nederlanders als geheel zal juist groter worden. Hoewel de groep autochtone Nederlanders in
aantallen in de toekomst nog wel de grootste groep blijft vormen, zullen de nieuwe Nederlandse
groepen in aandeel winnen. Zij vormen in 2040 bijna 16% van de gehele Utrechtse bevolking.

4

Voor de gehele tabel van de verdeling leeftijdscategorieën, zie bijlage 4
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3.2 Stad Utrecht
In 2009 verwelkomde de stad Utrecht haar 300.000ste inwoner en nu in 2011 heeft Utrecht er al
weer 11.405 inwoners bij gekregen (gemeente Utrecht, 2011). Uit de prognoses blijkt dat de groei
nog lang niet ten einde zal zijn. Het feit dat er veel mensen in de nieuwbouw van de Leidsche Rijn
gaan wonen en het gegeven dat Utrecht een zeer aantrekkelijke studentenstad is zorgt ervoor dat er
steeds weer nieuwe inwoners zullen blijven komen (gemeente Utrecht, 2009).

3.2.1 Bevolkingsgegevens 2003 en 2010
Al sinds de migratiestromen na de Tweede Wereldoorlog is de Utrechtse bevolking meer divers
geworden en wonen er mensen uit verschillende herkomstgroepen. In de stad Utrecht wonen net als
in de provincie verschillende herkomstgroepen, onder te verdelen in de autochtone Nederlanders en
de nieuwe Nederlanders. Ook in de stad Utrecht zijn binnen de groep nieuwe Nederlanders mensen
van Marokkaanse, Turkse en Surinaamse/Antilliaanse/Arubaanse herkomst de grootste groepen. De
stad Utrecht telde in 2003 265.102 inwoners. In 2010 is dit aantal toegenomen met 42.022 inwoners
en telde 307.124 inwoners (Gemeente Utrecht, 2011). De verdeling van de verschillende
herkomstgroeperingen in de provincie was in 2003 en in 2010 als volgt:
2003
Autochtone Nederlanders
70,05%
Marokkaans
8,49%
Surinaams/Antilliaans/Arubaans 3,40%
Turks
4,88%
Totaal nieuwe Nederlanders
20,36%
* in verhouding tot de gehele Utrechtse bevolking

2010
68,30%
8,42%
3,33%
5,35%
21,32%

Procentuele toe/afname*
- 1,75%
- 0,07%
- 0,07%
+ 0,47%
+ 0,96%

Hoewel de bevolking in Utrecht wel toeneemt in de periode 2003-2010 is te zien dat de
herkomstgroepen procentueel niet groter zijn geworden. Bij bijna alle herkomstgroepen is een lichte
daling te zien van hun aandeel in de stad Utrecht. De autochtone Nederlandse herkomstgroep laat
de grootste procentuele afname zien, namelijk van 1,75%. Hoewel de verschillende
herkomstgroepen nauwelijks zijn toegenomen, vormt de gehele nieuwe Nederlandse groep ruim
21% van de totale bevolking van de stad Utrecht.
Kijken we per leeftijdscategorie naar de verschillende herkomstgroepen dan zijn andere relevante
gegevens te constateren5. Hoewel in de provincie het aandeel bewoners in de oudere
leeftijdscategorieën 45-65 en 65+ duidelijk is toegenomen bij alle herkomstgroepen, is die toename
in de stad niet bij alle herkomstgroepen even duidelijk. Bij alle herkomstgroepen is die toename maar
heel minimaal of eigenlijk niet.
Verder is bij de autochtoon Nederlandse herkomstgroep opvallend dat juist de drie oudste
leeftijdsgroepen in aantal bewoners zijn afgenomen en de groepen met de jongste leeftijdsgroepen
zijn toegenomen. Het zijn geen grote toenames, maar de scheiding in de leeftijdsgroepen is heel
duidelijk.
De TMSA groep laat over de periode 2003-2010 een afname zien in het aandeel jongere
leeftijdscategorieën en een toename in het aandeel oudere leeftijdscategorieën (Gemeente Utrecht,
2011). Bij de nieuwe Nederlanders is dus ten opzichte van de autochtone Nederlanders een
tegenovergestelde tendens te constateren. Bij de nieuwe Nederlanders neemt de jongere groep af
en de oudere groep toe, terwijl bij de autochtone Nederlanders dit andersom is.
5

Voor de gehele tabel van de verdeling leeftijdscategorieën, zie bijlage 5
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3.2.2 Bevolkingsprognose
Ook voor de stad Utrecht is het interessant om te zien hoe de bevolkingssamenstelling er in de
toekomst uit zal komen te zien. De veranderingen die we al constateerden in de periode 2003-2010
zullen in de toekomst tot aan 2040 doorzetten (CBS,2011).
Voor de verschillende herkomstgroepen in de stad Utrecht ziet de verdeling er in de toekomst als
volgt uit:
2010
Autochtone Nederlanders
70,02%
Marokkaans
8,30%
Turks
4,38%
Surinaams/Antilliaans/Arubaans 3,54%
Totaal nieuwe Nederlanders
21,04%
* in verhouding tot de gehele Utrechtse bevolking

2025

2040

68,51%
5,88%
3,82%
4,03%
19,39%

67,31%
4,48%
3,23%
4,18%
19,06%

Procentuele
Toe-/afname*
-2,71%
-3,82%
-1,15%
+0,64%
-1,98%

Het valt bij de verschillende herkomstgroepen op dat zij bijna allemaal procentueel een kleiner deel
gaan vormen van de gehele Utrechtse bevolking in de stad in de toekomst. Alleen de
Surinaamse/Antilliaanse/Arubaanse herkomstgroep laat tot aan 2040 nog een lichte procentuele
stijging zien. De grootste afname is zichtbaar bij de Marokkaanse herkomstgroepen. In 30 jaar tijd zal
deze groep bijna met de helft zijn gekrompen. Toch zullen de gehele groep nieuwe Nederlanders een
groot deel blijven vormen in de stad Utrecht, met een percentage van maarliefst 19,06%.
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4. RTV Utrecht
4.1 Het ontstaan
Het onderzoeksobject van dit onderzoek zal zoals gezegd omroeporganisatie RTV Utrecht betreffen.
Het is van belang om van deze organisatie een duidelijk beeld te schetsen en daarom zal het ontstaan
van de omroep RTV Utrecht, de missie en haar doel hier worden uiteengezet.
Voor het bestaan van het huidige RTV Utrecht bestonden er twee belangrijke omroepen in Utrecht:
de regionale omroep Radio M (ROSU) en de stadsomroep van Utrecht genaamd Omroep Utrecht RTV
(RTV Utrecht, 2011). Bovendien was er los gesubsidieerd van deze omroepen nog een lokale
migrantenomroep genaamd SEGLO (Samenwerkingsverband Etnische Groepen Lokale Omroepen). In
2002 besloot de provincie dat er een fusie moest gaan plaatsvinden tussen de twee belangrijkste
omroepen (RTV Utrecht 2011). SEGLO zou ook opgaan in de fusie. De fusie moest zorgen voor een
algemene regionale programmering waarbij rekening werd gehouden met de samenstelling en
inwoners van zowel de stad als de provincie. Dit kon leiden tot een geïntegreerde en efficiënte
organisatie6. Hieruit is RTV Utrecht voortgekomen. Er is in 2003 een missie door RTV Utrecht
opgesteld en deze luidde als volgt:




“RTV Utrecht is het toonaangevend mediabedrijf, dat nieuws en informatie uit de regio actief
toegankelijk maakt;
Sluit aan op de belevingswereld van de Utrechtse bevolking en onderscheidt zich daarmee
van andere mediabedrijven;
Kernwoorden zijn: warm, herkenbaar, betrouwbaar, sympathiek, actief, toegankelijk, kritisch
en betrokken” (RTV Utrecht, 2003, p. 3).

Uit de interviews is gebleken dat deze bovenstaande missie weinig tot niets is veranderd in de loop
der jaren. Op dit moment luidt de missie volgens de website van RTV Utrecht namelijk als volgt:



“RTV Utrecht is het toonaangevend mediabedrijf, dat nieuws en informatie uit de regio actief
toegankelijk maakt;
Het programma-aanbod sluit aan op de belevingswereld van de Utrechtse bevolking” (RTV,
Utrecht,2011).

Deze missie wordt gerealiseerd onder de volgende randvoorwaarden:




6

“RTV Utrecht is een regionale omroep, dus: alle producten van RTV Utrecht moeten
herleidbaar Utrechts zijn;
RTV Utrecht is een Publieke Omroep, dus: de invalshoek is altijd journalistiek-in-de-breedstezin-van-het-woord;
RTV Utrecht moet zoveel mogelijk mensen bereiken” (RTV Utrecht, 2011).

Interview respondent 8
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4.2 Analyse televisieprogramma’s
RTV Utrecht is publieke omroep die voor de provincie Utrecht en voor de stad Utrecht programma’s
maakt. Dit is zowel voor televisie als voor radio. De focus van dit onderzoek ligt echter op de
televisieprogramma’s die RTV Utrecht heeft gemaakt. Een tweedeling is hierin te maken, namelijk de
televisieprogramma’s die uitgezonden worden op het provinciale/regionale kanaal en die worden
uitgezonden op het stadskanaal.
We zullen hier een analyse maken van de verschillende televisieprogramma’s die we hebben
bekeken. We hebben in onze analyse gekeken hoe culturele diversiteit naar voren komt in de
verschillende programma’s.
Allereerst is het van belang te vermelden dat er veel uitzendingen en items worden herhaald op
beide kanalen, waardoor de analyses en beoordelingen vaak hetzelfde zijn geworden. Het
nieuwsprogramma U Vandaag is hier een goed voorbeeld van. Deze wordt om 08:00 uur, 13:00 uur,
15:00 uur en 18:00 uur steeds uitgezonden. Het zijn geen herhalingen van de vorige uitzendingen,
maar vaak komen er dan toch dezelfde items in terug. Een enkele keer was er wel een nieuw bericht
of item, maar dit kwam sporadisch voor. Wij zouden dus kunnen stellen dat de uitzending van U
Vandaag 08:00 uur meestal niet veel verschilt van de uitzending van U Vandaag 15:00 uur. Dit levert
minder diverse analyses op, omdat verschillende uitzendingen (bijna) hetzelfde zijn. Het zou kunnen
dat door herhaling van programma’s en items een hoger aantal nieuwe Nederlanders in de analyse
voorkomt dan dat het aantal werkelijk is. Dit aantal moet daarom in perspectief worden geplaatst.
We hebben een telling gemaakt, waarbij herhalingen buiten beschouwing worden gelaten.

4.2.1 RTV Utrecht
RTV Utrecht zendt als publieke omroep de programma’s van de regionale zender RTV Utrecht uit.
Deze zender kan worden bekeken in de gehele provincie Utrecht. In week 9 hebben we 42
uitzendingen bekeken. Van die 42 uitzendingen waren 18 uitzendingen een herhaling van eerder op
de dag. Dit betekent dat er in deze week 24 uitzendingen overbleven zonder herhaling. De volgende
programma’s hebben we bekeken: U Vandaag, U Stad, U in de wijk, Bureau Hengeveld, U Kiest,
Gewoon doen!, De dierenkliniek, Reizigers Centraal, Westbroek!, Het land van boer Kok, Namen en
Rugnummers, Namen en Rugnummers; Topklasse en U Kiest lijsttrekkersdebat.
Om een enigszins overzichtelijk beeld te geven van deze programma’s hebben we er voor gekozen
om ook wat cijfers naast elkaar te zetten.
Inclusieve programmering
Wanneer we een telling maken van het aantal uitzendingen dat inclusief programmeert, zijn dat 18
uitzendingen van de 42 bekeken uitzendingen. Dat is dus iets minder dan de helft van de
uitzendingen die week. Wanneer we de herhalingen van deze uitzendingen buiten beschouwing
laten (dat zijn dan 24 uitzendingen), dan zien we slechts in 9 uitzendingen inclusieve programmering
terug. Dit is minder dan de helft van het aantal uitzendingen. De cijfers met herhalingen en de cijfers
zonder herhalingen lijken hier wel degelijk van elkaar te verschillen.
In het achterhoofd moet worden gehouden dat de uitzendingen met een nieuwe Nederlander als
presentator niet mee worden genomen binnen de inclusieve programmeringcijfers, wanneer de rest
van het programma enkel witte items bevat. Het is wel waarschijnlijk dat nieuwe Nederlandse
presentatoren een grote interesse in het programma kunnen wekken bij de nieuwe Nederlandse
kijkers7. RTV Utrecht beschikt over twee nieuwe Nederlandse presentatoren.
Van de verschillende thema’s die in de inclusieve programma’s naar voren kwamen, speelden nieuwe
Nederlanders in 17 thema’s een belangrijke rol. Van die 17 thema’s kwamen er 5 voor in hetzelfde
programma, namelijk U in de Wijk.

7

Zie hoofdstuk 1
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Rol van nieuwe Nederlanders
De rol waarin nieuwe Nederlanders naar voren kwamen, zegt wat ons betreft nog meer over de
culturele diversiteit in de programma’s dan de frequentie waarin ze voorkwamen.
Het viel ten eerste op dat wanneer nieuwe Nederlanders aan het woord kwamen in de programma’s
dit meestal was, omdat hen om een mening of een ervaring werd gevraagd door een interviewer. De
interviewer was bijna altijd van autochtone afkomst.
Daarnaast waren er 2 nieuwe Nederlandse presentatrices, namelijk Nadya Sewradj en Amara
Onwuka, in de programma’s aanwezig, die een nieuwsprogramma of het weer presenteerden. Zij
namen daarom een informatieverschaffende rol in en leidden het gehele programma of een deel
hiervan. Ook kwamen een aantal keer nieuwe Nederlanders niet aan het woord, ze hadden hier een
passieve rol. Er werd alleen óver hen bericht of men kreeg enkel een shot van hen te zien.
Concluderend kan er gezegd worden dat de meeste nieuwe Nederlanders een bijrol innamen,
afgezien van die twee presentatrices. Opmerkelijk was dat wanneer een deskundige aan het woord
kwam dit altijd een autochtone Nederlander was. Dit wekt enigszins de suggestie dat er geen
deskundige nieuwe Nederlanders bestaan. Wij vragen ons af of dit ook echt zo is of dat RTV Utrecht
in hun selectie van deskundigen te weinig let op een evenwichtige vertegenwoordiging van nieuwe
en autochtone Nederlanders. Wanneer om een mening werd gevraagd leek het er al meer op dat de
programmamakers hadden gelet op een evenwichtige vertegenwoordiging. Toch viel ook op dat alle
programmamakers, op twee presentatrices na, altijd van autochtone Nederlandse herkomst waren.
Thema bij nieuwe Nederlanders
Net als de rol die nieuwe Nederlanders innamen in een programma was het thema waarin ze
voorkwamen ook belangrijk. Voornamelijk de manier waarop ze in dat thema werden belicht. Van de
17 thema’s waarin nieuwe Nederlanders een belangrijke rol speelden, als meninggevend persoon of
als informatieverschaffend persoon, constateerden wij dat 13 thema’s een positieve insteek hadden.
Hierin werden de nieuwe Nederlanders dus op een goede manier belicht. Er kwamen 2 thema’s naar
voren waarin de nieuwe Nederlanders juist negatief werden belicht, bijvoorbeeld in berichtgeving
over een gepleegde misdaad. Tot slot waren er nog 2 thema’s waarin nieuwe Nederlanders neutraal
werden belicht. Om deze thema’s te illustreren, geven we een aantal voorbeelden:



Een journalist die haar uiterste best deed om een Turkse vrouw in de Dierenkliniek te
begrijpen. Dit betreft een positieve weergave van een nieuwe Nederlander.
In het programma Reizigers Centraal werd een man uit Sri Lanka geïnterviewd, die naar
Nederland is gevlucht en in Nederland onderdak heeft gezocht. Hoewel de man niet negatief
of positief werd belicht, kwam hij wel naar voren als iemand die hulp nodig had en daarbij
werd hij geholpen door een autochtoon Nederlands meisje. Dit is een voorbeeld van een
neutraal thema.

Over het algemeen genomen kwamen in de meeste gevallen de nieuwe Nederlanders positief of in
ieder geval neutraal uit de bus. De berichtgeving over nieuwe Nederlanders was die week
evenwichtig en voornamelijk positief.
Generalisering en/of groepering
Generalisering of groepering kan leiden tot onterechte vooroordelen over anderen. Wanneer een
groep nieuwe Nederlanders wordt gegeneraliseerd, worden zij als één geheel gezien, terwijl ieder
individu zijn eigen mening heeft. In de programma’s die RTV Utrecht in week 9 uitzond, werd een
nieuwe Nederlander geen enkele keer gegeneraliseerd of gegroepeerd. Dit is zeker positief, want wil
men de nieuwe Nederlanders in de Nederlandse samenleving betrekken dan is het van belang dat
men ze serieus neemt en als individuen beschouwt.
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We kunnen hieruit constateren dat RTV Utrecht zich wel bewust is van het feit dat nieuwe
Nederlanders ook individuen zijn met een eigen mening en dat die individuele mening wordt
gewaardeerd.
Beeldvorming Appel Advies
Ook al geven de voorgaande analyses een beeld over hoe RTV Utrecht culturele diversiteit in haar
programma’s verwerkt, wij vinden het ook van belang onze eigen interpretatie van de programma’s
omtrent culturele diversiteit te geven.
Als voorbeeld willen we hier een item aanhalen dat is uitgezonden in het programma U Vandaag. Dit
item ging over het feit dat sport aanzet tot verbroedering. Wetenschapper prof. dr. Paul Verweel
heeft het boek ‘Sport verbroedert, maar is niet blind voor verschillen’ geschreven, waarin hij belicht
dat sport verbroedert. In het nieuwsitem werd hij geïnterviewd over de uitkomsten van dit
onderzoek. Als extra nieuwstoevoeging werden een aantal jonge sporters geïnterviewd die hun
mening hierover mochten geven. Het is opmerkelijk dat er alleen gesproken werd met jongeren die
duidelijk een Turkse en/of Marokkaanse herkomst hebben en dus behoren tot de groep nieuwe
Nederlanders. Hoewel het natuurlijk positief is dat sport aan kan zetten tot verbroedering, is de
manier waarop dit item naar voren werd gebracht aan interpretatie onderhevig. Doordat aan nieuwe
Nederlandse jongeren werd gevraagd of zij weleens ruzie hebben gehad tijdens de sport, leek het net
alsof zij en niet de autochtone Nederlandse jongeren vaak rel schoppen.
In het voorbeeld wordt duidelijk dat de manier waarop mensen in beeld worden gebracht tot
interpretaties, maar voornamelijk tot misinterpretaties bij de kijker kan leiden. Wanneer hier bij
voorbaat beter over na wordt gedacht kan een veel evenwichtiger beeld worden neergezet. Naar ons
idee zou RTV Utrecht in haar berichtgeving zich meer bewust moeten zijn van het beeld dat zij
neerzetten over bepaalde groepen in de Utrechtse samenleving.
Zoals we al eerder aanhaalden, komen in ongeveer de helft van de uitzendingen in week 9 nieuwe
Nederlanders voor. Wij ervaren deze evenwichtige vertegenwoordiging echter niet, aangezien zeer
veel items de kant van de nieuwe Nederlanders minimaal belichten of op een verkeerde manier,
zoals te zien is in het voorbeeld hierboven. Items waarin RTV Utrecht nieuwe Nederlanders
gemakkelijk kan meenemen in hun uitzending hebben wij in deze week niet of nauwelijks gezien.
Conclusie
RTV Utrecht is er naar ons idee wel mee bezig steeds meer nieuwe Nederlanders in beeld te brengen.
We constateren tegelijkertijd dat in de meeste programma’s toch voornamelijk de autochtone
Nederlanders overheersen en in een flink deel ontbreken de nieuwe Nederlanders zelfs volledig.
Wanneer je een publieke omroep bent met de missie een zo breed mogelijk Utrechts publiek aan te
spreken, voldoen de programma’s hier naar ons idee nog niet aan.

4.2.2 U Stad
Sinds de fusie heeft RTV Utrecht beschikking over 2 omroepen, waaronder U Stad. U Stad is de lokale
zender van de stad Utrecht. Voor onze analyse van deze zender hebben wij als Appel Advies in week
10 3 uitzendingen bekeken. In week 11 waren dat 4 uitzendingen. Verder hebben we in week 13 1
uitzending bekeken. We hebben de volgende programma’s bekeken: U Stad, U in de wijk Overvecht,
U in de wijk Zuilen, CampusTalk en U in de wijk Kanaleneiland.
Naast bovenstaande televisieprogramma’s hebben we nog God is Liefde, ETV, RegioNed, Full Color
Utrecht, Ondiep TV, Hotspot, Words of Peace en ZOZ gekeken. Een producent van een aantal van
deze programma’s is onder andere MTNL, een multicultureel bedrijf dat multiculturele televisie
programma’s maakt en onderdeel is van het publieke omroepbestel (MTNL, 2011). RTV Utrecht
fungeert hier slechts als doorgeefluik. We laten daarom de programma’s die niet door RTV Utrecht
zijn gemaakt in onze analyse buiten beschouwing.
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Inclusieve programmering
We hebben in totaal 8 uizendingen bekeken. Geen van deze programma’s werd op een ander tijdstip
die dag herhaald. Van die 8 uitzendingen waren er 4 uitzendingen die inclusief programmeerden. De
helft van de uitzendingen programmeerde dus inclusief.
Er waren 5 uitzendingen met een nieuwe Nederlander als presentator of presentatrice. Opmerkelijk
was dat van deze 5 uitzendingen met een nieuwe Nederlandse presentator slechts 2 uitzendingen
items bevatten over nieuwe Nederlanders. Het is noemenswaardig dat het nieuwsprogramma van de
stadszender haast geen nieuwe Nederlanders betrok in de programmering. De andere programma’s
van de stadszender deden dit meer.
Rol van nieuwe Nederlanders
Er waren 8 items waarin nieuwe Nederlanders een belangrijke rol speelden. We hebben opgemerkt
dat deze items allemaal in het televisieprogramma U in de Wijk voorkwamen.
Er kan gezegd worden dat de rol van de nieuwe Nederlanders varieerde. Nieuwe Nederlanders
werden een aantal keer neergezet als deskundigen. Een voorbeeld hiervan is een item waarin een
vrouw uit naam van de gemeenteraad sprak. Het is heel bijzonder dat een gemeenteraadslid van
GroenLinks werd geïnterviewd, als deskundige van Surinaamse herkomst. Dit was één van de weinige
programma’s die we hebben gezien, waarin een nieuwe Nederlander als deskundige aan het woord
kwam. Verder werden nieuwe Nederlanders in beeld gebracht als ervaringsdeskundigen. Er werd een
vrouw van Indonesische herkomst geïnterviewd over haar ervaringen in de wijk Overvecht. Naast de
rol van ervaringsdeskundigen, werden nieuwe Nederlanders in een aantal items om hun mening
gevraagd. Tot slot hadden nieuwe Nederlanders een informatieverschaffende rol.
Afgezien van de 5 nieuwe Nederlandse presentatrices, die een leidende rol in het programma in
namen, hadden de meeste nieuwe Nederlanders een bijrol. Zij werden kort aan het woord gelaten
om hun mening te geven. Er kan gesteld worden dat de programmamakers er redelijk in slagen om in
de programma’s een evenwichtige vertegenwoordiging van de bevolking van de stad Utrecht neer te
zetten, behalve in de nieuwsprogramma’s.
Thema bij nieuwe Nederlanders
Wat ons allereerst positief beviel bij de items over nieuwe Nederlanders in het programma-aanbod
van de zender U Stad, was dat alle 7 items positieve insteek hadden. We zullen hieronder het meest
opvallende item uiteenzetten:


De vrouw van Indonesische herkomt heeft in de opvoeding van haar kinderen de volgende
opvatting meegegeven:”Zorg er voor dat je het slechte van onze herkomstcultuur los laat en
het positieve van de Nederlandse cultuur overneemt”. Dit vonden wij zeer tekenend. Het
toonde een positieve en geïntegreerde houding ten opzichte van de Nederlandse cultuur.

Generalisering en/of groepering
Als Appel Advies hebben we gezien dat in geen enkel bekeken televisieprogramma generalisering of
groepering plaatsvond. Dit ervaren wij als zeer positief, omdat dit betekent dat nieuwe Nederlanders
als individuen worden gezien. Verder blijkt dus dat de stadszender het belangrijk vindt om de
verschillende meningen, ervaringen of deskundigheden van de verschillende nieuwe Nederlanders
uiteen te zetten.
Beeldvorming Appel Advies
Een item dat wij kenmerkend vinden, is het item dat uitgezonden werd in het programma van U in de
Wijk Overvecht. In dit item werden de veiligheidscijfers over de wijk Overvecht besproken door een
aantal belangrijke actoren. Deze actoren waren: politie, gemeente, organisaties en stichtingen. Wat
ons hieraan vooral opvalt, is dat alle actoren blank waren. In de wijk Overvecht wonen zeer veel
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nieuwe Nederlanders en dus kan er gesteld worden dat deze actoren tijdens dit beraad geen goede
afspiegeling zijn van de wijk.
Het televisieprogramma U in de Wijk speelt goed in op de belevingswereld van nieuwe Nederlanders.
Toch houdt een ander belangrijk programma, namelijk U Stad, heel weinig rekening met de
belevingswereld van nieuwe Nederlanders.
Zodoende is de stadszender er naar ons idee wel mee bezig steeds meer nieuwe Nederlanders in
beeld te brengen. Echter, in de eigen gemaakte programma’s, met name de nieuwsprogramma’s,
overheersen toch nog de autochtone Nederlanders. Wanneer je als stadszender een zo breed
mogelijk Utrechts publiek wil aanspreken, is er ons inziens nog ruimte voor verbetering in de
programma’s die worden aangeboden.

4.2.3 Bediening cultureel diverse doelgroepen
Provincie
Uit hoofdstuk 1 is duidelijk geworden dat er in de provincie Utrecht, in de periode 2003 - 2010, een
stijging heeft plaatsgevonden van de groep nieuwe Nederlanders. Ze vormen in 2003 nog 10,5% en in
2010 11,8% van de Utrechtse provincie. De autochtone Nederlandse groep is in verhouding kleiner
geworden. Deze groep beslaat namelijk minder dan 80% van de gehele bevolking. Ook de prognoses
tot 2040 geven weer dat de groep nieuwe Nederlanders in de provincie als geheel zal groeien, terwijl
de autochtone Nederlandse herkomstgroep een grotere procentuele afname laat zien. De nieuwe
Nederlandse groep zal bijna 16% van de gehele provincie gaan vormen, terwijl de autochtone
Nederlandse groep nog maar 74% zal beslaan. Daarnaast hebben we geconstateerd dat zowel de
jonge groep als de oudere groep nieuwe Nederlanders is gestegen en in de toekomst zal blijven
stijgen.
Bovengenoemde stijgingen van het aantal nieuwe Nederlanders (jong en oud) in de provincie zouden
niet onopgemerkt aan RTV Utrecht voorbij moeten gaan. RTV Utrecht zou hier handig op in kunnen
spelen. Echter, uit de programma-analyse en de interviews die zijn gedaan blijkt dat op het regionale
kanaal RTV Utrecht vaak nog veel te weinig nieuwe Nederlanders worden meegenomen in de huidige
programmering. Ze komen te weinig in beeld volgens onze programma-analyse en volgens de mening
van vele respondenten. Vanwege de groei van het aantal nieuwe Nederlanders tot 2040 zal het
regionale kanaal volgens ons absoluut meer aandacht moeten gaan besteden aan deze
herkomstgroepen.
Stad
Daarnaast is er uit hoofdstuk 3 gebleken dat er in de stad Utrecht, in de periode 2003-2010, van alle
herkomstgroepen, zowel nieuwe Nederlanders als autochtone Nederlanders nauwelijks of geen
stijging is te constateren. Toch vormt de nieuwe Nederlandse groep wel 21,3 % van de stad Utrecht.
Er was wel een stijging te constateren binnen de nieuwe Nederlandse groep, namelijk onder de
oudere nieuwe Nederlanders. Binnen de autochtone Nederlandse groep bleken de ouderen juist af
te zijn genomen. Een stijging van de groep oudere nieuwe Nederlanders in de stad Utrecht zou
betekenen dat er meer programma’s en/of items zouden moeten worden uitgezonden waarin de
oudere nieuwe Nederlanders een rol zouden krijgen. Echter, in de meeste gevallen worden alleen de
oudere, autochtone Nederlanders betrokken. Wij, als Appel Advies vinden dat dit niet klopt en zijn
er van overtuigd dat omroep RTV Utrecht hier aandacht aan moet besteden.
De prognoses tot 2040 geven weer dat de groep nieuwe Nederlanders (maar ook de autochtone
Nederlanders) in de stad als geheel procentueel een kleiner deel zullen gaan vormen van de hele
Utrechtse bevolking. Dit zegt echter vrij weinig vanwege het feit dat bijna alle herkomstgroepen een
kleiner deel gaan vormen. Daarnaast vormen zij in de stad wel tot aan 2040 een flink aandeel,
namelijk 19,1%, terwijl de autochtone Nederlandse groep nog maar 67,3% vormt. Het blijft dus voor
omroep RTV Utrecht voor haar stadszender belangrijk om in te spelen op de groep nieuwe
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Nederlanders in de stad. Wel zien we als Appel Advies dat omroep RTV Utrecht voor haar
stadszender in de programmering grotendeels rekening houdt met het aandeel nieuwe Nederlanders
in het algemeen.

4.3 Doelgroepen
Programma-aanbod en doelgroepenbeleid zijn voor een omroep onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De doelgroep bepaalt voor een groot deel het aanbod van programma’s. De
programma’s spelen in op die doelgroep. Een omroep is telkens bezig haar programmering op
veranderingen aan te passen. Bij RTV Utrecht is dit in zekere zin ook het geval. In dit deel zullen we
kijken naar de doelgroepen waar RTV Utrecht zich op richt, om zodoende een beter beeld te krijgen
van de programma’s die zij maken. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van interviews met enkele
medewerkers van RTV Utrecht en de jaarverslagen. Er zal verder worden gekeken hoe in de jaren
sinds de oprichting van RTV Utrecht haar doelgroepenbeleid is aangepast of zelfs is veranderd.

4.3.1 Jaarverslagen
De jaarverslagen die RTV Utrecht heeft gepubliceerd vormden voor ons het startpunt van ons
onderzoek naar het doelgroepen- en programmabeleid van RTV Utrecht De jaarverslagen 2003 en
2009 hebben we met elkaar vergeleken, omdat in 2003 het eerste jaarverslag is verschenen na de
fusie tussen de regionale zenders Radio M en Kanaal 9 Utrecht enerzijds en de stedelijke Omroep
Utrecht RTV anderzijds. Het jaarverslag van 2009 is het laatste jaarverslag dat beschikbaar was.
De jaarverslagen blijken over het algemeen niet veel te vertellen over doelgroepen en
programmabeleid. Toch kunnen er wel enkele dingen uit afgeleid worden.
In het jaarverslag van 2003 wordt nadrukkelijk verteld dat RTV Utrecht met name programma’s wil
maken die aansluiten op de belevingswereld van de Utrechtse bevolking en zich daarmee wil
onderscheiden van andere mediabedrijven. Er wordt hierin letterlijk verwoord dat ze zo veel mogelijk
mensen willen bereiken. Het opgestelde doel voor de regionale zender is vooral het bereiken van de
leeftijdsgroep 30+. Er wordt over deze groep namelijk gezegd dat zij een hoge interesse hebben in de
eigen woon- en leefomgeving. Voor de lokale stadszender is die doelgroep anders. Dat zijn meer
programma’s die aanspreken voor de leeftijdsgroep 18 tot 35 jaar (RTV Utrecht, 2003, p. 3). In het
jaarverslag van 2009 wordt verder niet meer ingegaan op het doelgroepenbeleid. Hier wordt alleen
kort toegelicht dat RTV Utrecht als publieke omroep het belangrijk vindt dat ze mensen met hun
programma’s dichter bij elkaar en hun omgeving brengen. Ze willen een breder publiek bereiken, om
hun ambitie te realiseren, maar zien wel in dat dit door segmentatie lastig is (Knapen & Van Schaik,
2009, p. 5).
Uit de analyse van de jaarverslagen valt één ding op: omroep RTV Utrecht wil een zo breed mogelijk
publiek bereiken. Daaruit kunnen wij opmaken dat er niet echt een onderscheid wordt gemaakt in
doelgroepen. De intentie is in eerste instantie om voor alle verschillende groepen die leven in de
Utrechtse regio en stad programma’s te maken. Er moet voor ieder wat wils zijn. Uit het jaarverslag
dat in 2009 is opgesteld, wordt wel duidelijk dat die brede doelgroep zich enigszins heeft versmald,
aangezien omroep RTV Utrecht een breder publiek willen bereiken en dat volgens hen nog niet zo
makkelijk is om te realiseren. De eerste intentie blijkt in 2009 echter hetzelfde te zijn als in 2003. Het
enige onderscheid dat er voor de doelgroepen verder wordt gemaakt is een onderscheid in leeftijd.
Van die brede doelgroep proberen ze met name de 30+ groep te bereiken en de groep 18 tot 35
jarigen.

27

4.3.2 Interviews
Hoewel het beleid omtrent doelgroepen duidelijk in de jaarverslagen is opschreven, kunnen we ons
niet enkel baseren op deze gegevens. De uiteindelijke uitvoering kan er heel anders uit zien. Uit de
afgenomen interviews kwam interessante informatie boven tafel. Daaruit wordt ons duidelijk dat de
ideeën over de uiteindelijke doelgroepen van RTV Utrecht uiteenlopen.
Leefstijlgroepen
Er werd wel eenduidig gesproken over de leefstijlgroepen. Dit zijn duidelijk omschreven fictieve
personen die binnen de doelgroep van RTV Utrecht vallen. Het zijn 8 verschillende leefstijlen,
waaronder Sjaak, de gemak zoekende burger, Anita, de bezorgde burger, Willemijn, de standvastige
gelovige en op die manier is er van iedere leefstijl in de samenleving een omschrijving gemaakt. “Dit
wordt vooral gebruikt voor de redactie, zodat zij weten voor welke doelgroepen zij hun programma’s
schrijven/maken. Dat zorgt ervoor dat de programma’s toegankelijker worden. Je moet toch een
beetje down to earth komen” (respondent 2). Respondent 6 vertelt dat uit die leefstijlgroepen RTV
Utrecht met name de lageropgeleide leefstijlen bedient. De teleurgestelden in de maatschappij zoals
enkele respondenten deze lage opgeleide groep noemen. “We hadden een bepaalde kijkersgroep, die
was redelijk hoog opgeleid en meer mensen uit de stad zelf. Gezien het hele land bleek dat mensen
die traditioneel naar regionale omroepen kijken, dat de lageropgeleiden zijn en zeker geen
hoogopgeleiden en daarnaast de gelovigen en teleurgestelden in de maatschappij. En toen hebben ze
gewoon heel slim bedacht dat als wij willen aansluiten bij de grotere groepen die we nu nog niet
genoeg bereiken, dan moeten we veranderen”. Respondent 7 zegt hier op: “Nou gegeven het feit dat
we die keuze gemaakt hebben, zijn we wel heel erg eenzijdig bezig voor de witte jan modaal. Het is
niet bevredigend”. Ook andere respondenten kaarten aan dat de programmering zich voornamelijk
richt op de autochtone Nederlanders. De respondenten van RTV Utrecht blijken enigszins
teleurgesteld over deze doelgroep. Eén respondent verwoord deze mensen zelfs als “de suffe
personen” (respondent 7). De teleurstelling voor die bepaalde doelgroep bleek ook bij andere
respondenten zichtbaar. “We kregen een halve rolberoerte toen we hoorden dat het de
teleurgestelden in de maatschappij en de gelovigen waren” (respondent 6).
Leeftijdscategorieën
Naast het noemen van de leefstijlgroepen maakten de meeste respondenten ook een onderscheid in
leeftijdscategorieën, zoals ook al in de jaarverslagen terug was te zien. De doelgroepen
onderverdeeld naar leeftijdscategorieën verschilden nog wel eens van elkaar. De groep 50+, de
ouderen in de Utrechtse samenleving, werd het meest benoemd. Daarnaast werd er ook nog vaker
gesproken over de groep 30+, de gezinnen (respondent 2). Iedereen was wel eensgezind over het feit
dat de jongeren sowieso geen doelgroep vormden binnen RTV Utrecht: “Het is irreëel om te denken
dat jongeren en masse regionale programma’s zullen kijken. Die zijn daar niet mee bezig”
(respondent 2). Ook worden er geen speciale programma’s gemaakt voor mannen of voor vrouwen.
Aldus respondent 2 lopen de cijfers van mannen en vrouwen die kijken synchroon en daarom letten
zij als RTV Utrecht niet op dit verschil.
Geen eenduidigheid in de doelgroep
Over het algemeen is de hoofddoelgroep voor de programma’s van RTV Utrecht ouder en
autochtoon Nederlands. Hoewel dit op het eerste gezicht strak vastomlijnde groepen lijken, blijkt in
de praktijk niet altijd aan deze groepen te worden vast gehouden. “We vragen ons niet bij ieder
dingetje af, wil de doelgroep dat zien of niet. Het is nieuws of geen nieuws en bepaalde dingen blijven
we volgen. (…) Je houdt toch rekening met iedereen” (respondent 4). Respondent 6 beaamt dit in
haar interview: “Een aantal jaren geleden had ik het gevoel dat we heel verwrongen bezig waren met
onze doelgroep te zoeken/bereiken. Toen had ik zelf wel eens het gevoel dat het ten koste ging van de
lol waarmee wij de programma’s maakten. (…) Daarin zijn ze wel iets soepeler geworden, in de loop
van de jaren. Het is niet 100% onze doelgroep, maar wel een leuk idee”.
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Respondent 2 legt dit uit: “In het begin waren er nauwelijks kijkers en het bereik was laag. Zorg
ervoor dat je eerst je groep aan je verbindt en maak het daarna wat breder. Het is nu wat
gevarieerder”.
Ook al is het strakke doelgroepen beleid de laatste jaren iets meer losgelaten, de hoofddoelgroep
blijft wel nog autochtoon Nederlands en ouder. Dit wordt door bijna alle respondenten beaamd. Het
valt met name op dat de groep nieuwe Nederlanders niet of nauwelijks worden meegenomen in het
doelgroepenbeleid van RTV Utrecht. Respondent 2 is het hier in principe niet mee eens. Zij zegt: “We
zijn er voor iedereen, dus ook met een andere culturele achtergrond. Voor hen proberen we ook
dingen te doen, zoals U in de Wijk. Dat is dichtbij de mensen en laagdrempelig”.
Redenen uitsluiten nieuwe Nederlanders
Toch werden er redenen genoemd waarom de nieuwe Nederlanders niet werden meegenomen in de
doelgroepen. Hier zijn meerdere redenen voor, aldus de respondenten. Ten eerste is het heel lastig
om te weten wat de behoeften van die groepen zijn, omdat in de kijk - en luisteronderzoeken die RTV
Utrecht krijgt aangeleverd de groepen niet uitgesplitst kunnen worden in nieuwe Nederlanders. Dat
gebeurt landelijk aldus respondent 2. Deze respondent zegt hierover: “De leefstijlen bevatten alleen
maar blanke mensen. (…) Bij de volgende update zeggen we steeds, wat gekleurd kunnen jullie daar
wat meer op ingaan? Dat doen ze niet. Het is heel lastig om nieuwe Nederlanders in een panel te
krijgen. Zij kijken kennelijk toch anders aan tegen dat soort onderzoeken”. Respondent 7 vindt het
ook niet goed dat er geen nieuwe Nederlanders in de leefstijlgroepen voorkomen. “ Maar ik realiseer
me tegelijkertijd dat het ongelooflijk moeilijk is om daar wat van te maken, als je op de kijkcijfers
wordt afgerekend. We willen ons best wel wat meer maatschappelijk profileren, maar dat betekent
een daling van de kijkcijfers”.
Ten tweede bestaat er de omroep MTNL, multiculturele televisie Nederland, die op het kanaal van
RTV Utrecht wordt uitgezonden. Respondent 8 zegt dat zij een alternatief bieden voor multiculturele
televisie en dat RTV Utrecht zodoende in haar eigen programma’s ook minder aandacht hoeft te
besteden aan dat soort programma’s. “MTNL is een makkelijk alibi voor RTV Utrecht om het niet te
doen. Het is een vorm van verdringing” (respondent 8).
Ten derde en dit geldt voornamelijk voor de regionale zender van RTV Utrecht, aldus respondent 8,
moet men zich als omroep ook afvragen waar haar publiek zich bevindt. “Je weet dat er in de rest van
provincie minder allochtonen zijn dan in de stad en dus besteed je in je regionale programmering
minder aandacht aan deze allochtone groep. Dat vind ik een logische keuze” (respondent 8).
Vernieuwing
Meerdere respondenten laten weten dat RTV Utrecht sinds kort van start is gegaan met een
vernieuwing van de omroep. Dit noemen ze RTV Utrecht 2.0. Over vijf jaar wil RTV Utrecht zo veel
mogelijk 13+ als doelgroep gaan bereiken (respondent 5). “Dat komt omdat moderne tijden, moderne
communicatiemiddelen met zich mee brengen. De telefoon, Ipad en nieuwe media. De traditionele
doelgroepen kun je ook makkelijk verbreden. Dan kijk je naar de telefoon. Heel veel jongeren hebben
smartphones. Die kun je makkelijk bereiken” (respondent 5). Aldus deze respondent behoort de
groep nieuwe Nederlanders veel meer tot deze jongere leeftijdscategorie en daar ziet de respondent
dan misschien nog wel een mogelijkheid om hen te gaan bereiken, ook al zal RTV Utrecht de groep
nieuwe Nederlanders nooit los gaan benoemen.
Toch wordt ook uit dit verhaal duidelijk dat specifieke aandacht voor de groep nieuwe Nederlanders
in de Utrechtse samenleving niet een belangrijk punt of speciaal beleid vormt binnen de omroep.
Uit de interviews met de respondenten blijkt wel dat de lokale zender van RTV Utrecht iets meer
divers programmeert, met ook meer programma’s die voor nieuwe Nederlanders interessant zijn.
Respondent 8 zegt hierover dat de grote groep studenten in de stad ook relevant is voor de lokale
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zender.
Conclusie
Over het algemeen wordt duidelijk dat RTV Utrecht ernaar streeft om er voor iedereen te zijn en een
zo breed mogelijk publiek te bereiken. Uit de interviews die wij hebben afgenomen wordt duidelijk
dat dit vanaf het begin af aan niet goed is gelukt. Ze bereiken voornamelijk de 50+ groep en de
autochtonen. We weten dat de Utrechtse bevolking uit veel meer verschillende mensen bestaat dan
deze 2 groepen. We hebben geconstateerd dat RTV Utrecht strategisch in is gaan zetten op een
specifiekere groep, die ze wel hoopten te bereiken. Dit kwam echter niet overeen met hun gestelde
missie. Hier is dus een tegenstrijdigheid te zien.

4.3.3 Het verschil tussen gestelde doelen en handelen
In dit onderdeel van hoofdstuk 4 zal worden ingegaan op het verschil tussen datgene wat RTV
Utrecht pleit te doen en wat ze daadwerkelijk aanbieden. Zoals al eerder is behandeld acht RTV
Utrecht het belangrijk dat zij een zo breed mogelijk publiek bereiken. We zullen in deze paragraaf op
deze kwestie ingaan.
Uit de interviews is gebleken dat RTV Utrecht geen eenduidige omschrijving hanteert wat betreft hun
beoogde doelgroepen. Uit de missie van de organisatie kan worden geconstateerd dat ze ‘zoveel
mogelijk mensen willen bereiken’ maar vaak worden door de respondenten specifieke doch
verschillende doelgroepen aangehaald: de 30+ groep, de 45+ groep, de 50+ groep en de
maatschappelijk teleurgestelden (leefstijlgroepen). Een andere missie van RTV Utrecht is om
programma’s te maken die dichtbij de belevingswereld van de Utrechtse bevolking liggen. Doordat
de regionale zender weinig programma’s voor en over nieuwe Nederlanders maakt, wordt deze
missie niet gerealiseerd. De nieuwe Nederlanders zijn immers ook een deel van de Utrechtse
provincie en daar wordt door RTV Utrecht vaak geen rekening mee gehouden. Waar alle
respondenten het over eens zijn en waar wij als Appel Advies ook zijn achtergekomen is dat de
stadszender al meer inspeelt op de samenstelling van de bevolking. Op dit punt voldoen zij meer aan
de missie die op de website wordt gegeven dan de regionale omroep. De stadszender maakt naar
onze mening voldoende programma’s over, door en met nieuwe Nederlanders. Er wordt door ons
wel een kanttekening geplaatst bij het nieuwsprogramma U Stad. Het nieuwsprogramma U Stad is
met name gericht op autochtone Nederlanders.

4.4 Personeelssamenstelling
Appel Advies heeft door middel van de jaarverslagen maar bovenal door de interviews zicht gekregen
op de personeelssamenstelling van RTV Utrecht. Wij hebben de gegevens over de cultureel diverse
personeelssamenstelling ten tijde van de fusie bekeken. Daarnaast hebben wij informatie verkregen
over de huidige cultureel diverse personeelssamenstelling van RTV Utrecht.

4.4.1 Jaarverslagen
Nadat we de jaarverslagen van 2003 en 2009 hebben bekeken valt ons op dat in het jaar 2003 nog
wel aandacht wordt besteed aan de herkomst van de medewerkers. Het jaarverslag van 2009 bevat
helemaal geen informatie over de culturele diversiteit binnen het personeel. Net als in het
jaarverslag van 2003 wordt aandacht besteed aan verschillende belangrijke onderwerpen zoals
bijvoorbeeld de leeftijd van de medewerkers, de man/vrouw verhouding en de in- en uitstroom. Er
wordt echter niet gesproken over een eventuele diverse personeelssamenstelling.
In onze ogen is het jammer dat in dit laatste jaarverslag hier geen aandacht aan wordt besteed. Het
wel of niet hebben van een cultureel diverse personeelssamenstelling is een belangrijk gegeven voor
een media organisatie8en zal daarom volgens ons ook moeten worden vermeld in de jaarverslagen.
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4.4.2 Interviews
Uit de 8 interviews die zijn afgenomen blijkt dat iedere respondent er van overtuigd is dat het
hebben van een cultureel diverse personeelssamenstelling van belang is. Toch denken alle
respondenten dat er onvoldoende nieuwe Nederlanders werken bij de omroeporganisatie RTV
Utrecht. Vooral in de nieuwsredactie zijn er te weinig nieuwe Nederlanders vertegenwoordigd.
Hieronder zullen allereerst de belangrijkste redenen worden genoemd waarom volgens de
respondenten een cultureel diverse personeelssamenstelling van groot belang is.
Kloof
Volgens respondent 1 moet je als organisatie “een totale afspiegeling zijn van de samenleving.”
Volgens hem lukt dat wel in de organisatie zelf maar niet in de redactie. “Dat vind ik jammer, omdat
je dan merkt dat op het moment dat er iets gebeurt in wijken, er niemand is om daar naartoe te
sturen. Dit beperkt RTV Utrecht en ik noem dit dan ook een kloof! Je moet eigenlijk iemand hebben
die zich daar meteen thuis voelt. Ik zou met name meer Marokkaanse en Turkse werknemers willen
zien. Ik zie wel in dat er met een diverser personeelsbestand aan de slag moet worden gegaan.” Ook
respondent 4 zegt: “Het is wel handig om jongens met een andere achtergrond te hebben. Die
kunnen wat sneller contact leggen met andere bevolkingsgroepen. Ik zou daar wel naar streven. Als je
allochtonen in Utrecht beter kan bereiken doordat je iemand hebt die dat ook beter kan leiden, heeft
dat de voorkeur. Op die manier worden die doelgroepen beter bediend”.
Programmering
In de interviews is duidelijk geworden dat er vaak een verband wordt gezien tussen een diverse
personeelssamenstelling en de programma’s die uiteindelijk worden uitgezonden. Respondent 8
beweert: “Diverse mensen in dienst nemen is positief voor een diverse programmering”. Ook
respondent 5 meent een verband te zien: “Toen RTV Utrecht een Marokkaanse verslaggever had,
hadden wij heel veel kijkers uit de Marokkaanse gemeenschap. Nu hij weg is en zich er nog geen
ander heeft aangediend merk je dat dus wel. Absoluut!”
De mogelijke oorzaken van een niet cultureel diverse personeelssamenstelling die door de
respondenten in de interviews naar voren worden gebracht zullen hieronder ook worden toegelicht.
De fusie
Een opmerkelijke oorzaak van de niet-diverse personeelssamenstelling bij RTV Utrecht is volgens
enkele respondenten te wijten aan de fusie die heeft plaatsgevonden. Vóór de fusie bestond er de
emigrantenomroep SEGLO. Respondent 1: “Toen deze omroep samen ging met de stadsomroep en
daarna is opgegaan in RTV Utrecht zijn er ongeveer zo’n 300 nieuwe Nederlandse medewerkers
verdwenen.” Veel medewerkers van SEGLO zijn dus niet in de nieuwe omroeporganisatie RTV
Utrecht opgenomen.
Geen positieve discriminatie
Bij de omroeporganisatie is volgens respondent 6 waarschijnlijk geen sprake van positieve
discriminatie: “Ik geloof niet dat het bedrijf daar de laatste jaren actief mee bezig is geweest. Voor
zover ik weet, is het eerder een anti-beleid. Het ligt aan hun eigen luiheid dat er geen nieuwe
Nederlanders in voorkomen! Het wordt niet gestimuleerd want ze hebben weinig tijd. Ons
management en directie kan het geen zak schelen! Ik denk dat we sowieso geen voorrangsbeleid
hebben. Bij de stadsomroep was dat er wel. Toen was er echt een voorrangsbeleid met positieve
discriminatie. Dat heeft er voor gezorgd dat er meer diversiteit op de werkvloer en in beeld was!” Ook
respondent 2 zegt dat er geen sprake is van positieve discriminatie: “Ze selecteren niet op culturele
diversiteit, tenzij het gevraagd wordt. Maar ik zie dat niet.”
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Toch denkt respondent 5 hier iets anders over: “Op het moment van het sollicitatiegesprek, kijken we
uitdrukkelijk of er mensen bij zitten uit de culturele hoek.” Het blijkt dus dat over deze mogelijke
oorzaak geen overeenstemming bestaat.
Veilig kiezen
Respondent 1 geeft een zeer interessante oorzaak weer: “Wij zouden qua personeelsbeleid heel
makkelijk binnen 5 jaar, 5 procent meer allochtonen in dienst kunnen krijgen. Maar we kiezen toch
net zoals de nationale omroepen voor ‘veilig’. We kiezen gewoon vaker voor bekend en dat zijn dan
vaak toch de autochtone kandidaten. Je selecteert op wat je kent.” Respondent 3 merkt dat er ‘veilig
wordt gekozen’: “RTV Utrecht spant zich te weinig in om in de personeelsbestanden mensen in te
zetten die connecties hebben in die culturele gemeenschappen. Dat wil niet zeggen dat je van
iedereen iemand in huis moet hebben. Maar het is verstandig op z’n minst één persoon te vinden om
er voor te zorgen dat er regelmatig over de multiculturele wereld wordt bericht.”
Kwaliteit
De oorzaak die het vaakst door de respondenten wordt genoemd heeft te maken met de kwaliteiten
van een medewerker. Zo meent respondent 1: “In de afgelopen jaren dat ik werkzaam ben bij RTV
Utrecht is er niet vaak gekozen voor een nieuwe Nederlander. In vergelijking met de autochtone
kandidaat ontbrak er dan toch iets bij de allochtone kandidaat. Dan wordt er toch gekozen voor
degene met de beste kwaliteiten.” Respondent 2 zegt hierover: “Het maakt niet uit wat voor
achtergrond een persoon heeft. Maar het beheersen van de Nederlandse taal bijvoorbeeld is wel van
belang, dat moet iemand wel kunnen en dan vallen vaak al wat cultureel diverse mensen af’. Dus er
wordt gekeken naar: waar is die functie voor en wie kan RTV Utrecht gebruiken?” Respondent 4 zegt:
“We hebben heel graag iemand van een andere herkomst maar we testen eerst of hij kan draaien.
Dat is wel het belangrijkste. Als hij niet kan draaien en hij heeft veel andere voordelen, zoals het
spreken van de Arabische taal, dan zal dat allemaal wel maar dan hebben we er niets aan. Het moet
goed zijn voor onze uitzendingen. Als het draaien niet goed is, valt de rest weg.”
Dit sluit aan op de gedachte van enkele respondenten dat er vanuit de Hogeschool voor Journalistiek
te weinig wordt geïnvesteerd in het opleiden van deze specifieke doelgroep. Respondent 5 meent:
“Ze komen niet binnen. Dat is echt een punt, dat is echt een groot probleem. We werken met heel veel
stagiaires, daar zitten nauwelijks cultureel diverse mensen tussen. Blonder dan blond kan niet. De
toevoer van mensen is gewoon nihil!” Respondent 3 geeft als reden: “Nieuwe Nederlandse studenten
komen in Hilversum of bij andere grote media niet aan bod en zeker niet in Utrecht.” Zijn advies is dan
ook: “Utrecht moet zich inspannen om provinciale studenten met een niet-Nederlandse herkomst te
faciliteren in stages!”
Conclusie
Het is duidelijk dat een cultureel diverse personeelssamenstelling wel gewenst is vanuit de
respondenten, maar er worden hiervoor toch weinig oplossingen gegeven. Het kwaliteitsargument is
volgens de meeste respondenten het belangrijkste en daar valt volgens Appel Advies dan ook geen
speld tussen te krijgen want uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van de medewerker en niet om zijn
of haar herkomst. Positieve discriminatie en afstappen van het ‘veilig kiezen’ zijn mogelijkheden om
de personeelssamenstelling diverser te maken. Echter, de kwaliteiten van een medewerker blijven
altijd het belangrijkste.

4.4.3 Appel Advies over cultureel diverse personeelssamenstelling
Niet alleen de respondenten zien een belang in een meer cultureel diverse personeelssamenstelling,
maar wij als Appel Advies zien hier ook belang in. Dit belang zien wij niet om persoonlijke redenen,
maar het is wetenschappelijk aangetoond dat een cultureel diverse personeelssamenstelling positief
uitwerkt op de organisatiecultuur: werknemers zullen elkaar in een dergelijke samenstelling meer
waarderen en accepteren(Luijters & van der Zee, 2003, p.10). Ze zullen bovendien meer open naar
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elkaar toe zijn. Daarnaast kan de samenwerking tussen nieuwe Nederlanders en autochtone
Nederlanders zeer waardevol en bruikbaar zijn voor de programma’s die worden gemaakt. De
verschillende groepen krijgen meer inzicht in de verschillende culturele achtergronden, ambities en
religies. Mensen leren bovendien door samen te werken met nieuwe Nederlanders ook creatiever te
zijn en beter in te spelen op problemen9.

4.5 Het belang van culturele diversiteit
In deze paragraaf zal worden ingegaan op het belang dat de omroep RTV Utrecht er wel of niet bij
heeft om nieuwe Nederlanders beter in beeld te brengen en haar programmering in die zin te
actualiseren. Door de antwoorden van de respondenten tijdens onze interviews zal op deze kwestie
antwoord gegeven worden. Appel Advies zal dit realiseren door onderscheid te maken tussen de
respondenten die er wel een belang in zien en de respondenten die er geen belang in zien.

4.5.1. Redenen voor culturele diversiteit
Voor iedereen
De respondenten die het belang zien van cultureel divers programmeren hebben als hoofdargument
dat de omroep RTV Utrecht op deze manier “Een voorziening biedt waar de hele bevolking waarde
aan hecht ” (respondent 8). Deze respondent vergelijkt het met het hebben
van sportvelden: “Het is niet voor elite, maar het is voor iedereen!”. Respondent 2 sluit daarbij
aan: “We willen er voor iedereen zijn, dus ook voor mensen met een andere culturele achtergrond”.
Betrokkenheid
Een andere reden om aandacht te besteden aan nieuwe Nederlanders heeft te maken met het feit
dat deze groep mensen niet zomaar kan worden buitengesloten. Respondent 4 zegt hierover: “Het
gaat om het betrekken van die groepen. Het gaat erom dat zij zich betrokken voelen.” Dit is de reden
voor deze respondent om een belang te zien in een cultureel diverse programmering.
‘Opvoedfunctie’
Respondent 6 ziet zeker het belang in om nieuwe Nederlanders in de doelgroep op te nemen, maar
laat merken dat de omroep RTV Utrecht deze mening niet deelt: “We worden nooit aangespoord om
actief achter allochtonen aan te gaan. (…) Ik ben er wel voor om op zoek te gaan naar de allochtonen
die ook een passie/hobby hebben.” Deze respondent haalt aan dat een publieke omroep “best wel
mag opvoeden. Als wij er meer moeite voor zouden doen om allochtonen te vinden zou de kijker
eraan wennen en zou het voor de kijker ook normaler worden.” Voor deze respondent is de
zogenaamde ‘opvoedfunctie’ vanuit de omroep RTV Utrecht een reden om er wel degelijk een belang
in te zien dat er in de programmering rekening wordt gehouden met nieuwe Nederlanders.
Bezuinigingen
Respondent 8 komt met een interessant voorspelling. Deze respondent wijst op de bezuinigingen van
het huidige Kabinet en vreest voor het bestaan van MTNL en FunX. “Zodra MTNL en FunX wegvallen
zal er een belang zijn voor omroeporganisatie RTV Utrecht om cultureel diverser te gaan
programmeren. (…) Het is raadzaam dat de omroep RTV Utrecht zich daarover nadrukkelijk zal
beraden” Waarschijnlijk zal deze functie volgens deze respondent dan worden overgenomen door de
stadszender U Stad. Deze stadszender heeft overigens volgens respondent 3 sowieso meer belang bij
een cultureel diverse programmering dan de regionale zender: “Bij die zender is er gewoon meer
markt voor.”

9

Zie hoofdstuk 1
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4.5.2 Redenen tegen culturele diversiteit
Moeilijk te bereiken
De respondenten die niet het belang inzien om cultureel divers te programmeren geven bijna
allemaal als argument dat nieuwe Nederlanders moeilijk te bereiken zijn. Respondent 6 zegt
hierover: “Turken en Marokkanen zijn vaak moeilijk om voor de camera te krijgen omdat ze een
enorme sociale controle hebben. (…) Ze zijn vaak bang kritiek te krijgen van familie en vrienden.” Dat
is de reden dat journalisten ‘de volgende keer’ niet meer proberen hen in beeld te krijgen.
Respondent 4 beweert: “Ik weet uit ervaring dat meisjes met een hoofddoek geen interview
willen doen. Als je dat van tevoren al weet, dan spreek je ze ook minder snel aan (…) Allochtone
gezinnen zijn moeilijk voor de camera te krijgen, ze zijn een stuk geslotener. Als het zoveel moeite
kost gaan we dat niet in den treuren proberen”.
Daarnaast wordt er door respondent 7 aangehaald dat nieuwe Nederlanders sowieso niet
geïnteresseerd zijn in zenders zoals RTV Utrecht “want die mensen kijken namelijk überhaupt niet
naar de Nederlandse televisie. Die kijken met hun schotel!”.
Leefstijlgroepen
Het feit dat de omroeporganisatie RTV Utrecht zo toegankelijk mogelijk wil zijn betekent volgens
respondent 5 niet dat er per se veel aandacht moet worden besteed aan de verschillende nieuwe
Nederlanders: “We focussen ons op de leefstijlgroepen en we kunnen ons niet focussen op allemaal
verschillende doelgroepen. Ik zie niet in hoe dat zou moeten kunnen.” RTV Utrecht doet niet aan
doelgroepprogrammering en de reden hiervoor is dat ze geen programma’s willen maken in een taal
die slechts enkele bevolkingsgroepen begrijpen. Dat er alleen maar aandacht wordt besteed aan de
leefstijlgroepen heeft als gevolg dat nieuwe Nederlanders niet of nauwelijks worden betrokken. In
deze leefstijlgroepen zijn namelijk geen nieuwe Nederlanders opgenomen. Hieruit blijkt dat ze geen
belang zien om als omroep meer cultureel divers te gaan programmeren.
Kijkcijfers
Een zeer belangrijke reden waarom er geen belang is voor de regionale omroep RTV Utrecht om een
cultureel diverse programmering te hebben heeft te maken met kijkcijfers. Respondent 7 is hier
duidelijk over: “We worden afgerekend op de kijkcijfers! We willen ons best wel wat meer
maatschappelijk profileren, maar dat betekent een daling van de kijkcijfers!” Dit argument slaat
natuurlijk op het gegeven dat aan de hand van een business case meestal naar dit soort zaken wordt
gekeken. Respondent 1 zegt daarover: “Je doet iets op het moment dat de markt het vraagt. Als de
markt het niet vraagt, dan doe je het niet. Ik zie niet dat de metingen in de markt wat betreft het
aantal nieuwe Nederlanders verandert. Dus objectief en realistisch denk ik niet dat het beleid daarop
moet worden aangepast.”
Controle overheid
Omroep RTV Utrecht heeft geen directe verplichtingen vanuit de overheid wat betreft hun
programmering. Respondent 8 zegt: “Er zijn geen regels of richtlijnen waar de omroep zich aan moet
houden want dan grijp je in op de redactionele vrijheid van een omroep. RTV mag zelf bepalen hoe ze
hun programma’s willen inrichten.” Respondent 4 sluit hierop aan: “Ik ben nog nooit gecontroleerd.
Ik weet niet of iemand boven mij dat allemaal in de gaten houdt. Er is in ieder geval nog nooit iemand
de redactie opgekomen die zei dat er te weinig allochtonen in de uitzendingen zouden zitten.” Vanuit
dit oogpunt ziet de organisatie er geen noodzaak in om haar programmering te actualiseren en meer
nieuwe Nederlanders in beeld te brengen. De omroep wordt vanuit de overheid niet aangemoedigd
dit te doen en dus is de noodzaak tot een cultureel diverse programmering in de organisatie niet
direct aanwezig.
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Conclusie
In bijna alle interviews is ons opgevallen dat de respondenten meer de nadruk hebben gelegd op de
redenen waarom er geen belang is voor de omroep om meer cultureel divers te gaan programmeren.
Vaak kwam er tussen neus en lippen door een opmerking waarom er wel een belang zou kunnen zijn
maar meestal kwam daar achteraan weer snel een argument waarom het niet gebeurde. Er blijken
uit de interviews uiteindelijk minder argumenten aanwezig te zijn waarom de omroep wel een
belang zou hebben.

4.5.3 Appel Advies over het belang van culturele diversiteit
Hoewel uit bovenstaande tekst is gebleken dat weinig respondenten van RTV Utrecht het belang in
zien van een inclusief programmabeleid met meer nieuwe Nederlanders, zijn wij als Appel Advies het
daar niet mee eens.
De wetenschap toont aan dat de media een belangrijke spiegel zijn van de Nederlandse
samenleving10. Als publieke omroep (en dat is RTV Utrecht) dient men zich hier bewust van te zijn en
die spiegel correct weer te geven. Ze zijn er niet voor niets voor iedereen. Uit de programma-analyse
van RTV Utrecht, met name de regionale zender, blijkt dat dit nog te weinig gebeurt. Zeker omdat,
zoals we in hoofdstuk 1 laten zien, de nieuwe Nederlanders in de provincie met bijna 9% in de
Utrechtse provincie zijn vertegenwoordigd. RTV Utrecht laat zodoende dus niet alleen haar publieke
taak liggen, maar speelt ook te weinig in op de markt en het huidige publiek. Vooral in de toekomst is
er voor RTV Utrecht winst te behalen bij de nieuwe Nederlandse groep. Bovendien heeft een
publieke omroep ook altijd een opvoedende taak. De massamedia beïnvloeden de samenleving sterk.
Wanneer er door de media te weinig rekening wordt gehouden met de culturele diversiteit in een
stad of in een land, kan dit leiden tot uitsluiting van bepaalde cultureel diverse groepen. De media
kunnen juist een rol spelen in een positieve beeldvorming over de minder dominante groepen in de
samenleving.

10

Zie hoofdstuk 1
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Advies
Wij, Appel Advies, hebben ervaren hoe complex het vraagstuk rond culturele diversiteit bij een
regionale omroep kan zijn. Wij hopen dat we met onderstaand advies op een aantal cruciale punten
duidelijkheid kunnen verschaffen aan de organisaties RTV Utrecht, Mira Media en Mediashakers.
Allereerst zullen we ingaan op de geconstateerde dilemma’s die heersen bij RTV Utrecht. Vervolgens
zullen wij concreet op deze dilemma’s aanbevelingen doen. Dit zullen enkele concretere en enkele
algemene aanbevelingen zijn. In de concrete aanbevelingen zal zoals in het gehele onderzoek is
gedaan, een onderscheid worden gemaakt tussen de regionale zender RTV Utrecht en de
stadszender U Stad. In de algemene aanbevelingen zal dan nog worden ingegaan op de omroep RTV
Utrecht als geheel.
Dilemma’s
Aan de hand van de interviews die we hebben gehouden met de respondenten, die werkzaam zijn bij
RTV Utrecht of er nauw bij betrokken zijn, werd ons al snel duidelijk dat er enkele duidelijke
dilemma’s heersen binnen omroep RTV Utrecht omtrent het omgaan met culturele diversiteit in het
personeelsbeleid en de programmering.
Het is ons duidelijk geworden dat RTV Utrecht in het algemeen niet genoeg aandacht besteedt aan
culturele diversiteit in de organisatie. Volgens ons komt dit voort uit vier dilemma’s die er binnen de
organisatie heersen.
Het eerste dilemma heeft te maken met het feit dat RTV Utrecht binnen haar eigen organisatie veelal
kiest voor de veilige weg, met name op het punt van werving en selectie van nieuwe Nederlanders.
Met andere woorden: de groep werknemers blijft grotendeels autochtoon Nederlands, omdat van de
werving van nieuwe Nederlanders niet echt werk wordt gemaakt. Verder blijkt in de keuze voor de
programmering dat RTV Utrecht voor de vertrouwde weg kiest en het lastig vindt om de aandacht te
verdelen en te besteden aan mogelijke nieuwe doelgroepen, zoals nieuwe Nederlanders. RTV
Utrecht zou in de programmering wel rekening willen houden met nieuwe Nederlanders, maar vreest
hiermee de hoofddoelgroep te verliezen. Het tweede dilemma heeft te maken met de geringe
aansporing vanuit het management om meer rekening te houden met culturele diversiteit. Wanneer
wij de onderzoeksdata naast elkaar leggen, lijkt dit voort te komen uit onvoldoende kennis over hoe
in de praktijk met dit onderwerp om te gaan. Het derde dilemma waardoor het onderwerp culturele
diversiteit te weinig aandacht krijgt in de organisatie, betreft financiële zaken waar RTV Utrecht
weinig invloed op heeft. Zij is immers grotendeels afhankelijk van de beperkte gelden die
binnenkomen. Het vierde dilemma heeft betrekking op de kijk- en luisteronderzoeken die dienen als
basis voor de programmering van RTV Utrecht. De nieuwe Nederlanders zijn in deze onderzoeken
niet opgenomen, waardoor inzicht in het kijkgedrag van deze groepen ontbreekt.
Algemene aanbevelingen


Een eenduidig doelgroepenbeleid kan RTV Utrecht helpen om haar missie verder te
verwezenlijken ( zie paragraaf 4.3).
De missie van RTV Utrecht zegt aan te sluiten op de belevingswereld van de gehele Utrechtse
bevolking. Uit de programma-analyse blijkt dat RTV Utrecht nog een onvoldoende
representatieve weerspiegeling geeft van de Utrechtse belevingswereld. Het valt op dat de
respondenten die werkzaam zijn bij RTV Utrecht op de hoogte zijn van de missie ‘er voor zo
veel mogelijk mensen te zijn’. Toch gaven de respondenten aan dat er door RTV Utrecht ook
een select aantal doelgroepen wordt gehanteerd (onder andere de ouderen en
maatschappelijk teleurgestelden). Ook over deze selecte doelgroepen blijkt geen
eenduidigheid te bestaan onder de respondenten. Wij adviseren om de tegenstrijdigheid uit
dit verhaal te halen en niet iets te pretenderen wat men niet kan bewerkstelligen.
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De programma’s van RTV Utrecht verdienen de aanbeveling om beter aan te sluiten
bij de belevingswereld van een representatief deel van de Utrechtse bevolking. De
nieuwe Nederlanders zullen dan ook een belangrijke partij zijn.
RTV Utrecht heeft er baat bij de missie vanuit het management duidelijk en
eensgezind naar personeel en externe partijen te communiceren.

Een cultureel diverse personeelssamenstelling zou bij kunnen dragen aan een meer
cultureel diverse programmering (zie paragraaf 2.3).
Uit de literatuur is duidelijk geworden dat een cultureel diverse personeelssamenstelling een
positieve uitwerking heeft op de organisatiecultuur en op een cultureel diverse
programmering. In de interviews is teruggekomen dat de respondenten het belang inzien van
een diverse personeelssamenstelling en dat er ook behoefte aan is. Dit is echter niet terug te
zien in de organisatie en daarmee wordt RTV Utrecht beperkt in haar programmering. Er
wordt aangekaart dat de toestroom van journalistiek opgeleide nieuwe Nederlanders tekort
schiet. De schuld hiervan wordt te vaak bij de School voor de Journalistiek gelegd. Dit vinden
wij als Appel Advies een te gemakkelijke conclusie. Wij denken eerder aan:
- Het tonen van een actievere houding wat betreft het werven van nieuwe
Nederlanders;
- Ervoor zorgen dat tenminste één nieuwe Nederlandse journalist in de organisatie
aanwezig is, die contacten heeft met de verschillende gemeenschappen in de stad en
provincie;
- In het selectieproces niet altijd kiezen voor de ‘bekende’ of veilige kandidaat, maar
ook op zoek gaan naar een gekwalificeerde nieuwe Nederlander.

Concrete aanbevelingen
Regionale zender RTV Utrecht
Aanbevelingen die zijn gebaseerd op de gegevens van de bevolkingssamenstelling van de provincie
Utrecht (zie paragraaf 3.1):
 RTV Utrecht betrekt momenteel autochtone Nederlanders in de programmering en het is
aan te raden ook meer rekening te houden met de nieuwe Nederlanders.
RTV Utrecht wil er voor iedereen zijn: dat betekent in onze ogen dus ook voor de nieuwe
Nederlanders. Deze groep vormt namelijk in 2010 12% van de totale provincie Utrecht. In de
toekomst zal deze groep zelfs bijna verdubbelen. In 2040 zal deze groep bijna 16% van de
bevolking in de provincie beslaan (zie paragraaf 3.1). Het zou onverstandig zijn om hier geen
rekening mee te houden als omroep organisatie, want anders laat men een groot potentieel
publiek links liggen.
 RTV Utrecht besteedt op dit moment aandacht aan de oudere autochtone Nederlanders
(45-65 en 65+), maar prognoses laten zien dat het verstandig is ook in te spelen op de
oudere nieuwe Nederlanders in de programmering.
In de toekomst zullen alle verschillende herkomstgroepen in de leeftijdscategorie 45-65 en
65+ toenemen. De hele groep ouderen zal in 2040 naar schatting een percentage van
maarliefst 24,03% innemen van de gehele bevolking in provincie Utrecht. Dit houdt in dat de
groep oudere nieuwe Nederlanders in totaal ook een groter deel van de Utrechtse provincie
zullen gaan vormen. Dit houdt in dat RTV Utrecht winst kan behalen in het betrekken van
oudere, nieuwe Nederlanders in hun programmering.
 Het kan in de toekomst voor RTV Utrecht voordelig zijn rekening te houden met de jongere
groep (0-15 en 15-30) nieuwe Nederlanders in de programmering.
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Het percentage jonge autochtone Nederlanders zal in de provincie afnemen, terwijl het
percentage jonge nieuwe Nederlanders zal toenemen. Wil RTV Utrecht met haar 2.0
doelstelling gaan inspelen op de leeftijdscategorie 13+, dan kan ze winst behalen bij de jonge
nieuwe Nederlandse groep in de programmering.
Aanbevelingen die zijn gebaseerd op de interviews die zijn gehouden:
 De programma’s van de stadszender zouden interessant kunnen zijn om uit te zenden op
de regionale zender (zie paragraaf 4.2).
Programma’s zoals U in de Wijk zouden de kijkers vanuit de provincie ook aanspreken. Op
deze manier houdt de regionale zender direct rekening met een meer cultureel diverse
programmering.
 Een inclusieve programmering helpt om nieuwe Nederlanders evenwichtig te
representeren ( zie paragraaf 2.2).
RTV Utrecht zal door inclusief te programmeren een evenwichtiger beeld van de Utrechtse
bevolking kunnen geven. Zodoende zal er een betere afspiegeling te zien zijn van de huidige
samenstelling in de provincie.
 Het is niet alleen zinvol om in de programma’s iets voor de nieuwe Nederlanders te doen;
het is raadzaam ook iets mét de nieuwe Nederlanders te doen ( paragraaf 4.2).
Het gaat om het actief laten participeren van deze groep. Hierdoor worden ze automatisch
sneller betrokken in de programma’s. Appel Advies is het eens met de stelling dat de
programma’s moeten laten zien dat nieuwe Nederlanders een belangrijke groep vormen van
de actuele Utrechtse samenleving.
 RTV Utrecht zou er goed aan doen rekening te houden met de rol die nieuwe Nederlanders
innemen (zie paragraaf 4.2).
Uit de programma-analyse is gebleken dat de enkele nieuwe Nederlanders die in beeld
kwamen, slechts een bijrol vervulden in de uitzendingen. Wij zijn van mening dat RTV
Utrecht meer bewust moet zijn in het beeld dat ze over nieuwe Nederlanders neerzetten. Ze
zouden naast een bijrol ook een hoofdrol moeten krijgen in de programma’s. Daarmee kan
RTV Utrecht laten zien dat nieuwe Nederlanders ook een belangrijk aandeel hebben in de
samenleving.
Stadszender U Stad
Aanbevelingen die zijn gebaseerd op de gegevens van de bevolkingssamenstelling van de stad
Utrecht:
 U Stad laat al een goede representatie zien van de groep nieuwe Nederlanders in Utrecht
en doet er verstandig aan dit in de toekomst voort te zetten (zie paragraaf 3.2 en 4.2).
In de toekomst laten de prognoses van de stad Utrecht zien dat alle verschillende herkomst
groepen, autochtone en nieuwe Nederlanders, procentueel zullen afnemen. Toch zal de
groep nieuwe Nederlanders tot aan 2040 bijna 20% van de bevolking in de stad Utrecht
innemen. Zij blijven voor U Stad dus een belangrijke doelgroep. Daarom vinden wij dat in de
toekomst er voldoende aandacht moet zijn voor de groep nieuwe Nederlanders.
 De oudere groep (45-65 en 65+) nieuwe Nederlanders wordt door U Stad al in zekere mate
bediend, maar behoeft ook in de toekomst aandacht (zie paragraaf 3.2).
Uit de bevolkingsontwikkeling tot aan 2010 blijkt dat de jongere groep nieuwe Nederlanders
procentueel is afgenomen en de oudere groep procentueel is toegenomen. Aan deze
ontwikkelingen is te zien dat de oudere groep nieuwe Nederlanders naast de jongere groep
interessant is voor de stadszender om op in te spelen.
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Aanbevelingen die zijn gebaseerd op de interviews die zijn gehouden:
 De zender U Stad onderneemt een aantal belangrijke initiatieven. Het verdient aanbeveling
om daar ook binnen de organisatiestructuur van RTV Utrecht rekening mee te houden (zie
paragraaf 4.2.2).
Appel Advies heeft kunnen constateren dat U Stad een ‘ondergeschoven kindje’ is binnen
RTV Utrecht. Ze worden minder gefinancierd. Uit de interviews is gebleken dat de
werknemers ook minder belang hechten aan dit kanaal. Appel Advies is van mening dat U
Stad het juist heel goed doet voor de stad Utrecht en met name de nieuwe Nederlanders.
Hiervoor zou meer waardering moeten zijn vanuit de omroep, zodat dit ook naar de
buitenwereld kan worden uitgestraald.
 Het nieuwsprogramma U Stad heeft al een belangrijke stap gezet in het bedienen van alle
doelgroepen, maar er is nog meer winst te behalen (zie paragraaf 4.2.2).
Over het algemeen is een groot deel van de programma’s bij de stadzender cultureel divers.
Er zal nog wel aandacht moeten worden besteed aan het nieuwsprogramma U Stad dat
enkele malen op dit kanaal wordt uitgezonden. De nieuwsitems in dit programma
behandelen met name autochtoon Nederlandse onderwerpen en laten vooral autochtone
Nederlanders zien. Dit is nog een punt van aandacht voor de stadszender. Wij zijn van
mening dat een nieuwsprogramma in een cultureel diverse stad, ook cultureel diverse
nieuwsitems naar voren brengt.
Verder heeft Appel Advies geen aanbevelingen voor de stadszender, omdat we over het
algemeen vinden dat ze een goede vertegenwoordiging laten zien van de nieuwe
Nederlanders in hun programma’s.

Tips bij de aanbevelingen
Aansporing: Uit de interviews is gebleken dat de medewerkers een aansporing vanuit het
management missen voor een meer cultureel diverse programmering. Die aansporing zou helpen om
de medewerkers weer meer actief bezig te laten zijn met een inclusieve programmering.
Toekomst: Door de bezuinigingen die het kabinet waarschijnlijk zal gaan doorvoeren zullen MTNL en
FunX kunnen wegvallen. Het is verstandig voor RTV Utrecht te anticiperen op dit toekomstbeeld en
na te denken over een eventuele invulling van het gat dat dan ontstaat in de programmering.
Gemeenschappelijke waarden: Bij het maken van multiculturele programma’s is het verstandig
nadruk te leggen op datgene wat de verschillende herkomstgroepen in Utrecht met elkaar gemeen
hebben, dan dat ze individueel onderscheidt.
Onderzoek naar kijkgedrag: Appel Advies weet door de respondenten dat op dit moment concrete
informatie over het kijkgedrag van nieuwe Nederlanders ontbreekt. Onderzoek hiernaar zou een
uitkomst bieden. Wij raden aan zelf een onderzoek uit te zetten naar hun interesses. Een
kostenbesparende oplossing zou zijn om studenten van de Universiteit Utrecht hiervoor in te zetten.
Afsluitend willen wij als Appel Advies ons begrip uiten voor de tijd en de energie die gaan zitten in de
verandering van koers. Anderzijds willen we benadrukken dat open staan voor culturele diversiteit in
de organisatie en in de programmering al een mooie stap in goede richting zou zijn.
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Discussie
Appel Advies heeft getracht het onderzoek zo betrouwbaar mogelijk uit te voeren. Daarnaast is er
gestreefd naar een zo hoog mogelijk niveau van validiteit. Desalniettemin moeten er een aantal
zaken in het onderzoek worden belicht wat betreft de representativiteit van het rapport.
Respondenten: In totaal zijn er 8 respondenten geïnterviewd. Wij hebben hier een strategische
keuze in gemaakt, maar de onderzoeksresultaten zouden waarschijnlijk betrouwbaarder zijn geweest
wanneer er méér dan 8 respondenten zouden zijn geïnterviewd. Er zijn ook geen mensen
geïnterviewd van het huidige bestuur en er is geen enkele medewerker gesproken die tot de groep
nieuwe Nederlanders behoort. Deze zaken kunnen ervoor hebben gezorgd dat eventuele belangrijke
informatie niet naar boven is gekomen.
Programma-analyse: Wij, als Appel Advies, hebben voor de programma-analyse gebruik gemaakt
van multiculturele kwaliteitscriteria. Wij hebben alle drie deze criteria toegepast. Daarnaast hebben
we geprobeerd hierin zo objectief mogelijk te blijven. Er bestaat echter een kans dat de resultaten
enigszins van elkaar verschillen.
Bescheiden periode: De programma-analyse was waarschijnlijk representatiever geweest wanneer er
door Appel Advies een langere periode naar de programma’s was gekeken. Echter, door het korte
tijdsbestek waarin dit onderzoek is uitgevoerd, is dit voor dit onderzoek niet gelukt. Daarnaast zijn de
prognosecijfers die ingaan op de verschillende leeftijdscategorieën in de stad niet aanwezig. De
prognosecijfers van de leeftijdscategorieën in de provincie zijn in dit rapport wel aanwezig. Dit komt
door het feit dat de gemeente geen prognosecijfers biedt van de verschillende leeftijdscategorieën
en de provincie wel. Dit heeft er voor gezorgd dat we op dit punt geen volledige en evenwichtige
vergelijking hebben kunnen maken.
Utrechtse bevolking: Om de aanbevelingen te schrijven en het onderzoek te houden was het niet
nodig de Utrechtse bevolking erbij te betrekken. Ook door het korte tijdsbestek heeft Appel Advies
dit niet gedaan. Echter, het was vooral voor de omroep RTV Utrecht van zeer grote waarde geweest
als de mening van de Utrechtse bevolking was verwerkt in dit rapport. Dan was namelijk duidelijk
geworden of de Utrechtse bevolking zelf het belang zou inzien van een cultureel diverse
programmering. De omroep RTV Utrecht was op deze manier direct op de hoogte geweest van de
mening van de Utrechtse bevolking.
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Bijlagen
Bijlage 1 Multiculturele kwaliteitscriteria
1)In hoeverre zijn er nieuwe Nederlanders aanwezig in het programma ?
2)Waaruit blijkt de etniciteit van de persoon?
3)Welke rol spelen zij in het programma?
4)Wat voor soort thema is het waarbij de nieuwe Nederlanders erin zitten?
(negatief/positief/insteek/volledigheid/objectief/belicht van meerdere kanten)
5)In hoeverre worden de nieuwe Nederlanders gegeneraliseerd/gegroepeerd?
6)Zijn er cultureel herleidbare entiteiten in beeld gebracht?
7)Wat is het algemene gevoel/beeld als het gaat om inclusieve programmering?
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Bijlage 2 Topiclijst
Functie van de respondent
- Relatie RTV Utrecht
Het ontstaan van RTV Utrecht
- Doel en missie
- Verwachtingen ten opzichte van de programmering
RTV Utrecht anno 2011
- Doel en missie
- Verwachtingen ten opzichte van de programmering
Culturele diversiteit
- Persoonlijke betekenisgeving
- Betekenis voor RTV Utrecht
Samenstelling RTV Utrecht
- Werving en selectie
- Samenstelling start RTV Utrecht
- Huidige samenstelling
Programmering
- Bediening cultureel diverse groepen
- Belang RTV Utrecht
Richtlijnen vanuit de overheid
- Invulling
- Monitoring
Eventuele verbeterpunten
- Programmering
- Samenstelling personeel
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Bijlage 3 Organogram omroeporganisatie RTV Utrecht
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Bijlage 4 Bevolkingstabellen provincie Utrecht
Bevolking
van
Provincie Utrecht
Autochtoon
Nederlands

de Leeftijdscategorie

Marokkaans

Turks

Surinaams, Arubaans en
Antilliaans

Bevolking
van
Provincie Utrecht
Autochtoon
Nederlands

0-15
15-30
30-45
45-65
65+
0-15
15-30
30-45
45-65
65+
0-15
15-30
30-45
45-65
65+
0-15
15-30
30-45
45-65
65+

de Leeftijdscategorie

Marokkaans

Turks

Surinaams, Arubaans en
Antilliaans

2003
171.127
172.192
230.930
234.408
128.649
13.480
11.503
9.227
4.365
1.264
7.205
6.584
5.971
2.767
473
5.895
6.709
6.563
4.825
980

2003

2010
174.581
180.991
208.084
266.730
144.302
15.476
12.109
11.939
5.908
2.619
6.697
7.198
7.175
4.050
1.065
5.215
7.031
6.427
6.380
1.611

2010

0-15
15-30
30-45
45-65
65+
0-15
15-30
30-45
45-65
65+

14,85%
14,94%
20,04%
20,34%
11,17%
1,17%
1,00%
0,80%
0,38%
0,11%

14,30%
14,82%
17,04%
21,85%
11,82%
1,27%
1,00%
0,98%
0,48%
0,21%

0-15
15-30
30-45
45-65
65+
0-15
15-30
30-45
45-65
65+

0,63%
0,57%
0,52%
0,24%
0,04%
0,51%
0,58%
0,57%
0,42%
0,09%

0,55%
0,59%
0,59%
0,33%
0,08%
0,43%
0,58%
0,53%
0,52%
0,13%
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Bijlage 5 Bevolkingstabellen stad Utrecht
Bevolking van de stad Leeftijdscategorie
Utrecht
Autochtoon
0-15
Nederlands
15-30
30-45
45-65
65+
Marokkaans
0-15
15-30
30-45
45-65
65+
Turks
0-15
15-30
30-45
45-65
65+
Surinaams, Arubaans en 0-15
Antilliaans
15-30
30-45
45-65
65+

2003

Bevolking van de stad Leeftijdscategorie
Utrecht
Autochtoon
0-15
Nederlands
15-30
30-45
45-65
65+
Marokkaans
0-15
15-30
30-45
45-65
65+
Turks
0-15
15-30
30-45
45-65
65+
Surinaams, Arubaans en 0-15
Antilliaans
15-30
30-45
45-65
65+

2003

24142
47784
50189
37803
25778
7639
6378
5162
2537
806
3637
3448
3064
1483
243
1769
2604
2488
1766
378

9,12%
18,02%
18,93%
14,26%
9,72%
2,88%
2,41%
1,94%
0,96%
0,3%
1,37%
1,3%
1,56%
0,56%
0,09%
0,67%
0,98%
0,94%
0,67%
0,14%

2010
30444
58293
53108
43514
24464
8745
6717
6626
3358
1621
3288
3773
3595
2195
557
1673
2965
2643
2346
607

2010
9,91%
18,96%
17,29%
14,17%
7,97%
2,85%
2,19%
2,16%
1,09%
0,53%
1,07%
1,23%
2,16%
0,71%
0,18%
0,54%
0,97%
0,86%
0,76%
0,20%
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