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1 Inleiding 

Van een vuurrood plastic Coca Cola bekertje op de tafel van de juryleden in het programma 

AMERICAN IDOL tot de Optimel zuivelproducten in het Nederlandse programma LIFE 4 YOU. 

Voor sommige kijkers, producten die ‘toevallig’ in beeld worden gebracht. Voor andere een 

duidelijke vorm van televisie sponsoring. Deden we er voorheen nog moeilijk over als een 

logo of naam in beeld kwam onder het mom van ‘sluikreclame’, tegenwoordig lijkt het meer 

regel dan uitzondering. Zo zien we Praxis tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met het 

klusprogramma EIGEN HUIS EN TUIN en weten we dat de modellen in HOLLANDS NEXT 

TOPMODEL enkel en alleen door de visagisten van Max Faxtor worden opgemaakt. Beide niet 

geheel toevallig, ook de sponsors achter de programma’s.  

  

Volgens John Fiske zijn dit soort televisie ontwikkelingen vooral een gevolg van de huidige 

industrie. Zo ontdekte Fiske eind jaren tachtig in zijn televisieonderzoeken al dat 

programma’s niet alleen geproduceerd en gedistribueerd, maar ook gevormd worden door de 

industrie. 1 Maar wat betekent dit precies voor de inhoud van programma’s? Veranderen die 

automatisch ook mee? Oftewel; in hoeverre verandert televisie als medium met de komst van 

televisie sponsoring? 

 

Om daar achter te komen, zal er in dit onderzoek specifiek worden gekeken naar het RTL 4- 

programma HEALTH ANGELS. Dit programma over gezondheid is een gesponsord programma 

en mede daarom een goede case study om te zien hoe de sponsor elementen in de inhoud van 

het programma zijn terug te vinden. Hoe de sponsoring in het narratief precies is verwerkt. 

Van de eerste vier afleveringen van dit seizoen zal een narratieve analyse worden gemaakt. 

Alleen dan kan ik met dit onderzoek laten zien in hoeverre de inhoud van een 

commercieel programma door sponsoring wordt gestuurd. 

 

Sponsoring heeft net als reclame van oorsprong namelijk verschillende doelstellingen, zoals 

het merk of het product van de sponsor meer bekendheid te geven. 2 Maar wat betekent dit 

voor de makers van het programma? Moeten die ook rekening houden met de eisen van de 

                                                 
1 Fiske, John. Television Culture. (Methuen, London, 1987) 14. 
2 Neijens, Peter. Verleidingskunsten op het raakvlak van voorlichting, commercie en vrije publiciteit. 
(Vossiuspers UvA, Amsterdam, 2001) 6.                                                                                                       3 



sponsor? En in hoeverre is dit voor kijkers dan terug te zien in het programma? Zien zij 

hierdoor wellicht een meer gestuurd programma? 

 

Zo zien we steeds meer programma’s die worden ingeleid en afgesloten met een “Dit 

programma wordt mede mogelijk gemaakt door...” fragment. Dit om bij de kijker duidelijk te 

maken dat het programma mede door een bedrijf is gefinancierd. Maar een kijker denkt dan 

niet direct dat datzelfde bedrijf zich wellicht ook met de ‘content’ van een programma heeft 

bemoeit. Mede daarom zal er in dit onderzoek ook worden ingegaan op de verhouding tussen 

redactie en commercie. In hoeverre is deze verhouding met de komst van televisie sponsoring 

nog hetzelfde gebleven? En wat voor gevolgen heeft dit uiteindelijk voor de inhoud van een 

programma?  

 

De theorie die in dit onderzoek gebruikt zal worden is onder andere de theorie van Turner. 

Volgens zijn opvatting spelen media namelijk goed in op hoe wij naar onderwerpen als ziekte 

en de dood kijken. 3 Probeert een gesponsord programma als HEALTH ANGELS ons inderdaad 

nog steeds iets te vertellen? Of vertelt wellicht steeds meer de sponsor zijn of haar verhaal? 

Hierbij ingaand op de verleidingskunsten waarmee volgens Neijens, ‘non-spot advertising’ 

gepaard gaat. 4 Een andere theorie die geraadpleegd zal worden is de theorie van Atkinson, 

hoe ‘product placement’ zoal gebruikt dient te worden op televisie. Uiteraard zal er ook 

worden ingegaan op de opvattingen over en definities van het begrip sponsoring.  

 

Het is relevant om onderzoek te doen naar televisie sponsoring in Nederland, omdat wij hier 

in tegenstelling tot Amerika, nog niet zo lang gebruik van maken. 5 Mede hierdoor is er nog 

niet zoveel bekend over dit onderwerp en is onderzoek hiernaar van belang. Met dit 

onderzoek zal er meer inzicht worden gegeven in de huidige ontwikkelingen op de 

Nederlandse televisie. En dan specifiek; hoe sponsoring steeds meer terrein verovert en of 

deze veranderende vorm van televisie maken ook daadwerkelijk gevolgen heeft voor wat de 

kijker te zien krijgt. Want zoals tien jaar geleden al voorspeld werd, zullen het aantal 

gesponsorde televisieprogramma’s de komende tijd alleen nog maar toenemen. 6  

                                                 
3 Turner, Greame. Ordinary People and the Media: the demotic turn. (SAGE Los Angeles, 2010) 2.  
4 Neijens, Peter. 8.  
5 Maren, Kees van. Sponsoring: hoe maak je sponsoractiviteiten profijtelijk.                                               
(Kluwer, Alphen aan den Rijn- Diegem, 2001) 20. 
6 Neijens, Peter. 9.                                                                                                                                                     4 



2 Definitie sponsoring 
Voordat er in dit onderzoek dieper zal worden ingegaan op het fenomeen televisie sponsoring 

in Nederland en de afleveringen van HEALTH ANGELS uitgebreid zullen worden geanalyseerd, 

zal er eerst worden ingezoomd op het begrip ‘sponsoring’. Want hoe wordt ‘sponsoring’, ook 

wel als ‘non-spot advertising’ aangeduid, zoal in de literatuur omschreven? Waar komt het 

begrip precies vandaan? En wat zijn de belangrijkste kenmerken van ‘sponsoring’?  

 

Hoewel sponsoring tegenwoordig een ingeburgerde term is, heersen er nog altijd 

verschillende opvattingen over de betekenis daarvan. Gedeeltelijk is die verwarring ontstaan 

in het verleden. Toen associeerden velen het volgens Van Maren met het verstrekken van een 

flinke smak geld. 7 Het begrip sponsoring vindt zijn oorsprong in het Latijn. Zo werd in het 

Romeinse privaatrecht de sponsor al vermeld als diegene die borg staat voor de financiële 

verplichtingen van een ander. 8 Het woord ‘sponsor’ betekent in het Kerklatijn letterlijk ‘peet’ 

of ‘doopheffer’. 9    

 

Het woord sponsoring is nu meer een ‘verzamelnaam’ geworden van verschillende 

geldstromen naar instellingen, zoals sponsorgelden, subsidies of donaties. Echter, doordat de 

sponsor voor zijn betaling een tegenprestatie verwacht, onderscheidt sponsoring zich van 

giften. Maar een eenduidige definiëring van het begrip sponsoring bestaat volgens Van Maren 

niet. Wel duidt Van Maren een tegenprestatie aan als één van de belangrijkste kenmerken. 10  

 

Samengevat is sponsoring volgens Van Maren “de financiële of materiële bijdrage aan een 

project, programma of persoon op het gebied van sport, cultuur, entertainment of een 

maatschappelijk doel, in ruil voor toegang tot het exploiteerbare, commerciële potentieel dat 

is geassocieerd met het betreffende project, programma of persoon.” 11 Zo kunnen de 

Olympische Spelen en de Champions League ook niet meer georganiseerd worden zonder 

sponsor- en reclamebijdragen. 12 Sponsoring staat voor communicatie met associatie en is op 

                                                 
7 Maren, Kees van. 11. 
8 Lokerman, W.J.P.M. en Westermann, M. Sponsoring als communicatie-instrument. (Samson, Deventer, 1999) 
13. 
9 Maren, Kees van. 15. 
10 Maren, Kees van. 11. 
11 Maren, Kees van. 12. 
12 Bakker, Piet en Scholten, Otto. Communicatiekaart van Nederland: overzicht van Media en Communicatie. 
(Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2003) 226.                                                                                                               5 



te delen in de sectoren sport, kunst en cultuur, entertainment, televisie en maatschappij. 13 Zo 

sponsort de Rabobank naast het Van Gogh Museum ook klassieke muziek 14 en sponsort de 

KLM al jaren lang diverse milieuprojecten “om een ecologische goede toekomst veilig te 

stellen.” 15 Sponsoring vindt plaats op allerlei terreinen.  

 

Volgens Lokerman en Westermann die het boek Sponsoring als communicatie-instrument 

schreven, is sponsoring communicatie door middel van associatie, waarbij altijd twee partijen 

betrokken zijn. Sponsoring is volgens hen een overeenkomst met rechten en plichten tussen 

twee partijen, namelijk tussen de zogehete sponsor en de gesponsorde. De sponsor stelt geld, 

goederen of diensten ter beschikking van de gesponsorde. De gesponsorde stelt daar 

presentaties tegenover die bijdragen aan de marketing en communicatiedoelstellingen van de 

sponsor. 16 Lokerman en Westermann zien sponsoring dus vooral vanuit het perspectief van 

een ondernemer. Voor hen is sponsoring niets minder dan een zakelijke overeenkomst. 

 

Daarnaast is volgens Lokerman en Westermann sponsoring voor een bedrijf of merk de 

manier om zich van concurrentie te onderscheiden. 17 Niet zo gek dus dat er binnen 

ondernemingen steeds meer energie wordt gestoken in het ontwikkelen van een 

sponsorstrategie. Sponsoring is een belangrijk middel om een bedrijf of merk te 

positioneren.18 Het zorgt namelijk voor naamsbekendheid.  

 

Sponsoring wordt over het algemeen ook als een eerlijke en open financieringsmethode 

gezien. Want toen televisie sponsoring nog niet bestond, wemelde het op de Nederlandse 

televisie van de ‘sluikreclame’. In ruil voor faciliteiten of geld, lieten de makers of 

presentatoren van programma’s zich stiekem onder de tafel betalen voor het in beeld brengen 

van een product of merknaam. Nu de omroepen en productiemaatschappijen door middel van 

sponsoring aan extra inkomsten kunnen en mogen komen, zijn zij zelf diegene die ervoor 

waken dat bedrijven zich niet heimelijk in beeld dringen. En doordat de sponsor als 

tegenprestatie een vermelding krijgt, weet de kijker precies welke bedrijven partij zijn in een 

productie. 19 Een wel zo eerlijke manier van sponsoring. 

                                                 
13 Maren, Kees van. 12. 
14 http://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/sponsoring/cultuursponsoring/, laatst bezocht: 10-1-2011. 
15 http://corporate.klm.com/nl/topics/sponsoring, laatst bezocht: 10-1-2011. 
16 Lokerman, W.J.P.M. en Westermann, M. 12.  
17 Lokerman, W.J.P.M. en Westermann, M. 7. 
18 Maren, Kees van. 8.                                                                                                                                                
19 Lokerman, W.J.P.M. en Westermann, M. 16.                                                                                              6                                                              



Sponsoring is dus een overeenkomst tussen twee partijen waar een tegenprestatie tegenover 

staat waarbij associatie en naamsbekendheid van de sponsor de belangrijkste functies zijn. 

Wolters handwoordenboek voegt daar als definitie nog eens ‘steunverlening’ met veelal 

reclamedoelstellingen aan toe. Een sponsor wordt hierbij omschreven als een persoon of 

instelling die ten bate van iemand of iets, geld beschikbaar stelt. Er zijn verschillende soorten 

sponsoring. Voorbeelden waaraan geld beschikbaar kan worden gesteld zijn evenementen, 

sport, onderzoeken en radio- of televisie uitzendingen. 20 Tot deze laatste vorm van 

sponsoring, zal er in dit onderzoek specifiek worden ingegaan. 

 

3 Ontstaan televisie sponsoring 
Nu we weten dat sponsoring een zakelijke overeenkomst is tussen de sponsor en de 

gesponsorde, is het interessant om te kijken naar de industrie die vooraf ging aan gesponsorde 

televisie. Want zoals we John Fiske mogen geloven, wordt televisie gevormd vanuit de 

industrie. 21 Hiervoor zal er eerst gekeken worden naar de geschiedenis van televisie reclame, 

naar hoe dit de basis vormde van de Amerikaanse commerciële televisie. Want van waaruit is 

die precies ontstaan? En in hoeverre legde televisie reclame hiermee al de basis voor wat we 

nu beter kennen als gesponsorde televisie? Alleen dan is te begrijpen hoe na de introductie 

van de commerciële televisie, ook televisie sponsoring in Nederlandse heeft kunnen ontstaan.  

 

Met advertenties als stem van ‘the American Dream’ na de crisis en de oorlog in de jaren 

veertig en vijftig, vind televisie reclame zijn eerste voetsporen in Amerika. Daar werden aan 

de hand van televisie advertenties de waarden van consumeren en vrije tijd in een 

vertrouwelijke en gezinsgeoriënteerde levensstijl gepromoot. 22 De eerste televisiecommercial 

was in 1941 voor horloges tijdens de uitzending van een Amerikaanse baseball wedstrijd. 23 

Deze vroege commercials legden de basis voor adverteerders om televisie voortaan te gaan 

gebruiken om producten onder een entertainment laag te verkopen. Net als adverteerders dat 

eerder al deden bij de kranten, tijdschriften en de radio, gingen zij vanaf nu ook op televisie 

hun producten aan de man proberen te verkopen. 24 

 
                                                 
20 Koenen, M.J. en Drewes, J.B. Wolters handwoordenboek Nederlands. (Wolters Woordenboeken, 1992) 1058. 
21 Fiske, John. 14. 
22 Samuel, Lawrence R. Brought to you by: Postwar Television Advertising and the American Dream. 
(University of Texas Press, Austin, 2001) 3.                                                                                                             
23 Samuel, Lawrence R. 4. 
24 Samuel, Lawrence R. 5.                                                                                                                            7  



Korte tijd daarop produceerden adverteerders de meeste programma’s en kochten hierbij 

‘blocks of airtime’ bij de netwerken. 25 Hiermee werd televisie naast een reclamemedium ook 

een katalysator voor het verkopen van het idee van consumeren. 26 Adverteerders werden niet 

alleen de makers van televisieshows, maar ook de netwerk sponsor. 27 En om te voorkomen 

dat kijkers reclameblokken vooral gebruikten om even wat te eten te halen of om iets anders 

te doen, introduceerde zij ‘integrated advertising’. Hierin werden producten van sponsoren 

voortaan als onderdeel in het programma ingezet. 28 Adverteerders die deze geïntegreerde 

sponsorvorm niet konden permitteren, maakten gebruik van ‘hidden commercials’. Hierin 

werd een product van een adverteerder in een scène van een programma gevoegd. Een meer 

legitieme manier was echter om sponsorproducten als prijs in een show weg te geven. 29  

 

Al vanaf het begin kenmerkt de Amerikaanse televisie zich als een commercieel medium dat 

zonder enige bemoeienis van een overheid langzaam maar zeker steeds belangrijker en 

invloedrijker werd. Adverteerders leerden hoe ze televisie steeds effectiever konden 

gebruiken. 30 De populariteit en het succes van de commerciële televisie had vooral te maken 

met het feit dat televisie in staat was om commercials met programma’s te integreren, in 

manieren waarop andere media dat niet konden. 31  

 

Commerciële en publieke televisie 

In 1956 werd het Amerikaanse model van commerciële televisie langzaam maar zeker ook in 

Groot-Brittannië geïntroduceerd. Echter, de meeste Britten hadden geen televisietoestellen die 

de ‘extra’ commerciële zenders konden ontvangen. Hierdoor waren adverteerders ook afkerig 

om ‘blocks of airtime’ bij commerciële zenders te kopen, omdat het in hun ogen te duur was 

en een beperkt bereik had. Zelfs een jaar na de introductie, leverde de commerciële televisie 

in Groot-Brittannië nog steeds geen winst op. 32 Mede hierdoor ontwikkelde zich in Groot-

Brittannië ook een andere vorm van televisie maken; die van de publieke televisie met de 

BBC (British Broadcasting Corporation) als één van de grootste publieke zenders. In 

tegenstelling tot de commerciële televisie, valt de publieke televisie wel onder de 

                                                 
25 Samuel, Lawrence R. 7. 
26 Samuel, Lawrence R. 11. 
27 Samuel, Lawrence R. 16. 
28 Samuel, Lawrence R. 28. 
29 Samuel, Lawrence R. 32.                                                                                                                           
30 Samuel, Lawrence R. 43.  
31 Samuel, Lawrence R. 50. 
32 Samuel, Lawrence R. 91.                                                                                                                                       8 



verantwoordelijkheid van de overheid. Hierdoor ontvangen publieke zenders ook subsidies 

waardoor zij een stuk minder afhankelijk zijn van reclame-inkomsten. 33   

 

Ook al mislukte de introductie van de commerciële televisie in Groot-Brittannië volledig, het 

Amerikaanse model van commerciële televisie werd toch de standaard voor de wereldwijde 

industrie en veranderde burgers in consumenten. 34 Pas in het begin van de jaren negentig, 

waaide de commerciële televisie vanuit Amerika ook naar Nederland over. 35  

 

Televisie reclame hielp in Amerika niet alleen de naoorlogse economie weer op gang, maar 

zorgde er tevens voor dat commerciële zenders zonder subsidies van een overheid, konden 

worden opgericht. 36 Mede dankzij de steun van adverteerders. Televisie werd daardoor ook 

wel door Bordwell aangeduid als een ‘feminine’ medium, aangezien het zich van oorsprong 

ook hoofdzakelijk op de huisvrouw richt door zijn adverteerder ondersteunende en op de 

consument als doelgroep specifieke inhoud. 37 Iets wat we vandaag de dag ook nog goed terug 

zien in de gesponsorde programma’s op de Nederlandse commerciële televisie. 

   

Amerikaans voorbeeld 

Net als bij de ontwikkeling van televisie reclame op de commerciële zenders, stond Amerika 

ook als bakermat voor televisie sponsoring. Terwijl in de jaren zeventig sponsoring in 

Nederland nog in zijn kinderschoenen stond, brak in Amerika op datzelfde moment een 

belangrijke ontwikkeling aan. Daar werd de macht van de grote ‘networks’ gaandeweg 

doorbroken. Was de Amerikaanse consument aanvankelijk nog massaal te bereiken via één 

commercial tijdens prime time, met de komst van kabeltelevisie en de VHS videorecorder die 

het met een afstandsbediening voor kijkers mogelijk maakte om door reclamespots heen te 

spoelen, werd de kijker van de adverteerder opeens niet goed meer bereikt. Hierdoor voelden 

adverteerders zich bedreigd en werd het einde van de reclame ingeluid. 38 Om de consument 

toch te bereiken, werden reclameblokken voortaan binnen programma’s toegelaten. En zo 

werd sponsoring in Amerika naast reclame, sales promotions en public relations de vierde 

                                                 
33http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/wat-voor-televisieomroepen-
zijn-er.html, laatst bezocht: 14-2-2011.  
34 Samuel, Lawrence R. 92. 
35 Samuel, Lawrence R. 185. 
36 Samuel, Lawrence R. 222. 
37 Bordwell geciteerd in Newcomb, Horace. Television: The Critical View.                                                   
(Oxford U.P., New York, 1994) 7.  
38 Maren, Kees van. 20.                                                                                                                                             9 



marketingcommunicatiemacht.39 Tussen 1985 en 2000 groeiden de sponsoruitgaven in 

Amerika van 850 miljoen naar maar liefst 8,5 miljard dollar per jaar. 40 Televisiesponsoring 

werd vanaf toen big business. 

 

Maar hoe heeft na Amerika, ook Nederland het fenomeen televisie sponsoring kunnen 

omarmen? Hoe komt het dat we niet alleen maar voetbalelftallen hebben die T-shirts dragen 

met het logo van het bedrijf dat hen sponsort, maar dat we nu ook televisieprogramma’s 

kennen die gedeeltelijk, of zelfs geheel gesponsord zijn? Kortom; hoe is vanuit de 

commerciële televisie, televisie sponsoring in Nederland precies ontstaan? 

 

Sportsponsoring 

Al in 1896 doet in Nederland haar allereerste commerciële sponsoring zijn intrede. Namelijk 

sporter Jaap van Eden die na het behalen van zijn derde wereldtitel de schaatsen aan de 

wilgen hangt en besluit om voor het astronomische bedrag van vijfduizend gulden te gaan 

fietsen in de door Humber-Dunlop gesponsorde wielerploeg. 41 Dit is echter een eenmalige en 

op zichzelf staande actie, waarbij sportsponsoring in Nederland voor het eerst zijn intrede 

doet. In 1970 begint in Nederland sportsponsoring pas echt. Het spijkerbroekenmerk Levi’s 

wordt dan niet alleen sponsor van de Haarlemse basketbalclub Flamingo’s, maar verbindt ook 

zijn naam aan die club. Sponsoring van sport begon vanaf die periode structurele vormen aan 

te nemen. Dat had deels te maken met de bloeiperiode van de Nederlandse economie in de 

jaren zestig. Opeens was er een ruimte vrijgekomen om voor andere doelen dan de eigen 

onderneming, geld naar toe te stoppen. 42  

 

Eén van de pioniers in sportsponsoring was oud-journalist Hans Kortekaas. In Amerika raakte 

hij geboeid door de manier waarop bedrijven in sport stapten. Dat wilde Kortekaas ook in 

Nederland proberen. Het Nederlandse Olympisch Comité (NOC) had nog een tekort van een 

miljoen voor de Olympische Spelen van München in 1972. Daarom bedacht Kortekaas de 

actie sport en spel. “Shell wilde meteen meedoen en de firma Heijn was ook binnen 24 uur 

akkoord. Het was een gigantisch succes met boeken en plaatjes en leverde twee miljoen 

gulden op,” aldus de trotse initiatiefnemer. 43 

                                                 
39 Maren, Kees van. 20. 
40 Maren, Kees van. 21. 
41 Maren, Kees van. 15. 
42 Lokerman, W.J.P.M. en Westermann, M. 13.  
43 Kortekaas geciteerd in Maren, Kees van. 15.                                                                                                      10 



Komst reclame 

De reden waarom sponsoring in Nederland eerst tot uiting kwam in de sport, was omdat tot 

1967 Nederland ook nog geen reclame op radio en televisie kende. In 1967 werd het verbod 

op commerciële boodschappen in de audiovisuele media opgeheven. 44 Voortaan mochten in 

beperkte mate en op vaste tijdstippen reclameblokken verzorgd worden door de STER 

(Stichting Ether Reclame). Inmiddels is dit gewijzigd en staat er in de Mediawet vastgelegd 

hoeveel percentage van de totale uitzendtijd gebruikt mag worden voor reclame. Op de 

Nederlandse commerciële zenders (SBS 6, Net 5, Veronica) is dat maximum 15 %. De 

Nederlandse maar ‘juridisch’ gesproken Luxemburgse RTL heeft een nog grotere vrijheid, 

aangezien zij zich officieel in Luxemburg hebben gevestigd en zich daarom ook niet aan de 

Nederlandse regelgeving hoeven te houden. Zij onderbreken programma’s zelfs voor 

reclameblokken. Op deze manier ontwikkelde zich ‘van weinig reclame met veel 

beperkingen, naar veel reclame met steeds minder beperkingen.’ 45 

 

Televisie sponsoring in Nederland 

Toch duurde het nog jaren voordat televisie sponsoring in Nederland werd toegestaan. 

Namelijk pas vanaf 1989. Velen bedrijven werkten daarvoor echter al samen met 

omroepverenigingen en televisieproducenten en brachten ‘sluikreclame’ op televisie. 46    

Voor de Nederlandse opmars van televisie sponsoring is de Europese Richtlijn inzake 

grensoverschrijdende reclame van 1989 van groot belang geweest. Het Nederlandse 

omroepbestel valt sinds 1991 onder deze Richtlijn waardoor ook sponsoring van de publieke 

omroep mogelijk werd. In het begin van de legalisering gold dat alleen culturele en 

sportprogramma’s mochten worden gesponsord. 47  

 

In 1995 werd televisie sponsoring in de Mediawet vrijgegeven, met uitzondering van 

politieke, actualiteiten, kinder en consumenteninformatieprogramma’s. In de Nederlandse 

wetgeving wordt televisie sponsoring benaderd als mogelijkheid om additionele financiering 

voor een omroep te werven en niet als commerciële uitingsmogelijkheid. Het Commissariaat 

voor de Media ziet toe op de naleving van de Nederlandse regels. 48 Volgens de EG-richtlijn 

is sponsoring niet alleen een financieringsmiddel, maar tevens ook een commerciële 
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uitingsmogelijkheid. 49 De sponsormogelijkheden voor commerciële stations zijn hierbij 

opvallend veel groter dan voor de publieke omroep. Die mogen alleen geld ontvangen van 

niet-particuliere ondernemingen, zoals benefietinstellingen. 50  

 

Ondertussen bleven in Nederland de kosten van reclame maar stijgen, terwijl de kijkcijfers 

steeds meer afnamen door de toename van het aantal publieke en commerciële zenders. Zij 

‘zapten’ steeds vaker van commercials weg, op zoek naar een ander programma op een andere 

zender. 51 Adverteerders stonden te springen om alternatieven voor de slecht bekeken 

reclameblokken. En dus stopten ze samen met producenten hun creativiteit in het bedenken 

van methoden om de ‘ongrijpbare’ kijker de reclame-uitingen toch te laten zien. Die vonden 

ze uiteindelijk in de vorm van televisie sponsoring. “Een product een paar seconden in beeld 

krijgen bij een programma met meer dan een miljoen kijkers kost ongeveer dertienhonderd 

euro, terwijl een reclamespot voor een halve minuut tijdens of na een programma al gauw 

zo’n vijftienduizend euro kost”, aldus Karel Jan Alsem. 52 Ja, dan is de keuze snel gemaakt.  

 

Televisie sponsoring is vooral effectief voor producten die op basis van een emotionele 

overweging worden gekocht. 53 Zo was er in de jaren tachtig nog het ‘shoppen om het 

shoppen’-syndroom bij consumenten. In de jaren negentig maakte dit plaats voor de 

koopbewuste en meer kritische consument. En om deze moderne consument te bereiken, 

moest de koopervaring méér zijn dan alleen maar een aanschaf. Het verhaal eromheen deed er 

steeds meer toe, zoals de wereld leefbaarder maken. Televisie sponsoring hielp bedrijven 

hierbij. 54  

 

In 1994 gaven adverteerders in Nederland voor het eerst meer dan één miljard gulden uit aan 

televisie reclame, in 2002 steeg dit bedrag tot ruim 1,4 miljard euro. Op nieuws- en 

actualiteitenprogramma’s na, komt sponsoring en sluikreclame (verholen reclame) 55 in 

Nederland regelmatig voor. Sommige programma’s zijn zelfs ondenkbaar zonder financiering 

uit dergelijke bronnen. 56 Zo ging het succesvolle RTL 4-programma LIFE &  COOKING van 
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Carlo en Irene in 2009 nog plots van de buis, nadat sponsor Unilever zich had teruggetrokken. 

Voedingsmiddelenconcern Unilever wilde na negen seizoenen zijn marketinggeld namelijk 

liever anders besteden en vonden daarnaast dat het programma niet meer genoeg aansloot bij 

hun doelgroep. 57 Kortom; een sponsor kan huidige televisieprogramma’s maken of breken.  

 

4 Vormen televisie sponsoring  
Het was dus uiteindelijk een oud-journalist die sportsponsoring vanuit Amerika naar 

Nederland bracht. Vanaf 1989 kennen we in Nederland ook televisie sponsoring. Daarvoor 

gold er nog een verbod op zogehete ‘grensoverschrijdende reclame’. Adverteerders gingen 

steeds meer geld uitgeven aan televisie sponsoring en programma’s werden langzaam maar 

zeker meer afhankelijk van dergelijke financiering. Vooral de commerciële omroepen werden 

sponsor afhankelijk, aangezien hun programma’s ook in tegenstelling tot de publieke omroep 

voor het grootste deel uit reclameopbrengsten moeten worden gefinancierd. 58 Maar wat voor 

type sponsoring is er in televisieprogramma’s zoal terug te vinden? Welke vormen van 

televisie sponsoring kennen wij hier in Nederland? 

 

Product placement 

Televisie sponsoring, of beter gezegd ‘non-spot advertising’ kent vele uitingsvormen. Eén van 

de bekendste vormen is wellicht ‘product placement’ waarbij een product van een 

adverteerder in een programma in beeld wordt gebracht. 59 Als een acteur in de RTL 4-

soapserie GOEDEN TIJDEN SLECHTE TIJDEN bijvoorbeeld aan de Pringles chips zit, dan is dit 

een vorm van product plaatsing. Maar ook de Yakult drankjes die rechercheur Vledder in de 

politieserie BAANTJER opdrinkt, behoren hiertoe. 60 ‘Product placement’ biedt een sponsor de 

mogelijkheid om zijn of haar producten of diensten ‘binnen de natuurlijke context’ van het 

door hen gesponsorde programma, te gebruiken. 61 Gebeurde dit voorheen in een serie als 

GOEDEN TIJDEN SLECHTE TIJDEN nog vooral onopgemerkt, sinds begin van dit jaar verschijnt 

er speciaal voor de kijker rechtsboven in beeld aan het begin van iedere aflevering, het 

zogenaamde ‘PP-balkje’ met de tekst: “Dit programma bevat product placement.”  
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Niet alleen in televisieseries, maar ook in informatieve programma’s worden producten 

gebruikt die door de sponsors ter beschikking zijn gesteld. 62 Voorbeelden hiervan zijn het 

woon- en klusprogramma EIGEN HUIS EN TUIN en het gezondheidsprogramma HEALTH 

ANGELS, dat in het volgende hoofdstuk zal worden geanalyseerd. Zo kan in het programma 

EIGEN HUIS EN TUIN potgrond worden gebruikt dat daarvoor door de sponsor van het 

programma beschikbaar is gesteld en in HEALTH ANGELS iemand een Ahava 

scrubbehandeling krijgen, omdat Ahava ook één van de hoofdsponsors van het programma is. 

 

Billboarding   

Een andere vorm van programmasponsoring is ‘billboarding’. Dit is een veelgebruikte manier 

van sponsorvermelding aan het begin en soms ook aan het einde van een programma 

bestaande uit de zin ‘dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door…’, gevolgd door de 

naam of het logo (beeldmerk) van de sponsor. Voor de publieke omroep geld hierbij de regel 

dat een ‘billboard’ met de vermelding van de sponsor, niet langer dan vijf seconden mag 

duren en uitsluitend uit stilstaand beeld mag bestaan. Dit staat vastgelegd in de Mediawet. 

Voor ‘billboarding’ op de commerciële omroep zijn geen specifieke eisen. 63 Hierdoor zie je 

bij sommige gesponsorde programma’s op de commerciële zenders, ‘billboarding’ ook wel 

langer in beeld met vaak ook meerdere namen of logo’s van de sponsors. 

 

Inscript sponsoring 

Een stapje verder dan het eerder omschreven ‘product placement’, gaat ‘inscript sponsoring’. 

Hierbij wordt namelijk het product van een adverteerder samen met de commerciële 

boodschap in een script verwerkt. 64 In een gesponsord programma wordt dan al vooraf, aan 

de hand van de scripts, rekening gehouden met de ‘exposure’ voor de programmasponsor. 65 

Zo kan bijvoorbeeld in een scène van een door de Hartstichting gesponsorde dramaserie die 

zich afspeelt in een ziekenhuis, aandacht worden besteed aan hart- en vaatziekten. 66 ‘Inscript 

sponsoring’ gaat dus niet enkel en alleen om commerciële boodschappen. De overheid 

sponsort deze vorm van programma’s vooral om boodschappen op het gebied van 

gezondheid, verkeersveiligheid of milieu bij het publiek onder de aandacht te brengen. 67  
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‘Inscript sponsoring’ leent zich ook goed voor gezondheidsvoorlichting. Zo werkte de 

stichting SOA Bestrijding in 2001 samen met BNN en Endemol aan een aantal afleveringen 

van de jongerenserie COSTA!. De Stichting SOA Bestrijding kwam met producent Endemol 

overeen ‘dat het thema veilig vrijen en condoomgebruik op een voldoende en gepaste wijze 

verwerkt zouden worden in dialogen en beelden van diverse afleveringen van de serie.’ 68  

Niet verwonderlijk dat ook vooral non-profit instellingen als Amnesty International, 

Milieudefensie of een ministerie specifiek gebruik maken van deze vorm van sponsoring. 69 

Hierdoor verlangt ‘inscript sponsoring’ ook een andere manier van samenwerken tussen de 

sponsor en de gesponsorde, dan bijvoorbeeld tussen een Unilever en GOEDEN TIJDEN SLECHTE 

TIJDEN bij ‘product placement’. Bij ‘inscript sponsoring’ gaat het duidelijk om een meer 

inhoudelijke samenwerking, dan bij ‘product placement’.  

 

Price sponsoring 

Een geheel andere vorm van televisie sponsoring is ‘price sponsoring’. Hierbij stelt een 

adverteerder in een spel of quiz programma diverse prijzen beschikbaar waarbij de merknaam 

wordt genoemd. 70 Bij prijzensponsoring wordt dus niet in geld, maar in goederen of diensten 

betaald. De ter beschikking gestelde prijzen worden vervolgens in het programma genoemd of 

getoond. Bijvoorbeeld door een presentator die specifiek zegt: “U wint een door Holland 

International verzorgde reis naar Aruba”, of “U heeft een Philips videorecorder gewonnen.” 71 

Een goed voorbeeld van een programma dat aan prijzensponsoring deed, was het bij RTL 4 

ooit zo populaire programma RAD VAN FORTUIN in 1990, waarbij complete keukens, auto’s en 

volledig verzorgde reizen werden weggegeven. ‘Price sponsoring’ is hiermee één van de 

oudste vormen van televisie sponsoring. 72 

 

Item sponsoring 

Tegenwoordig kan een adverteerder ook aan zogeheten ‘item sponsoring’ doen. Dan neemt 

een sponsor een deel van een programma tot zijn rekening. Zo betaalt de Van Bruggen Advies 

Groep mee aan het RTL 4-programma TV MAKELAAR  om de kijkers financiële raad te 

geven.73 Zij sponsoren hiermee een willekeurig item binnen een televisieprogramma. Op deze 

manier wordt een commerciële boodschap van een adverteerder in een programma als 
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redactioneel onderwerp behandeld. 74 En ontstaat er opeens een samenwerking tussen een 

bedrijf en een fictief (verzonnen) programma waarin het verhaal van bijvoorbeeld een Van 

Bruggen Advies Groep als item aan de kijker kan worden verteld. 

 

Programmasponsoring 

Als er van meerdere sponsorvormen tegelijk door een sponsor gebruikt wordt gemaakt, dan 

noemt men dat ‘programmaparticipatie’, oftewel; programmasponsoring. Hierbij komt het 

gehele programma in samenspraak met een adverteerder tot stand waarbij de merknaam ook 

op verschillende manieren in een programma wordt verwerkt. 75 Een goed voorbeeld hiervan 

is het programma DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE!, een jaarlijks terugkerende 

concertregistratie met bekende artiesten waarbij bierbrouwerij Amstel de hoofdsponsor is. 

Vandaar ook dat deze naam is terug te vinden in de titel van het televisieprogramma. 76 Al 

deze verschillende vormen van televisie sponsoring maken één ding duidelijk. Namelijk dat 

‘non-spot advertising’ van media steeds belangrijker wordt. 77 

 

5 Sponsor elementen in Health Angels  
Televisie sponsoring kan dus op verschillende manieren in de inhoud van een 

televisieprogramma worden verwerkt. Maar hoe zit dit eigenlijk in het RTL 4-programma 

HEALTH ANGELS? Hoe wordt televisie sponsoring hier precies in het verhaal verwerkt? Welke 

sponsor elementen komen erin naar voren? Om hier antwoord op te geven zullen de eerste 

vier afleveringen van het laatste seizoen van HEALTH ANGELS worden bekeken. Hierbij zal 

een narratieve analyse worden gemaakt. Hoe wordt HEALTH ANGELS als programma naar de 

kijker gepresenteerd? En welke sponsor elementen zijn hierbij specifiek in het narratief terug 

te vinden? 

 

Vanaf 2008 wordt het televisieprogramma HEALTH ANGELS op de commerciële zender RTL 4 

uitgezonden. In het programma hebben de vrouwelijke ‘engelen’ maar één missie, namelijk 

alle vragen beantwoorden op het gebied van gezondheid. Het presentatietrio van de eerste drie 

seizoenen (2008-2009) bestaat uit Chimène van Oosterhout en deskundigen Desirée Paulus en 

Anne Roelofsen, die coach en huisarts zijn. Samen behandelen ze thema’s en gaan ze in op 
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gerichte en uiteenlopende vragen. HEALTH ANGELS houdt uitgebreid de vinger aan de pols op 

het gebied van een gezonde levensstijl. Is er iets nieuws of opvallend op het gebied van 

wellness en gezondheid, dan brengen de angels het in hun programma onder de aandacht. 78 

Voor deze case study zal echter gekeken worden naar het laatste seizoen van HEALTH 

ANGELS. In dit vierde seizoen (2010), nemen Kim Kötter en Natasha Brand Horninge de 

presentatie van het vorige trio over. Ook zij zetten de zoektocht naar een gezonde levensstijl 

door. Het vierde seizoen bestaat uit acht afleveringen en werd uitgezonden van 5 september 

tot en met 24 oktober 2010. Iedere zaterdagmiddag werd er een aflevering uitgezonden, 

waarna het op zondagochtend werd herhaald. 79 Maar in hoeverre is het nu voor een kijker te 

zien, dat dit gezondheidsprogramma gesponsord is? 

 

Allereerst door de ‘billboarding’ in het programma. De sponsorvermelding, “dit programma 

wordt mede mogelijke gemaakt door..” aan het begin en aan het eind van het programma. Zo 

wordt na het bekijken van één HEALTH ANGELS aflevering al duidelijk dat het programma 

wordt gesponsord door Ahava (huidverzorging), de Veluwse Bron (sauna, beauty & 

wellnessresort), Axium (vitamineleverancier) en Céréal (voedingsmiddelen zonder suiker). 

Maar hoe komen deze vier hoofdsponsors weer terug in ieder verhaal en aflevering? 

 

Om de narratieve structuur van HEALTH ANGELS te bekijken, zal eerst de zogenoemde 

‘sequence of steps’ van Selby & Cowdery worden geraadpleegd. Deze ‘sequence of steps’ 

helpen bij het analyseren. Want door de hoofdthema’s binnen het narratief van het programma 

toe te lichten, wordt de ‘overall narrative shape’ van een serie zichtbaar.80 

 

Zo wordt iedere HEALTH ANGELS aflevering geïntroduceerd door een voice-over. Deze voice-

over wordt in het narratief ingezet om de rode draad van het programma aan te geven. Zo 

vertelt de voice-over vooraf aan de kijker: “We groeien op in een wereld waarin stress en 

slechte voeding en te weinig beweging tot welvaartsziekten leiden. We willen allemaal wel 

een gezonder en gelukkiger leven. Maar waar moeten we nu beginnen? Wij besluiten een 

handje te helpen. Stap voor stap de wereld een beetje beter maken. Nederland wordt gezonder 

met HEALTH ANGELS.” 81 Kortom; deze verteller, met de stem van presentatrice Natasha 
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Brand Horninge, maakt de kijker duidelijk dat als zij het verhaal van een aflevering opvolgen, 

zij er een gezondere levensstijl op na kunnen houden. Hiermee spreken zij een zo groot 

mogelijke doelgroep aan, want wie wil nou niet gezond leven?  

 

Vervolgens vertellen de twee presentatrices samen of afzonderlijk van elkaar, verschillende 

verhaallijnen die chronologisch in iedere aflevering in zeven tot acht items naar de kijker toe 

worden gepresenteerd. Deze narratieven hebben altijd betrekking tot één specifiek onderwerp. 

Zo stond in de eerste aflevering het belang van water centraal, in de tweede aflevering het 

eten van twee ons groente per dag, in de derde aflevering een half uur per dag bewegen en tot 

slot in aflevering vier verantwoord snoepen. 82 Omtrent zo’n ‘health item’ wordt het verhaal 

vervolgens in meerdere items verteld. Zo werd in de eerste aflevering in een item verteld hoe 

een willekeurig iemand op straat kan controleren of hij of zij wel voldoende water drinkt en 

werd hij of zij vervolgens in een ander item voor advies meegenomen naar de Waterwinkel.  

 

In iedere aflevering wordt er ook weer spontaan iemand van de straat geplukt voor een 

zogehete ‘healthy make-over’. Uiteraard staat deze metamorfose ook weer geheel in het teken 

van het ‘health item’ van die specifieke aflevering. Als iemand het bijvoorbeeld moeilijk 

vindt om iedere dag twee stuks fruit te eten, dan krijgt zo’n kandidaat niet alleen een speciaal 

fruitmasker op, maar gaat de kandidaat ook op zoek naar fruitalternatieven in een supermarkt 

en voedingssupplementen die het tekort aan fruit kunnen aanvullen. Op deze manier wordt 

een specifiek gezondheidsthema in meerdere items van een aflevering als narratief verwerkt. 

En omdat iedere aflevering weer een ander ‘health item’ heeft en dus over een ander 

onderwerp gaat, leidt elk narratief in een aflevering aan het eind ook tot een ‘closure’. 

 

Opvallend in het narratief van HEALTH ANGELS, is dat de twee presentatrices in het verhaal de 

rol van de ‘onwetende’ kijker tot zich nemen. Zo vraagt presentatrice Natasha Brand 

Horninge in aflevering een aan de eigenaar van de Waterwinkel in Amsterdam, waarom water 

zo goed voor je is. Door zich zo op te stellen, als iemand die weinig kennis heeft, neemt de 

kijker het antwoord en advies op zo’n vraag van een ‘authored’ spreker ook eerder aan. Dus 

als de eigenaar van de Waterwinkel zegt dat “organen niet zonder water kunnen 

functioneren,” 83 dan neem je dit als kijker als verhaallijn ook direct aan. HEALTH ANGELS 

past hiermee goed binnen het ‘authored’ narratief, een vrij gesloten manier om een verhaal te 
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vertellen. 84 Iedere aflevering worden er aan meerdere deskundigen adviezen gevraagd. Zij 

mogen hierbij telkens als gezaghebbende spreker, de grote vragen beantwoorden. Mede 

hierdoor is ook de ‘discourse’ (hoe het verhaal verteld wordt) in het narratief van HEALTH 

ANGELS belangrijker dan de ‘story’ zelf (wat er met wie gebeurt). 85  

 

De narratieve focus ligt in HEALTH ANGELS iedere aflevering weer op een andere 

gezondheidskwestie, waarbij de presentatrices als ‘host narrator’ fungeren die de kijker het 

verhaal insleept. Deskundigen worden hierbij als gezaghebbende spreker opgevoerd. 86 De 

presentatrices leiden de narratieven in. Echter, de deskundigen die bij de onderwerpen worden 

opgevoerd, zijn bijna altijd vertegenwoordigers van bedrijven of instellingen die in de 

‘billboarding’ van het programma ook als één van de vier hoofdsponsors worden genoemd. 

Zo vertelt schoonheidsspecialiste Stephanie Kramer tijdens een gezichtsbehandeling in 

aflevering een aan een ‘healthy make-over’ kandidaat ook alleen maar over de Ahava 

verzorgingsproducten die zij hierbij heeft gebruikt. Dit is een duidelijke vorm van ‘product 

placement’, waarbij de sponsor producten beschikbaar stelt om in het door hen gesponsorde 

programma binnen een ‘natuurlijke context’ gebruikt te worden.  

 

In HEALTH ANGELS worden niet alleen maar producten en diensten in het verhaal gebruikt van 

de vier hoofdsponsors, zoals een Ahava gezichtsscrub, een Veluwse bron 

massagebehandeling, Axium voedingssupplementen of een Céréal mueslireep, maar worden 

ook hele items gesponsord. Voorbeelden van deze zogehete ‘item sponsoring’, waarbij de 

sponsor dus een deel van het programma tot zijn rekening neemt, is een item in aflevering drie 

waarbij presentatrice Natasha Brand Horninge samen met een ‘healthy make-over’ kandidaat 

een Axium fabriek bezoekt. Een Axium medewerker vertelt hierbij niet alleen het 

verwerkingsproces van de capsules, maar ook het belang om bepaalde capsules te slikken. 

Namelijk “om de dagelijkse voeding goed aan te vullen.” Door deze ‘item sponsoring’ krijgen 

sponsors niet alleen de kans om hun product of dienst te tonen, maar ook de kans om zich met 

een deel van de inhoud van het programma te bemoeien. Zij sturen mede de inhoud van het 

programma aan. 
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HEALTH ANGELS maakt ook gebruik van ‘price sponsoring’. Hierbij stelt een adverteerder 

diverse prijzen beschikbaar waarbij de merknaam wordt genoemd. 87 Zo kan de kijker aan het 

eind van iedere aflevering kans maken op een prijs dat eerder als item in het programma 

voorbij kwam. Zo kon de kijker in aflevering twee, kans maken op een Veluwse bron 

verwenpakket, door even naar de site van het programma te gaan.  

 

Een ander sponsor element dat in het narratief van HEALTH ANGELS is terug te vinden, is 

‘inscript sponsoring’. In een gesponsord programma wordt dan al vooraf, aan de hand van de 

scripts, rekening gehouden met wat een programmasponsor precies wil uitstralen. 88 Zo wil 

het programma de kijker iets bijbrengen over gezondheid en wordt het narratief hierbij als 

gezondheidsvoorlichting gepresenteerd. Maar wat kijkers hierbij niet moeten vergeten, is dat 

deze voorlichting niet zozeer de algemene voorlichting van een onafhankelijke redactie is, 

maar steeds meer een voorlichting is van de sponsors. Aangezien zij zich ook steeds meer met 

de inhoud en scripts van een programma bemoeien. HEALTH ANGELS is hier het ultieme 

voorbeeld van. Want als je het narratief in het programma mag geloven, kun je er als vrouw 

alleen maar ‘gezond’ en ‘knap’ uitzien met de Ahava producten, 89 maar dat er ook andere 

alternatieven zijn wordt volkomen in het verhaal weggelaten. 

 

Kortom; het narratief in een programma als HEALTH ANGELS wordt merendeels door de vier 

hoofdsponsors van het programma gestuurd. En doordat de verschillende items hierbij een 

apart narratief vertellen, is het voor de programmamakers ook mogelijk om van meerdere 

vormen van sponsoring in een aflevering gebruik te maken. De hoofdsponsors fungeren 

hierbij in het verhaal als de ‘gezaghebbende’ spreker die de kijker advies geeft. De 

presentatrices zijn diegene die de verhaallijnen van de sponsors aan elkaar knopen. En 

doordat zij zich hierbij altijd als diegene opstellen met de minste kennis, wordt de deskundige 

waaraan zij advies vragen (vaak dus de sponsor) ook als diegene met de meeste kennis gezien. 

De sponsor wint het op deze manier als verteller, van een onafhankelijke televisiemaker en 

redacteur die voor de komst van televisiesponsoring nog bepaalde hoe een narratief in een 

programma werd verteld. 
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6 Verhouding redactie en commercie  
Door de narratieve analyse in het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat een televisieredactie 

steeds meer lijkt onder te doen voor de toenemende commercie. Door televisie sponsoring 

lijkt een redacteur opeens veel meer rekening te moeten houden met wat de sponsor van het 

programma wil en niet zozeer met wat het zelf als programmamaker wil. Volgens 

communicatiewetenschapper Neijens, is dit vooral het gevolg van de steeds meer vervagende 

verhouding tussen redactie en commercie. Volgens Neijens vermengen die twee zich steeds 

meer. 90 Maar is dit ook zo? Wordt de scheiding tussen de redactionele en de commerciële 

inhoud met de komst van televisie sponsoring steeds meer vervaagt?  

 

Om hier antwoord op te geven zal de case study worden teruggekoppeld naar hoe 

programmamakers van nu televisie maken. Hiervoor heb ik zelf een vergelijkend onderzoek 

gedaan. Ik heb hierbij de theorie van onder andere Neijens naar de praktijk gekoppeld. Want 

werken programmamakers sinds sponsoring inderdaad op een andere manier aan een 

programma? En in hoeverre heeft de sponsor nu daadwerkelijk invloed op de inhoud van het 

programma? Antwoorden van het interview dat ik met de makers van HEALTH ANGELS had, 

geven hier inzicht in. Hierin geven HEALTH ANGELS eindredacteur Hans Bronkhorst en 

HEALTH ANGELS productie-assistente Emina Zorlak, antwoord op hoe zij de verhouding 

tussen redactie en commercie precies zien. Hoe een gesponsord televisieprogramma volgens 

hen wordt gemaakt. 

 

Hij werd zelf door het televisie productiebedrijf Visible TV benaderd, om voor het vierde 

seizoen van het programma als eindredacteur aan de slag te gaan. Hans Bronkhorst hoefde er 

niet lang over na te denken en nam de functie als eindredacteur bij HEALTH ANGELS maar wat 

graag aan. “Ik had in mijn loopbaan als bureauredacteur en verslaggever nog niet eerder 

kennis gemaakt met gesponsorde televisie. En omdat ik met iedere klus altijd weer op zoek 

ben naar iets nieuws, leek dit mijn kans”, aldus Hans. 91 En kennisgemaakt met het  

fenomeen televisie sponsoring heeft hij inmiddels zeker. In drie maanden tijd maakte hij 

samen met zijn redactie acht afleveringen van HEALTH ANGELS, die vorig jaar bij RTL 4 

werden uitgezonden. 
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Als eindredacteur was het Hans zijn taak dat alles in het programma goed liep, dat de 

draaischema’s werden gehaald en dat er binnen het budget van het programma werd gebleven. 

Samen met twee bureauredacteuren (waaronder Emina Zorlak), twee verslaggevers en een 

productieleider, werkte Hans aan de HEALTH ANGELS afleveringen. Gemiddeld hadden ze 

hierbij een week de tijd om een aflevering voor te bereiden, waarna er vier dagen werd 

gedraaid en er acht items werden opgenomen. En dat voor een uitzending van gemiddeld nog 

geen half uur. 92 

 

Tot zover het productionele verhaal van HEALTH ANGELS, maar hoe kwamen ze op de 

redactie precies in aanmerking met de vier hoofdsponsors van het programma? En in hoeverre 

hadden deze sponsors vervolgens invloed op de inhoud? Eindredacteur Hans vertelt dat hij 

zelf niet persoonlijk de sponsors van het programma heeft uitgekozen. Die keuze was al 

gemaakt voordat hij erbij betrokken werd. “Opdrachtgever Rodney, die de opdracht gaf aan 

Visible TV om HEALTH ANGELS als programma te gaan produceren, zocht voordat hij het 

programma aanbood zelf naar geschikte sponsors”, vertelt Hans. De opdrachtgever ging 

hierbij met het format (programma idee) naar verschillende bedrijven die eventueel bereid 

waren om het programma te gaan sponsoren. Hij presenteerde daar zijn verhaal en kwam zo 

tot de vier hoofdsponsors Ahava, de Veluwse Bron, Axium en Céréal. 93 

 

Vervolgens kregen eindredacteur Hans en zijn redactie de taak om acht HEALTH ANGELS 

afleveringen te maken. Dit kwam uiteindelijk neer op veel contact met de sponsors. “We 

hadden voornamelijk contact over wat de sponsor precies in een item van een aflevering 

wilden”, aldus Hans. Soms ging Hans hierbij met de sponsor in discussie, als een sponsor 

bijvoorbeeld voorlegde dat één van de presentatrices een specifiek product van hen aan de 

kijker zou aanprijzen. “Want dat mag helemaal niet, wij mogen in een programma nooit een 

presentatrice laten vertellen dat bijvoorbeeld de Céréal mueslikoeken de meest gezonde 

koeken zijn. Dat mag gewoon niet. In de Europese Richtlijn Televisie Zonder Grenzen staat 

namelijk dat een gesponsord programma de kijker niet mag aanzetten tot de aankoop van de 

producten of diensten van de sponsor. 94 Dan zeggen wij tegen de sponsor dat dat niet kan en 

dat er iets anders bedacht moet worden”, aldus Hans. 95  
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Is het dus waar dat een sponsor de inhoud van het door hen gesponsorde programma, vormt? 

Volgens Hans absoluut. “We bespreken met de sponsors wat ze precies in een aflevering 

willen. Zij bepalen dus zeker de inhoud”, zegt Hans. 96 De scripts werden meestal door 

productie-assistente Emina Zorlak geschreven. Zij verdiepte zich hierbij in het product en 

probeerde daarbij vooral te denken aan wat voor de doelgroep van het programma, vrouwen 

tussen de twintig en veertig jaar, interessant zou zijn. “Wij doen de creatieve inhoud en de 

sponsor de hoe iets in beeld wordt gebracht inhoud”, aldus Emina. In die zin heeft de sponsor 

volgens haar invloed op de inhoud van het programma. “We worden door sponsors gepusht 

om commercieel redactioneel te werken. We kunnen absoluut niet alles maken wat wij zelf 

willen. We moeten ons altijd houden aan de sponsoreisen”, aldus Emina. 97    

 

Nadat de scripts op de redactie geschreven zijn, komt Hans altijd eerst met een voorstel bij de 

sponsor. Vervolgens kijken zij hoe dat binnen hun sponsorstrategie past. Als zij denken dat 

het niet binnen hun reclamedoelstelling past, dan passen zij dingen in een script aan. “Maar 

uiteindelijk heb ik altijd het laatste woord. Alles wordt goed overlegd, zodat de sponsor 

tevreden blijft en wellicht bij een volgend seizoen weer als sponsor van de partij is. Maar als 

iets productie gezien niet mogelijk is, dan gebeurt dat gewoon niet,” aldus Hans. 98  

 

Naast de sponsorstrategie van de sponsor zelf en de Europese Richtlijn Televisie zonder 

Grenzen die specifieke regels hanteert voor televisie sponsoring, moet de redactie van 

HEALTH ANGELS zich ook houden aan het stijlboek van de zender waarop het programma te 

zien is. In dit geval; het stijlboek van de commerciële zender RTL 4. 99 Dus als Hans tegen de 

regels in, toch een presentatrice een product van de sponsor laat aanprijzen, dan krijgt het 

productiebedrijf waarvoor hij werkt, van de zender een boete. Iets wat ze ook niet volgens de 

Europese Richtlijn mochten doen, was een shot beginnen of eindigen op een product, maar 

weer wel met een bewegend shot. “Daarnaast mocht een product niet meer dan één keer in 

een aflevering in beeld worden gebracht of genoemd worden”, aldus Emina. 100 Daar hielden 

ze zich dan ook aan. 

  

Toch gaan al deze afspraken niet tegen wat Neijens ‘de vervagende scheidslijn tussen de 
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redactionele en commerciële inhoud van een programma’, noemt. Volgens Neijens is er met 

gesponsorde televisie geen duidelijk onderscheid meer tussen enerzijds de redactie en 

anderzijds de commercie. 101 “Het gevaar voor verlies aan geloofwaardigheid van het 

medium, ligt hierdoor op de loer”, aldus Neijens. 102 Historicus Frank van Vree meent zelfs: 

“De mediawereld dreigt voor een niet aanzienlijk deel uit te groeien tot een glijmiddel voor 

commerciële belangen, waarbij programma’s steeds meer fungeren als een 

advertentievriendelijke ‘umfeld’ (omgeving).” 103 Ook critici zien ‘brand appearance’ in 

‘scripted’ (vooraf vastgelegde) televisieprogramma’s steeds dichter in de buurt van 

‘schaamteloze’ commerciële doelstellingen komen. 104 

 

Sponsoring is volgens Neijens een goed voorbeeld van de wijze waarop de commercie 

invloed uitoefent op de redactie. Het is een directe manier waarbij de inhoud van de vrije 

publiciteit wordt gekocht. 105 Om de redactionele zuiverheid van de media te waarborgen, 

schrijft de norm een helder onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële 

informatiestromen voor. Reclame moet hierbij volgens Neijens, als zodanig herkenbaar zijn 

waarbij het publiek wel mag worden verleid, maar niet mag worden misleid. 106  

 

Televisiewetenschapper Maarten Reesink sluit zich hierbij aan. “Bij spelletjes en pure 

entertainmentprogramma’s maakt het me niet zoveel uit, maar bij infotainmentprogramma’s 

vind ik de steeds grotere invloed van adverteerders zorgwekkend,” zegt Reesink. “Als ik naar 

RADAR of KASSA! kijk, ga ik ervan uit dat ik de waarheid te horen krijg. Maar in een 

gesponsord programma als DAS JE GOED RECHT zul je nooit informatie krijgen die niet in het 

belang is van de sponsor. Dat vertekent de waarheid en objectiviteit,” aldus Reesink. 107    

 

Mede daarom draagt de Europese Richtlijn Televisie zonder Grenzen de lidstaten van de 

Europese Unie (EU) ook op, om in hun nationale wetgeving specifieke regels te stellen die het 

onderscheid tussen commercie en redactie moeten garanderen. Het Commissariaat voor de 

Media, het orgaan dat de omroepen controleert op de naleving van die regels, sprak in 2000 
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nog voor een totaal verbod, omdat sponsoring het imago van objectiviteit en 

onafhankelijkheid van de publieke omroep geweld aan zou doen. 108 Echter, dat verbod werd 

later al weer snel ingetrokken. 

 

Maar leid de redactionele inhoud bij een gesponsord televisieprogramma inderdaad onder de 

commerciële inhoud? Doet de commercie in de vorm van sponsoring de objectiviteit en 

onafhankelijkheid van een redactie geweld aan? Volgens HEALTH ANGELS eindredacteur 

Hans Bronkhorst wel. “Zo kwamen we een keer tot de conclusie dat we voor een item 

eigenlijk een beter product voor ogen hadden, maar omdat dat niet een product was van één 

van de hoofdsponsors konden we dat niet naar voren brengen,” aldus Hans. Maar geheel 

objectief kun je volgens Hans als programmamaker ook nooit zijn. “Want iedere keuze die je 

maakt, is in principe al een bepaalde aanname en positie die je inneemt”, zegt Hans. 109  

 

Een gesponsord programma hoeft dus niet zozeer het verhaal van een sponsor te vertellen, 

maar wordt hier tijdens het maken van het programma wel op aangestuurd. Ook al stelt de 

Europese Unie (EU) in zijn wetgeving op het gebied van televisie sponsoring dat de inhoud 

van een programma niet beïnvloed mag worden door een sponsor 110, het gebeurd toch. En zo 

wint de commerciële inhoud het steeds meer van de redactionele inhoud. 

  

7 Effect sponsoring  
We weten nu dat de sponsor van een televisieprogramma niet alleen een programma mogelijk 

maakt, dat een narratief van een gesponsord programma sponsor elementen bevat, maar ook 

dat de sponsor zich dus weldegelijk met de inhoud van het programma bemoeit. In HEALTH 

ANGELS mocht de sponsor zelfs de scripts goedkeuren. Hierdoor werd de redactionele inhoud 

langzaam maar zeker steeds meer op de commercie afgestemd. Daarom misschien interessant 

om ook te kijken naar het effect van sponsoring. Want wat levert televisie sponsoring voor 

een bedrijf nu precies op? En wat voor effect heeft televisie sponsoring hierbij op de kijker? 

Om hier antwoord op te geven, zal er onder andere worden ingaan op de doelstellingen van 

sponsorbedrijven en de resultaten van de RTL Sponsor Effect Meter die al ruim tien jaar 

onderzoek doen naar de effecten van televisie sponsoring. 
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Allereerst is het belangrijk te beseffen dat de programmamakers zelf verantwoordelijk zijn 

voor het beeld dat zij aan de kijker overbrengen. Zij spelen in op hoe wij naar onderwerpen 

als ziekte en de dood kijken. Volgens Graeme Turner, hebben de media zich hierbij nieuwe 

mogelijkheden aangemeten. Dit is volgens Turner alles behalve een positieve ontwikkeling, 

aangezien media hierbij geen directe sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid 

kennen. 111 De media fungeert hierbij niet meer enkel als ‘mediator’ (bemiddelaar) in wat wij 

als kijker op televisie te zien krijgen, maar steeds meer als ‘translator’ of ‘author’. 112  

 

Naamsbekendheid 

Maar wat voor effect heeft televisie sponsoring nu voor een bedrijf? Televisie sponsoring 

biedt als geen ander de mogelijkheid om met nieuwe en doelgerichte publieksgroepen te 

communiceren. Dit maakt het voor bedrijven een zeer aantrekkelijk communicatie instrument. 

Bedrijven associëren zich hierbij met een sponsorobject waarin ook hun doelgroep is 

geïnteresseerd. 113 Zo wilde de vier hoofdsponsors HEALTH ANGELS ook vooral sponsoren, 

omdat zij de kijker van het programma ook als de geschikte doelgroep van hun product zien. 

En zo dus via het programma een bepaalde sympathie of goodwill voor het bedrijf bij de 

kijker proberen te kweken. 114 Televisie sponsoring levert een bedrijf dus vooral positieve 

publiciteit en naamsbekendheid op. “Het kan een nieuw product goed op de kaart zetten”, 

aldus HEALTH ANGELS eindredacteur Hans Bronkhorst. 115 

 

Betere verwerking 

Volgens de RTL Sponsor Effect Meter, die sinds 1998 onderzoek doen naar de effecten van 

televisie sponsoring, zorgt sponsoring inderdaad voor meer bekendheid van een merk. De 

hoogst gemeten sponsorbekendheid bedraagt zelfs 91 %. En naarmate de televisie sponsoring 

met een seizoen wordt verlengd, dan stijgt de bekendheid met gemiddeld 22 %. De mate van 

‘sponsorfit’ (hoe een adverteerder en een programma samengaan) kan deze bekendheid nog 

meer vergroten. Een boodschap in ‘een natuurlijke context’ blijkt hierbij voor een betere 

reclameverwerking bij de consument te zorgen. 116 Verder blijkt uit de RTL Sponsor Effect 

Meter dat verschillende sponsorvormen in een programma ook elk een eigen bijdrage leveren  
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aan het effect voor de sponsor. Zo onderscheidt ‘billboarding’ zich vooral op het terrein van 

bekendheid, terwijl ‘inscript sponsoring’ duidelijk meer effect heeft op de houding en het 

gedrag van de kijker. 117 Iedere sponsorvorm heeft dus weer een ander effect. 

 

Maar wat doet een gesponsord televisieprogramma nu daadwerkelijk met de kijker? Welk 

effect heeft het? Uit onderzoek van IP, het bedrijf dat een aantal commerciële omroepen 

inkomsten genereert, blijkt dat televisie sponsoring een effectief instrument kan zijn en dat de 

kijker er waardering voor kan opbrengen. Naarmate de consument vaker naar een gesponsord 

programma kijkt, neemt de naambekendheid en de bereidbaarheid om het betreffende product 

te kopen, meetbaar toe. Jongeren, veelkijkers en gemotiveerde kijkers zijn hierbij het meest 

makkelijk te beïnvloeden. 118 Zij zijn het meest vatbaar voor gesponsorde televisie. 

 

Informatief of ongeloofwaardig 

Ook Neijens deed in 2000 onderzoek naar de publieksreacties op ‘non-spot advertising’ op 

televisie. Meer dan elfhonderd Nederlanders van zestien jaar en ouder deden aan dit 

onderzoek mee. Hieruit blijkt dat bijna alle Nederlanders (94 %) door heeft als het naar 

televisie sponsoring kijkt. Men ervaart het hierbij ook als reclame. Ongeveer eenderde vindt 

televisie sponsoring informatief. Deze kijkers zeggen dat een gesponsord televisieprogramma 

hen nieuwe ideeën en nuttige informatie geeft. Eén kwart vindt programma’s met ‘non-spot 

advertising’ zelfs leuk om naar te kijken. Een even grote groep vindt televisie sponsoring 

‘ongeloofwaardig’ en ‘ervaart een teveel’. 119 

 

Uit Neijens onderzoek blijkt 42 % van de Nederlanders een negatief oordeel over reclame te 

hebben. Slechts 16 % heeft een negatief oordeel over televisie sponsoring. 120 Dit heeft 

volgens Neijens niet zozeer te maken met het feit dat zij een gesponsord programma 

informatiever of leuker vinden dan gewone reclame, maar meer met de irritatie die zij bij 

reclame ervaren. Uit eerder onderzoek van Edith Smit, blijkt namelijk dat een ruime 

meerderheid van de Nederlanders vindt dat gewone reclame op ongelegen momenten komt, te 

luidruchtig is, ongeloofwaardig is en dat er teveel van is. Deze negatieve oordelen hebben ze 

in veel mindere mate bij televisie sponsoring. 121  
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Toch onbewust beïnvloed 

Volgens Neijens is het niet alleen interessant om te kijken naar de aantrekkelijkheid van  

‘non-spot advertising’, maar vooral ook interessant om te weten of de kijker zich door deze 

reclame vorm, misleid voelt. 122 Zo meent 57 % van de Nederlanders in staat te zijn om 

vormen van reclame in gewone televisieprogramma’s te herkennen. Maar naar het opmerken 

van reclame in verschillende programma’s met ‘non-spot advertising’ blijkt dat iets meer 

tegen te vallen; niet meer dan 55 % van de kijkers zegt zich bewust te zijn dat in deze 

programma’s producten worden genoemd of in beeld worden gebracht. Maar liefst 77 % van 

de Nederlanders zegt zelfs ‘nooit op de aftiteling te letten.’ 123  

 

Mede hierdoor noemt Keith Mcpherson, televisie sponsoring ook wel een ‘dark art’ 

aangezien het langs ons kritische vermogen glijdt en het zijn boodschap in onze hersenen 

plant, juist wanneer wij er minder aandacht aan besteden. 124 Doordat het als geen ander 

commerciële beelden in de programma inhoud verweeft, hebben kijker het niet door dat zij 

worden blootgesteld, aan ‘persuasion without awareness’ (belezing zonder besef). Oftewel; 

de beelden hebben de potentie om de gevoelens van kijkers te beïnvloeden, zonder dat zij dit 

zelf doorhebben. 125  

 

Niet iedereen die kijkt, is zich dus bewust van reclame in programma’s. Een relatief klein 

percentage van de Nederlanders (20%) denkt weleens onbewust beïnvloed te worden door 

‘non-spot advertising’. Echter, slechts 17 % van de ondervraagden vindt dat televisie 

sponsoring afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van de programma’s. 126 Volgens het 

onderzoek van Neijens blijkt dat de kijker zich dus niet altijd bewust is van de subtiele 

verleidingskunsten van ‘non-spot advertising’. Toch maken maar weinig kijkers zich zorgen. 

“De meeste Nederlanders vinden zich blijkbaar mediawijs genoeg om met de verleidingen 

van televisie sponsoring om te gaan”, aldus Neijens. 127  

 

Volgens televisieproducent Vincent ter Voort, is de kijker inmiddels helemaal gewend geraakt 
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aan gesponsorde televisie. 128 Volgens mediadirecteur Ruud de Langen, is het toch van 

essentieel belang dat het merk hierbij niet te geforceerd in beeld komt. “De boodschap van de 

adverteerder moet er soepel in verwerkt zijn, anders ergert de kijker zich er alleen maar aan en 

zappen zij weg”, aldus De Langen. 129 Echter, volgens televisiewetenschapper Maarten 

Reesink ontgaat het merendeel van de kijkers dan nog volstrekt dat zij naar een lange 

reclamespot zitten te kijken. 130  

 

Oftewel; ook al zijn er steeds meer gesponsorde programma’s op televisie, de kijker is zich 

hier niet altijd van bewust. Volgens Max Sutherland die onderzoek deed naar televisie 

reclame, beweren media dat zij niet vertellen hoe wij over iets moeten denken, maar vertellen 

zij wel degelijk wat we van iets moeten vinden. Zij zetten onze ‘mental agenda’. 131 En juist 

dan kan televisie sponsoring voor een kijker misleidend werken. 

 

8 Televisie sponsoring anno nu 
Eerder hebben we gekeken naar de narratieve structuur van een gesponsord programma, hoe 

de redactionele inhoud zich met de commerciële inhoud verhoud en naar welk effect televisie 

sponsoring op de kijker heeft. Hierdoor zijn we tot de conclusie gekomen dat de inhoud van 

een gesponsord programma weldegelijk door de sponsor via een redactie wordt gestuurd. Nu 

zal de casus in een breder kader geplaatst worden. De centrale vraag hierbij is: is een 

gesponsord televisieprogramma echt iets van nu? Is het een trend dat steeds meer 

programma’s als HEALTH ANGELS gesponsord worden? Om hier antwoord op te geven, zal er 

in worden gegaan op huidige ontwikkelingen van televisie sponsoring in Nederland. Hoe 

televisie sponsoring zich anno nu kenmerkt. 

 

Steeds belangrijker 

Ook al is volgens Neijens niet exact bekend hoe omvangrijk televisie sponsoring in Nederland 

is, het staat volgens hem als een paal boven water dat sponsoring van media steeds 

belangrijker wordt. 132 Zoals Neijens tien jaar geleden al stelde heeft televisie sponsoring in 
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Nederland een ‘grote vlucht’ genomen. 133 Commerciële communicatie is hierbij de laatste 

jaren steeds meer doordrongen geraakt van het zogehete ‘merkdenken’. Beter dan de 

traditionele ‘spot advertising’, is televisie sponsoring in staat om merkassociaties te verbinden 

met een merk. Het is een trend geworden dat steeds meer adverteerders kiezen voor 

entertainment en informatie om hun reclameboodschappen in te verpakken. Gebruikte een 

merk vroeger de media nog vooral om met het publiek te communiceren, tegenwoordig gaan 

adverteerders langzaam maar zeker ook zelf steeds meer programma’s bedenken. De 

verwachting is dan ook dat adverteerders, reclamebureaus, televisiezenders en producenten in 

de toekomst steeds meer naar elkaar zullen toegroeien. 134    

 

Unilever imponeerde ruim vijftien jaar geleden als één van de eerste met het gesponsorde 

RTL 4-programma KOFFIETIJD. 135 Hierin werden op alle mogelijke manieren producten van 

adverteerder Unilever genoemd. In het programma kookte de kokkin met de Unilever-

producten Bertolli en Calvé en werd er bij moeilijke vragen gebeld met de OMO 

informatielijn of de Glorix hygiënelijn. 136 De stroom van gesponsorde televisieprogramma’s 

is sindsdien alleen nog maar toegenomen. 137 En naar verwachting zal het aantal gesponsorde 

programma’s de komende jaren alleen nog maar toenemen, denkt ook commercieel directeur 

Paul Siero van RTL Nederland. 138       

 

Meerdere programma’s gesponsord 

Vond tot een paar jaar geleden televisie sponsoring nog enkel en alleen plaats in programma’s 

over reizen, eten, klussen, kamperen, huizen en tuinieren, tegenwoordig vind sponsoring ook 

plaats in meerdere soorten programma’s. 139 Recente voorbeelden hiervan zijn het SBS 6-

consumentenprogramma DAS JE GOED RECHT waaraan rechtsbijstandverzekeraar DAS zich 

verbond en het RTL 4-quizprogramma SUCCES VERZEKERD dat gesponsord werd door  

verzekeringsbedrijf Interpolis. Maar ook de immens populaire en goed bekeken 

talentenjachten HOLLAND ’S GOT TALENT (gesponsord door Remia) en X-FACTOR (gesponsord 
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door Fiat) zijn hier goede voorbeelden van. 140 Kortom; de tijd dat alleen klus- en 

woonprogramma’s als EIGEN HUIS EN TUIN gesponsord werden door een Praxis, is al lang 

voorbij. Televisie sponsoring van nu richt zich op meerdere soorten programma’s.  

 

Ook prime time 

Opvallend hierbij is dat gesponsorde programma’s tegenwoordig ook steeds meer prime time 

plaatsvinden. Oftewel; bedrijven kopen steeds massaler zichtbaarheid in grote programma’s 

tussen half acht en elf uur ‘s avonds. 141 De tijd dat gesponsorde televisie alleen in het 

weekend plaatsvond rond een uur of vijf in de middag, is definitief voorbij. Niemand kijkt 

meer op van het feit dat een populaire serie als GOOISCHE VROUWEN, dat ’s avonds prime time 

rond de klok van half negen op RTL 4 werd uitgezonden, volop is gesponsord. 

“Adverteerders wilden al veel langer naar prime time, maar zenders hebben lang getracht de 

programmering rond die uren ‘schoon’ te houden,” aldus mediadirecteur Ruud de Langen, die 

met zijn bedrijf aan onder andere Unilever marketingadvies geeft. 142      

 

Competitief 

Volgens De Langen zijn commerciële zenders als RTL en SBS onder druk van concurrentie al 

snel om. “De Nederlandse televisiemarkt is met tien op het grote publiek gerichte stations ook 

extreem competitief. Zeker nu de kredietcrisis heeft toegeslagen, is er steeds minder geld om 

in een programma te steken. Dan is een adverteerder die in ruil voor een beetje zichtbaarheid 

een heel programma wil betalen of een flink gedeelte, zeer welkom. Want uiteindelijk hebben 

een adverteerder en een zender hetzelfde belang; namelijk hoge kijkcijfers”, aldus De 

Langen.143 En dus vinden adverteerders en commerciële zenders elkaar ook steeds vaker. 

 

Adverteerders genoeg 

Was de schok eind 2009 nog groot toen presentatoren Carlo Boszhard en Irene Moors 

behoorlijk geëmotioneerd aan de kijker van het RTL 4-programma LIFE &  COOKING 

aankondigde dat zij met het programma moesten stoppen omdat sponsor Unilever zijn 

marketinggeld anders wilde gaan besteden, het duurde niet lang voordat dat werd opgelost. Zo 

vertelt RTL directeur Paul Siero, dat er daarna “zich in een mum van tijd drie bedrijven 

melden die zo dat gat in wilde springen.” Hieruit blijkt volgens Siero maar weer dat het 
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absoluut niet slecht gaat met de gesponsorde televisie in Nederland. Als een adverteerder zijn 

marketinggeld anders wil besteden, dan zijn er nog genoeg andere adverteerders die het dan 

over willen nemen. 144 Uiteindelijk vonden ze bij RTL in Optimel de nieuwe sponsor. 145 De 

naam LIFE &  COOKING werd vervolgens veranderd in LIFE 4 YOU en niemand had nog door 

dat het programma überhaupt een paar middagen was weggeweest.  

 

Winstgevend 

Terwijl de inkomsten uit gewone reclamespotjes in 2008 slechts met een halve procent stegen, 

groeiden de opbrengsten uit gesponsorde televisie in datzelfde jaar met maar liefst 

achtentwintig procent; van 93 miljoen euro in 2007 naar 119 miljoen in 2008. Blijkt uit cijfers 

van kenniscentrum SPOT. 146 Van 2005 naar 2010 zouden de reclamebestedingen naar 

gesponsorde programma’s met maar liefst vijfentwintig procent zijn toegenomen. 147 Met 

andere woorden; televisie sponsoring kenmerkt zich niet alleen als een reclame vorm waar 

steeds meer in geïnvesteerd wordt, maar vooral als een winstgevende manier van adverteren. 

Televisieproducent Vincent ter Voert in een interview met de Mediacourant in maart vorig 

jaar: “Het zal je verbazen hoeveel programma’s zijn betaald door de markt. Dat is niet gek, 

want de Nederlandse televisie wordt sowieso betaald door adverteerders.” 148 Televisie 

sponsoring heeft het voor producenten makkelijker gemaakt om hun shows te financieren. 149  

 

Professionalisering 

Televisie sponsoring is dus echt iets van nu. We kunnen niet meer om gesponsorde 

programma’s als HEALTH ANGELS heen. Mede daardoor, doordat er steeds meer verschillende 

type gesponsorde programma’s op de Nederlandse televisie zijn bijgekomen en deze ook 

steeds vaker prime time worden uitgezonden, kon een aparte sponsor coördinator vanaf de 

redactie ook niet lang meer op zich wachten. Zo heeft een programma’s als LIFE 4 YOU sinds 

kort ook een vaste sponsormanager in dienst die de redactie van het programma aanstuurt 150 

en heeft het ochtendprogramma KOFFIETIJD zelfs een zogehete sponsorcoördinatie team, naast 
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de ‘gewone’ redactie. 151 Hiermee lijken de redacties van gesponsorde programma’s op de 

commerciële zenders zich steeds meer te gaan professionaliseren. Zij spelen in op het feit dat 

steeds meer programma’s gesponsord worden en nemen hiervoor steeds vaker iemand apart 

aan die de sponsoring in het programma regelt.  

 

Naast sponsorspecialisten op de redacties, hebben SBS Broadcasting en RTL Nederland sinds 

2008 ook speciale afdelingen binnen het bedrijf die voor geïnteresseerde bedrijven compleet 

nieuwe programma’s verzinnen. “Zo wilde de Holland America Line cruises een jong en fris 

imago geven. Voor dat bedrijf hebben we toen HERRIE AAN DE HORIZON met Herman den 

Blijker gemaakt; een kookwedstrijd op een super-de-luxe modern cruiseschip. Dat werkt heel 

goed,” aldus Siero, commercieel directeur bij RTL Nederland. 152 De verwachting is dat 

bedrijven in de toekomst steeds vaker een specialist op het gebied van sponsoring in huis 

zullen halen of inhuren. 153    

 

9 Conclusie 
De tijden dat alleen maar programma’s over reizen, eten of tuinieren op televisie gesponsord 

werden, zijn volledig voorbij. Kijkers zien hun alter ego’s in soapseries niet alleen maar 

verzwelgen in hun dagelijkse beslommeringen, maar ze vooral steeds vaker ook Pringles 

chips eten of Yakult flesjes drinken. We kijken niet meer op dat er in een zondagmiddag 

programma als LIFE 4 YOU alleen maar gekokkereld wordt met Optimel-producten. En we 

lijken niet eens meer te zien dat rechtsbijstandverzekeraar DAS in het programma DAS JE 

GOED RECHT als een wel erg goede verzekeraar naar voren komt. En de gezondheidstips in 

HEALTH ANGELS lijken niet meer dan oprecht.  

 

Echter, dat in al deze bovengenoemde programma’s de sponsor het voornamelijk in de inhoud 

van het programma voor het zeggen had, realiseert zich niet iedere kijker. Volgens Neijens, is 

televisie sponsoring ook niets meer dan een ‘verleidingskunst’. 154 Een verleidingsvorm 

waarbij de grenzen tussen betaalde en vrije publiciteit, tussen commercie en redactie steeds 

meer vervagen. 155  
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Aan de hand van de narratieve analyse van vier afleveringen van HEALTH ANGELS, werd 

duidelijk hoeveel invloed de sponsor daadwerkelijk op de inhoud van het programma had. Zo 

werden de deskundigen in iedere aflevering rondom een specifiek ‘health item’  altijd als de 

‘authored’ verteller opgevoerd. De presentatrices fungeerden hierbij als de ‘onwetende’ 

kijker. Hierdoor nam je als kijker de adviezen van de gezaghebbende verteller ook direct aan. 

Dat de gezaghebbende verteller in HEALTH ANGELS eigenlijk altijd een vertegenwoordiger 

van één van de hoofdsponsors was, geeft aan dat niet een onafhankelijke redactie, maar de 

sponsor steeds meer het verhaal van een programma vertelt.  

 

Zo bleek ook uit mijn interviews met de makers van HEALTH ANGELS. Als zij een aflevering 

voorbereidde, moesten zij dit continu met de sponsor overleggen. Pas als zij het script hadden 

goedgekeurd, werd er gedraaid. Door deze sponsoreisen leidt de redactionele inhoud van een 

programma steeds meer onder de commercie. En heeft zich vanuit de behoeften en verlangens 

van de sponsor, een vaste industrie kunnen ontwikkelen. 156            

 

Televisie sponsoring heeft vooral zo’n grote vlucht kunnen nemen, doordat de kosten voor 

adverteerders voor ‘spot advertising’ steeds duurder werden en er tegelijkertijd steeds minder 

mensen naar keken. Kijkers ‘zapte’ er simpel gezegd steeds vaker voor weg. Daardoor werden 

adverteerders gedwongen om hun boodschappen in een andere vorm te verpakken. Deze 

vonden ze uiteindelijk in de vorm van televisie sponsoring. Zo kwamen ze weer in contact 

met hun doelgroep. ‘Non-spot advertising’ levert een bedrijf niet alleen positieve publiciteit 

op, maar vooral naamsbekendheid. Bovendien is het in tijden van recessie, voor televisie 

producenten vooral een makkelijke manier om hun shows te financieren.  

 

Met andere woorden; adverteerders en televisiezenders hebben elkaar steeds vaker nodig. 

Volgens deskundigen zijn we in Nederland dan ook tamelijk ‘afhankelijk’ geworden van 

televisie sponsoring. 157 We kunnen nu we er bekend mee zijn, niet meer zonder. Het aantal 

gesponsorde televisieprogramma’s neemt nog dagelijks toe. Ook prime time. 158 Dat de kijker 

zich hier desondanks nog niet altijd even bewust van is, zegt meer over de kijker dan over de 

makers. Zij houden zich namelijk keurig aan de Europese Richtlijn Televisie zonder Grenzen, 

dat hen verplicht altijd vooraf aan de kijker kenbaar te maken dat het programma ‘mede 
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mogelijk wordt gemaakt door…’ Dat bij de kijker vervolgens nog geen alarmbellen gaan 

rinkelen dat het programma dan dus gesponsord is en de inhoud waarschijnlijk ook delen van 

de sponsor bevat, heeft vooral met de ‘mediawijsheid’ van de kijker zelf te maken.  

 

Maar wat met dit onderzoek wel duidelijk mag zijn geworden, is dat met gesponsorde 

televisie ook de inhoud van de programma’s is mee veranderd. Die wordt namelijk sinds de 

komst van sponsoring steeds meer door de sponsor gevormd, in plaats van door een 

onafhankelijke redactie. Het is voor redacties van nu dan ook de kunst om er niet automatisch 

een reclamespot van te maken, maar de inhoud van een sponsor juist op een zo leuk mogelijke 

manier naar de kijker in een programma te vertalen, zodat zij niks door hebben. Terwijl ze 

eigenlijk naar een andere variant van het door hen zo gehate reclamespotje kijken, waar ze als 

het niet in de inhoud van een programma was verweven, nog massaal voor zouden weg 

zappen. Maar nu dus blijkbaar vermakelijk naar blijven kijken. Door de sponsor gevormd of 

niet; de kijker blijft gewoon kijken.  
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f54ca7e2a3ad/, laatst bezocht: 29-1-2011. (beeld) 
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11 Bijlagen 
Deze bijlagen bevat teksten van het volledige interview dat ik had met HEALTH ANGELS 

eindredacteur Hans Bronkhorst en HEALTH ANGELS productie-assistente Emina Zorlak. 

 

Interview makers Vragen eindredacteur Hans Bronkhorst: 

 

Ik ken je nu als eindredacteur van het RTL 4-programma Health Angels, maar wat voor 

televisie ervaring heb je nog meer? Voor welke programma’s heb je nog meer gewerkt? 

Ik was hiervoor o.a. bureauredacteur en verslaggever bij EENVANDAAG  bij de NOS. Maar ik 

heb ook gewerkt aan de EO-serie KNEVEL OP ZATERDAG. En ik ben daarnaast eindredacteur 

geweest bij OPGELICHT bij de TROS, heb gewerkt voor de AMSTERDAM STEDENPOLITIE en 

heb tot slot ook twee seizoenen van OP DE BON gedaan. Heel verschillende dingen dus.  

 

Hoe kwam Health Angels bij jou op je pad? 

Ik werd zelf door Visible TV benaderd en gevraagd of ik dat wilde doen. Op een gegeven 

moment gaat je naam blijkbaar rond en belde ze mij dus op. Ze vroegen me toen voor het 

vierde seizoen van Health Angels.  

 

Waarom leek het je leuk om als eindredacteur bij Health Angels aan de slag te gaan? 

Het leek me leuk, omdat ik nog nooit eerder had kennis gemaakt met gesponsorde televisie. 

En omdat ik bij iedere klus altijd weer naar iets nieuws op zoek ben en altijd op zoek ben naar 

een uitdaging, leek dit me de kans. 

 

Wat hield jouw taak als eindredacteur bij Health Angels precies in? 

Ik moest vooral zorgen dat alles draaide, dat de deadlines werden gehaald, dat er op tijd werd 

gedraaid en dat er netjes binnen het budget van het programma werd gebleven. 

 

Hoe zag de gehele redactie van Health Angels eruit? Wie deed wat?  

De redactie van Health Angels was een kleine redactie. Zo hadden we twee bureauredacteuren 

(Martine en Emina), twee verslaggevers (Maarten en Janneke) een productieleider (Jasper) en 

was ikzelf als eindredacteur. Dus totaal nog geen zes mensen. 
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Hoe lang hadden jullie als redactie de tijd om een aflevering voor te bereiden? 

We kregen de opdracht om in drie maanden tijd acht afleveringen te maken. We hadden dus 

gemiddeld één week tot anderhalve week om een aflevering op de redactie voor te bereiden. 

De opnames duurde meestal vier dagen, omdat we vaak op meerdere locaties tegelijk filmen 

en dat veel reistijd kost. We filmen dan maximaal acht minuten ‘echt’ materiaal op een dag. 

Totaal moeten we voor één aflevering acht verschillende items filmen. We moeten dan twee 

verschillende verhaaltjes opnemen. 

 

Hoe kwamen jullie als programma aan de vier sponsors (Ahava, de Veluwse bron, Axium, 

Céréal)? Melden die zich zelf aan? 

Daar had ikzelf niks mee te maken. De sponsors werden ons gewoon door opdrachtgever 

Rodney aangeleverd. Hij kwam namelijk met het format en het idee voor het programma. 

Vervolgens ging hij met dat idee langs verschillende bedrijven met de vraag of zij het 

misschien wilde gaan sponsoren. Toen hij de sponsors gevonden had, ging hij naar Visible 

TV om het programma daadwerkelijk te laten produceren. En toen pas werden wij erbij 

gehaald. 

 

Welk belang heeft een sponsor om een programma als Health Angels te sponsoren? 

Dat kan van alles zijn, maar het wordt meestal gebruikt voor meer naamsbekendheid en om 

bijvoorbeeld een nieuw product onder het grote publiek te introduceren. 

 

Wat werd er met de 4 sponsors (Ahava, de Veluwse bron, Axium, Céréal) afgesproken? 

We hebben veel contact met ze gehad over wat ze precies per aflevering erin wilde hebben. 

En soms wil een sponsor dan iets wat helemaal niet kan. Zo mag een presentatrice volgens de 

Europese Richtlijn nooit iets aanprijzen en mag een product maar één keer in een aflevering in 

beeld. Niet in stilstaand beeld, maar in een bewegende shot. En zo zijn er nog meer dingen 

waar je je aan moet houden. Als een sponsor bijvoorbeeld voorstelt om voor een schap in de 

supermarkt te gaan staan, dan mag dit niet, omdat er dan teveel andere producten tegelijk in 

beeld komen. Dat doen we dan ook niet en zeggen wij tegen de sponsor dat het niet kan. 

 

Waar moet je concreet rekening mee houden als je een gesponsord programma maakt?  

Er zijn diverse regels omtrent sponsoring. Zo mag een merk of logo van een bedrijf alleen in 

een natuurlijke beweging in beeld worden gebracht. Dit staat onder andere in de Mediawet. 
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Daarnaast moet je je ook houden aan het stijlboek van de zender waarop je programma wordt 

uitgezonden. In dit geval van RTL. Hierin staat waaraan je je moet houden. Doe je dit niet, 

dan kan het productiebedrijf waarvoor jij het programma maakt, een boete krijgen. 

  

Hebben de sponsors invloed op de inhoud van het programma? Moeten jullie er bv. voor 

zorgen dat hun producten zo ‘mooi’ mogelijk aan de kijker gepresenteerd word? 

Ja, in die zin dat wij met een voorstel komen hoe wij iets in het programma onder de aandacht 

willen brengen en zij dan vervolgens kijken of dat binnen hun specifieke sponsorstrategie 

past. Het moet daar altijd binnen passen. Als zij vervolgens zeggen dat zij het niks vinden, 

dan moeten wij het aanscherpen. Met Céréal bijvoorbeeld, één van onze hoofdsponsors, 

hebben we altijd veel overleg. Deels omdat Céréal ook nog geen eerdere ervaring met 

gesponsorde televisie had. Dat is dan soms wel eens ingewikkeld. Je hebt dan zoveel overleg. 

En je moet toch zorgen dat iedereen tevreden is, zodat ze bij een volgend seizoen weer van de 

partij willen zijn. Zo ben ik op dit moment ook met een nieuw programma bezig, waarvan 

Céréal dus opnieuw één van de sponsors is. Waarschijnlijk dan, omdat onze eerdere 

samenwerking ze erg goed beviel.  

 

Aan de hand van welke informatie schreven jullie de scripts? 

Aan de hand van informatie van de sponsor. Je bespreekt met hen welk onderwerp in welke 

aflevering belicht zal worden. Je bespreekt dan bijvoorbeeld een bepaald type massage, zodat 

zij je daarover specifieke informatie kunnen geven. Vervolgens vul je dat weer aan en stuur je 

het terug naar de sponsor zodat zij er nog feedback op kunnen geven. Het is voor ons dan 

vooral de kunst om bruggetjes te bouwen tussen de verschillende onderwerpen en items van 

de sponsors in een aflevering. Soms is het hem dan nét niet. 

  

In hoeverre hebben de sponsors bij Health Angels invloed op het script/narratief? Moet een 

sponsor bv. in iedere aflevering in de inhoud terug te zien zijn? 

Ze hebben grote invloed op het script en het narratief, maar ik ben altijd diegene die het 

laatste woord heeft. Ik maak de definitieve beslissingen. Zo mogen de sponsors hun op- en 

aanmerkingen over een aflevering hebben, maar als iets is gemonteerd dan is het gewoon 

definitief. Je kunt het dan natuurlijk achteraf nog wel met een sponsor doornemen, maar een 

eindmontage is een eindmontage. Zo kan een sponsor achteraf bijvoorbeeld klagen dat iets 

niet helemaal is gegaan volgens afspraak, maar dat dan blijkt dat het licht bijvoorbeeld op die 
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locatie toch niet goed genoeg was en er dus op dat moment werd besloten het ergens anders te 

draaien. Vaak kunnen zij zich er dan wel in vinden, als je ze dat netjes uitlegt. Maar de 

sponsors hebben altijd invloed binnen ons format. 

 

Vind je het een goede ontwikkeling dat steeds meer televisieprogramma’s (ook prime time) 

gesponsord worden? Waarom wel/niet? 

Het ligt eraan om wat voor soort programma het gaat die gesponsord wordt. Als het een 

ontspannen programma is, dan wel. Maar als het een journalistiek programma is, dan liever 

niet. Het heeft er allemaal mee te maken hoe onafhankelijk een redactie precies is. Want het 

wordt dan bijvoorbeeld een probleem als je een reportage maakt, waarin de sponsor in een 

wel heel slecht daglicht wordt geplaatst. Dan belemmert het je journalistieke inhoud.  

 

Waardoor denk je dat er steeds meer televisieprogramma’s gesponsord worden? 

Omdat televisie een heel krachtig medium is. Krachtiger dan radio of krant bijvoorbeeld. 

Hierdoor komt een boodschap ook harder en vaak dieper bij de mensen binnen. Daarnaast ben 

je ook veel gepositioneerder bezig. Je werkt voor een bepaalde doelgroep aan een specifiek 

programma. Zo is de doelgroep van Health Angels ook vrouwen tussen de 19 en 40 jaar. Daar 

richten wij ons dan ook op. 

 

Hoe objectief/neutraal is een redactie nog als het een gesponsord programma maakt? 

Moet je dan altijd objectief zijn voor zo’n programma? Dat is namelijk onmogelijk. Want 

iedere keuze die je als programmamaker maakt, is in principe al een bepaalde aanname/positie 

die je aanneemt. Zo hadden wij bij Health Angels bijvoorbeeld een keer voor een item 

eigenlijk een veel beter product in ons hoofd, maar kun je dan dat brengen? Nee, dus. Omdat 

het product wat we wilden gebruiken, geen product van één van onze sponsors was. Dan 

breng je dat verschil bewust dus niet naar buiten.  

 

Leid bij televisie sponsoring de redactionele inhoud onder de commerciële inhoud?  

Soms, maar dat hoeft niet altijd. Het ligt er maar net aan welke keuzes je maakt.  

 

Vertelt een programma niet steeds meer het verhaal van een sponsor i.p.v. de redactie? 

Vaak wel, maar je moet het altijd zo veel mogelijk zien te vermijden. Zo brengen wij in 

Health Angels bijvoorbeeld ook eerst een algemeen verhaal over vezels, waarna Céréal erbij 

wordt gehaald als voorbeeld. Maar het verhaal over vezels zelf, is altijd neutraal.                  42 



Is een gesponsord programma altijd in de inhoud gestuurd door de sponsor?  

Dat durf ik niet te zeggen, bij sommige programma’s misschien niet. 

 

Kun je als tv-maker nog wel creatief zijn als je programma wordt gesponsord? 

Juist wel. Je moet namelijk niet alleen een boodschap naar de klant toe verkopen, maar 

bovendien ook leuke televisie maken. Natuurlijk wordt je door regels wel een bepaalde 

richting in gedwongen, maar je moet daarbij altijd de integriteit van het format bewaken. Dan 

is er juist plek voor creativiteit.  

 

Stel er komt toch nog een nieuw seizoen Health Angels, zou je er dan weer als eindredacteur 

aan de slag gaan? Waarom wel/niet? 

Als ik ervoor zou worden gevraagd, zou ik er wel weer beginnen ja. Maar op dit moment ben 

ik al bezig met een ander nieuw gesponsord programma.  

 

 

Interview makers Vragen productie-assistente Emina Zorlak: 

 

Waarom leek Health Angels je een leuk programma om voor te gaan werken? 

Omdat het over gezondheid gaat, iets dat me wel aanspreekt. Het is echt zo’n 

vrouwenprogramma waar ikzelf ook graag naar kijk. 

 

Hoe lang werkte je precies voor het programma? 

Ik werkte er totaal tien weken. Iets minder dan tijd die de redactie kreeg om de acht 

afleveringen te maken. Zij waren toen al iets van twee weken bezig, toen ik erbij kwam. 

 

Tot welke taken/werkzaamheden mocht jij je als productie-assistente op richten? 

Ik mocht onder andere de scripts schrijven. Ook ging ik soms wel eens mee met opnames. 

Voordat ik een script schreef, verdiepte ik me altijd eerst in het product. Tijdens het schrijven 

van de scripts, moest ik me altijd houden aan de RTL regels. Zo mag een presentatrice 

bijvoorbeeld nooit iets op televisie aanprijzen, mag een product maar één keer in een 

aflevering in beeld of genoemd worden en mag je een shot nooit beginnen of eindigen op een 

product. Tenzij, dat beeld bewegend is. Eigenlijk moet je er vooral voor zorgen dat het geen 

reclamespot wordt, maar wel leuke televisie is om naar te kijken.                                           43 



Voor mijn scriptie over televisie sponsoring heb ik Health Angels als case study gebruikt. 

Denk je dat Health Angels een goed voorbeeld is van een gesponsord televisieprogramma?  

Ik denk het wel, ja. Het is een duidelijk gesponsord televisieprogramma. Maar alle 

programma’s op televisie zijn tegenwoordig eigenlijk wel gesponsord. Bijvoorbeeld ook een 

soap als GOEDEN TIJDEN SLECHTE TIJDEN, waarin een bepaald merk chips wordt geopend. Of 

het programma BONJE MET DE BUREN waarin één van de presentatoren wel opvallend vaak 

met een BMW in beeld komt aanrijden. 

 

In hoeverre merkte jij op de redactie dat het programma gesponsord werd? 

Aan alles. Je hebt namelijk niet echt de vrijheid om alles te doen wat je zelf wil. Zo was er 

bijvoorbeeld een item in Health Angels dat ging over een homeopathisch middel, maar omdat 

zo’n middel dus niet wettelijk als medisch middel wordt erkend, mag je het ook niet op 

televisie als ‘geneesmiddel’ verkopen.  

 

Had jij in de voorbereiding van een aflevering ook contact met de sponsors? 

Nee, ikzelf persoonlijk niet. Dat deed voornamelijk Hans, onze eindredacteur. Hij was de 

tussenpersoon tussen de sponsors en de redactie en vertelde ons wat er gaande was. 

 

In hoeverre hadden de sponsors van Health Angels invloed op de inhoud van het programma? 

Moest jij (bv. tijdens het schrijven van de scripts) rekening houden met wat de sponsors 

wilde? 

Absoluut, ja. De sponsors hadden veel invloed. Zo moest ik me tijdens het schrijven van de 

scripts altijd aan de sponsoreisen houden, waarna Hans het naar de sponsor toestuurde. Die 

ging er vervolgens naar kijken wat er wel of niet goed aan was. Ook na de montage moet de 

sponsor het ermee eens zijn, nog voordat het op televisie als aflevering wordt uitgezonden. 

 

Aan de hand van welke informatie schreven jullie de scripts? 

Ik haalde vooral veel informatie van de sites van de producten. Dan keek ik waarvoor een 

product precies goed voor was. Daarnaast lette ik tijdens het schrijven van de scripts ook erg 

naar wat ik als vrouw (en dus als doelgroep) graag in een item wilde terugzien.  

                                                                                                                                                                 

In hoeverre hadden de sponsors bij Health Angels invloed op het script/narratief? 

Wij doen het creatieve, zij hoe iets in beeld wordt gebracht. Zo wilde Céréal eens dat hun 

producten met ‘natuurlijke zoetstoffen’ werden omschreven. Dat gebeurde dan ook.             44 



Denk je dat een programma als Health Angels ook zonder de hulp van vier sponsors tot stand 

had kunnen komen? Ik denk het niet. Zo hadden we naast de vier hoofdsponsors van het 

programma, nog meer sponsors die aan items meewerkten.   

 

Hoe objectief/neutraal is een redactie volgens jou nog als het een gesponsord programma 

maakt? Niet, want soms maak je iets waar je zelf totaal niet achter staat. 

 

Is er volgens jou nog wel sprake van een onderscheid tussen de redactionele en commerciële 

inhoud in een programma als Health Angels? 

Nee, er is geen duidelijk onderscheid meer. We worden door de sponsors gepusht om 

commercieel redactioneel te werken. 

 

Vertelt een programma als Health Angels niet steeds meer het verhaal van een sponsor i.p.v. 

de redactie? 

Op zich wel, maar wij hebben als redactie de vrijheid om het format te bedenken. De sponsor 

zorgt voor het programma. Zij zorgen ervoor dat het mogelijk wordt gemaakt. Hierdoor 

beïnvloeden zij ook zeker de opzet en de inhoud van het programma. Zo moeten we de 

producten van de sponsor ook altijd op een positieve manier in beeld brengen. 

 

Is een gesponsord programma altijd in de inhoud gestuurd door de sponsor? 

Ja, absoluut. Zelfs bij een programma als LIFE 4 YOU zie je dit terug, waar alleen maar 

gekookt wordt met Optimel, toevallig ook de hoofdsponsor van het programma. En toen er 

een keer een bekende acteur in Amerika overleed, kwam dit niet eens op de site van LIFE 4 

YOU als nieuws terecht, omdat het zogenaamd ‘geen Optimel gevoel uitstraalde.’ 

 

Kun je als tv-maker nog wel creatief zijn als je programma wordt gesponsord?  

Binnen een bepaald kader wel. Eigenlijk moet je juist nóg creatiever zijn om er toch nog een 

leuk programma van te maken.  

 

Stel er komt toch nog een nieuw seizoen Health Angels, zou je er dan weer als productie-

assistente aan de slag gaan? Waarom wel/niet? 

Ik ben op dit moment ook al met een ander gezondheidsprogramma bezig. Maar als er een 

ander format op Health Angels komt, dan zou ik er zeker weer aan meedoen omdat je dan 

echt weer opnieuw wordt uitgedaagd.                                                                                       45 


