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Woord vooraf van CIPO 

 

 

Geachte lezer, 

 

De staat van de integriteit bij de publieke omroep wordt bepaald door de mensen die er 

werken. Het gaat -nu nog- om zo’n 3.900 personen, werkzaam bij twintig omroeporgani-

saties. Het zijn in grote meerderheid mensen die hun werk met plezier en naar eer en 

geweten doen en zich bewust zijn van de verantwoordelijkheden die hun publieke taak 

met zich meebrengt. Dit is steeds het uitgangspunt van CIPO bij het uitvoeren van ons 

jaarlijkse onderzoek naar de naleving van de Code goed bestuur en integriteit. Wij heb-

ben bij dat onderzoek de afgelopen jaren voornamelijk gebruik gemaakt van vragenlijs-

ten via internet. Deze methode heeft het voordeel van groot gebruiksgemak voor de  

omroepen en bevordert de vergelijkbaarheid van gegevens over meerdere jaren. Bij het 

onderzoek over 2011 hebben we nadrukkelijk achter de lijstjes willen kijken door alle 

omroepen uitgebreid te interviewen. Deze opzet bood de mogelijkheid om door te vragen 

en te reageren op gegeven antwoorden. 

 

De verkregen resultaten geven ons reden tot het maken van meer opmerkingen over de 

naleving van de code dan de onderzoeken van de afgelopen paar jaar. CIPO is nog niet 

zover te concluderen dat de staat van de integriteit ten opzichte van 2010 aantoonbaar is 

verslechterd. De gekozen onderzoeksmethoden zijn immers mede bepalend voor de  

verkregen uitkomsten. Daarbij is ook van belang dat in de meeste gevallen één persoon, 

de compliance officer van de omroep, is bevraagd. Wel zijn nogal wat zaken aan het licht 

gekomen die op zijn minst vragen oproepen en door CIPO nader zullen worden onder-

zocht.  

 

Zo blijkt uit de –door veel omroepen niet goed bijgehouden- registers dat er door omroe-

pen opdrachten zijn gegund aan omroepmedewerkers of hun partners. Duidelijk moet 

worden op welke gronden die opdrachten zijn verleend. Dat sommige registers zelfs  

helemaal niet blijken te bestaan, terwijl de desbetreffende omroep aangaf dat deze  

weliswaar niet online, maar wel bij de omroep kunnen worden ingezien, is kwalijk. 

 

Een ander punt betreft het handhaven van voldoende afstand tussen bestuur en toezicht. 

De kwaliteit van zowel bestuur als toezicht is gebaat bij een goede zakelijke verstand-

houding tussen toezichthouder en directeur. Echter, als er voorafgaand aan de benoe-

ming van een kandidaat-toezichthouder al een kennelijk vriendschappelijke relatie tussen 

beiden bestaat, mag die kandidaat natuurlijk niet als toezichthouder worden benoemd. 

Een drietal omroepen gaf aan dat niet op voorhand af te keuren. CIPO wijst erop dat er  

–tot heden vooral buiten de sector- voldoende voorbeelden zijn van falend bestuur mede 

als gevolg van al te mild toezicht. 

 

Waar nodig zullen we omroepen aanspreken op hun verantwoordelijkheid om de -op de 

Mediawet gebaseerde- code beter in hun organisaties te laten doorwerken. De compli-

ance officers gaan we informeren over de gevolgen van de nieuwe code en de advies-

functie van het secretariaat van CIPO zal worden versterkt. Er komt op veler verzoek ook 

een samenvatting van de vernieuwde code, die bij indiensttreding aan medewerkers kan 

worden verstrekt. 
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In dit rapport leest u hoe omroepen reageerden op de lastige dilemma’s over de toepas-

sing van de code die we hebben voorgelegd. Onder de koppen ‘Toelichting CIPO’ gaan we 

ook zelf in op de betrokken dilemma’s. Een simpel ‘goed’ of ‘fout’ kon als antwoord op 

onze stellingen eigenlijk niet worden gegeven. Daarom is een woord van dank op zijn 

plaats voor de moeite die de respondenten zich hebben getroost.  

 

Johan Remkes 

Voorzitter CIPO 
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Commissie Integriteit Publieke Omroep 

 

035 677 2767 

Postbus 26444, 1202 JJ Hilversum 

Gebouw NPO. Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum 

www.integriteitomroep.nl  

http://www.integriteitomroep.nl/
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Managementsamenvatting 

 

 

Aanleiding onderzoek 

Jaarlijks evalueert CIPO de naleving van de gedragscode en rapporteert hierover aan de 

Raad van Bestuur van NPO, het CvdM en het Ministerie van OCW. Per 1 januari 2012 is 

er een nieuwe gedragscode in werking getreden en er wordt in dit onderzoek over 2011 

dus teruggekeken op de naleving van het laatste jaar van de oude gedragscode. Mede 

om deze reden is er voor een meer reflexieve insteek van de evaluatie gekozen. In inter-

views met vertegenwoordigers van alle landelijke publieke omroepen wordt naar de nale-

ving van de richtlijn 1 (goed bestuur), richtlijn 2 (integriteit), richtlijn 3 (verslaglegging) 

en de regeling A (klokkenluidersregeling) gevraagd. Naast de feiten over het wel of niet 

naleven, wordt ingegaan op de interne motivatie en belemmeringen die omroepen (en 

specifiek de personen die de code in de organisatie uitdragen) ervaren in het naleven van 

de gedragscode. In deze evaluatie wordt daarnaast gekeken naar de openbare publicatie 

van de vier registers die volgens richtlijn 2 (integriteit) op het internet gepubliceerd die-

nen te worden. Dit zijn de registers financiële belangen van medewerkers en hun part-

ners (art. 1.1), beleggingen van bestuurders, toezichthouder en belangrijke journalistieke 

personen (art. 1.4), nevenfuncties van bestuurders en toezichthouders (art. 2.2) en door 

de omroep gegeven geschenken met een waarde boven €50 (art. 4.2).  

 

Naleving van de gedragscode 

Omroepen zijn van mening dat zij de gedragscode goed naleven of in ieder geval in de 

geest van de gedragscode handelen. Zij sluiten namelijk niet uit dat zij zonder het te 

weten regels of interpretaties hiervan niet geheel in lijn met de gedragscode uitvoeren. 

Zolang zij op een bepaald onderdeel geen feedback van CIPO krijgen of niet binnen de 

organisatie geconfronteerd worden met een probleem omtrent de naleving, veronderstel-

len zij juist te handelen. Zeven omroepen geven aan (beredeneerd) af te wijken van de 

gedragscode. Twee van deze omroepen proberen actief de elementen te corrigeren 

waarop zij de gedragscode niet volledig naleven.  

 
Dit onderzoek levert een minimale beschrijving van het aantal omroepen dat afwijkt van 

de gedragscode en de punten waarop zij afwijken. Om erachter te komen op welke pun-

ten omroepen werkelijk afwijken van de gedragscode is zelfrapportage niet afdoende. Zo 

is vastgesteld dat zes omroepen geen vertrouwenspersoon hebben en dat een minder-
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heid van de omroepen de registers online publiceren. Omroepen noemen dit echter zelf 

niet als (beredeneerde) afwijking van de gedragscode. 

 

Uitdragen en inbedden van de gedragscode 

Omroepen geven aan dat de gedragscode dienst heeft gedaan in het proces van her-

structureren van bestuur en toezicht en het verbeteren van de bedrijfsvoering in de afge-

lopen jaren. De meeste omroepen zeggen dat serieuze naleving om een intensieve aan-

pak wat betreft het inbedden van de gedragscode in de bedrijfsvoering en –cultuur 

vraagt. Daarna hoeft dit met minder inzet onderhouden te worden. Een enkele omroep 

probeert de gedragscode op een actieve manier te laten landen in de organisatie door 

middel van workshops, een open dialoog of op andere (creatieve of actieve) wijze. 

 

Integriteitsdilemma’s 

Op de vraag of omroepen gedurende het jaar integriteitsdilemma’s zijn tegengekomen, 

antwoorden zij unaniem dat er zich geen grote zaken hebben voorgedaan. Bij de meeste 

omroepen komt het een paar keer per jaar voor dat een medewerker bij de compliance 

officer binnenloopt met de vraag of een declaratie, een uitnodiging voor een buitenlandse 

reis of een presentatieklus is toegestaan volgens de gedragscode. Een aantal compliance 

officers geeft aan dat zij zich in hun functie en besluitvormingsproces gesteund voelen 

door het feit dat de gedragscode op papier staat en zij niet op persoonlijke titel een be-

sluit hoeven te nemen. Het komt volgens de omroepen in de praktijk eigenlijk niet voor 

dat de compliance officer achteraf pas hoort dat de gedragscode is overschreden en dat 

dit dan recht gezet moet worden. 

 

Casuïstiek 

Om de overwegingen van de omroepen bij integriteitsdilemma’s zichtbaar te maken, is 

voor elke richtlijn en regeling een casus voorgelegd die een oorsprong vindt in de praktijk 

van de Publieke Omroep. De antwoorden van de omroepen zijn gebruikt om voor elke 

casus een glijdende schaal tussen ‘dat kan absoluut niet’ en ‘natuurlijk kan dat wel’ te 

creëren. De meeste omroepen zijn behoudend wat betreft stellingname. Dit kan als indi-

catie voor hun omgang met dilemma’s in hun eigen omroep gezien worden, hoewel deze 

vaak nog complexer qua afwegingen zullen zijn. 

 

 

Casus richtlijn Goed Bestuur 

U hoort dat binnenkort iemand in de raad van toezicht wordt benoemd die bevriend is met een 

(mede-)directeur van de omroep. U spreekt de (mede-)directeur daarop aan. Hij bezweert dat de 

vriendschap niet van invloed zal zijn op de kwaliteit van het toezicht. “We zijn immers allemaal 

professionals”, zegt hij. 

 

Antwoorden van de omroepen op de casus over de richtlijn Goed Bestuur 

Dat kan absoluut 

niet 
 

De aard van de 

vriendschap is be-

palend 

 Natuurlijk kan dat 

7 6 1 2 3 

 

Daar zullen de 

overige toezicht-

houders (of de 

benoemingscom-

missie) van op de 

hoogte gesteld 

moeten worden 

 

Het is belangrijk om 

de directeur daar op 

aan te spreken 
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Casus richtlijn Integriteit 

Uw omroep maakt wel eens gebruik van juridische dienstverlening door het grote en gerenom-

meerde kantoor Janzen en Janzen Advocaten. In het kader van relatiebeheer biedt dit kantoor een 

aantal medewerkers van uw omroep een gratis tweedaagse cursus Bestuursrecht aan. Dat is ten-

slotte handig bij procedures met het Commissariaat voor de Media. 

 

Antwoorden van de omroepen op de casus over de richtlijn integriteit 

Dat kan absoluut 

niet 
 

Alleen als andere 

omroepen ook zijn 

uitgenodigd 

 Natuurlijk kan dat 

10 1 1 2 5 

 

Alleen als hier heel 

terughoudend mee 

omgegaan wordt 

 

Alleen als er af-

spraken over onaf-

hankelijkheid ge-

maakt worden 

 

 

 

Casus richtlijn Verslaglegging 

U heeft uit de organisatie signalen gekregen dat de administratieve organisatie (AO) niet op orde 

is en dat daarnaast de ICT binnen de omroep sterk verouderd is. Bij de jaarstukken van uw om-

roep zal wellicht een bedrijfsvoeringverklaring worden gevoegd waarin te lezen is dat volgens het 

besturend orgaan niet is gebleken dat de bedrijfsvoering te kort is geschoten. Dit omdat er de 

komende jaren vanwege de bezuinigingen geen geld is om deze tekortkomingen op te lossen en 

het imago van de omroep alleen maar geschaad kan worden door het naar buiten brengen van 

deze informatie. 

 

Antwoorden van de omroepen op de casus over de richtlijn verslaglegging 

Dat kan absoluut 

niet 
 

De omvang en 

ernst van het pro-

bleem zijn bepalend 

 Natuurlijk kan dat 

11 5 2 1 0 

 

De problemen moe-

ten per direct opge-

lost worden 

 

De formulering van 

de tekortkoming en 

de aanpak zijn 

essentieel 

 

 

 

Casus klokkenluidersregeling 

Een berouwvolle medewerker van uw omroep meldt aan u de stelselmatige onderhandse doorver-

koop van kantoorbenodigdheden van de omroep aan derden door twee collega’s en hemzelf, waar 

zij alle drie een flinke som geld voor hebben ontvangen. Uw omroep schorst de drie medewerkers 

voor nader onderzoek. Stuurt u vervolgens aan op ontslag van alle drie, of pleit u ervoor dat uw 

omroep de klokkenluider rechtsbescherming biedt? 

 

Antwoorden van de omroepen op de casus over de klokkenluidersregeling1 

Dat kan absoluut 

niet (omroep ont-

slaat) 

 

De omvang en 

ernst van de dief-

stal zijn bepalend 

 

Natuurlijk kan dat 

(omroep biedt 

rechtsbescherming) 

7 6 3 2 0 

 

Het vertrouwen in 

de persoon is te 

veel geschaad 

 

Een klokkenluider 

moet veilig een 

misstand kunnen 

melden 

 

                                                           
1
 Een omroep heeft zich van stellingname onthouden. 
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Registers 

Wat betreft de volledigheid van de registers houden de meeste omroepen op het moment 

van het schrijven van het rapport vooralsnog een slag om de arm, daar de jaarrekening 

nog niet is opgemaakt. 

 

Meldingen in het geschenkenregister 
 Bij een omroep zijn door de bestuurders drie boeken met een waarde van €57,50 gegeven, 

dat door de omroep als een passend relatiegeschenk vanuit de levensbeschouwing wordt be-

vonden.  

 Bij een omroep is een relatiegeschenk van €95 euro gegeven voor het afscheid van een ka-

merlid. 

 Bij een omroep zijn zes giften van meer dan €50 gegeven, variërend van twee giften van €100 

aan een goed doel bij het afscheid van personen tot een gift van €5.000 voor Serious Request. 

 

Meldingen in het register beleggingen 
 Bij een omroep heeft een bestuurder een belegging in een mediabedrijf waarmee de omroep 

een zakelijke verhouding heeft. De omvang hiervan wordt niet genoemd. 
 
Meldingen in het register financiële belangen 
 Bij een omroep zijn er zes personen met een financieel belang, maar de omvang en inhoud 

hiervan worden niet genoemd.  

 Bij een omroep is een freelancecontract gegund aan het bedrijf van een partner van een me-

dewerker, ter waarde van €80.000. 

 Bij een omroep zijn er zes meldingen waarvan de omvang niet bekend is: één medewerker 

heeft een belang in de organisatie aan wie de omroep opdrachten gunt en vijf medewerkers 

hebben een partner aan wie de omroep een opdracht heeft gegund. 

 Bij een omroep zijn er twee financiële belangen van medewerkers (omvang niet bekend) bij 

productiemaatschappijen. 

 Bij een omroep is er een persoon met een financieel belang in een software pakket dat de 
omroep gebruikt, ter waarde van €800. 

 

Conclusie en aanbevelingen 

Omroepen verschillen erg in de wijze waarop ze met de gedragscode omgaan. De ene 

omroep probeert de gedragscode op de letter na te leven, terwijl anderen een eigen 

(strengere) code hanteren en weer anderen de geest van de gedragscode veel belangrij-

ker vinden. Omroepen menen zelf de gedragscode goed na te leven en vinden dat er een 

integere bedrijfscultuur bij hun omroep bestaat. De gedragscode is bij de meeste omroe-

pen goed verankerd in de bedrijfsvoering en daarom zal in de praktijk de primaire nale-

ving goed verlopen. Met een systeem van checks en balances alleen zullen echter niet 

alle gedragscodegerelateerde zaken afgevangen worden, omdat deze daarvoor bij alle 

medewerkers geïnternaliseerd moet zijn en niet alleen bij de leidinggevenden. Compli-

ance officers geven echter aan dat er in deze tijden van bezuiniging weinig ontvankelijk-

heid bij medewerkers voor het onderwerp integriteit is. Zij proberen daarom met een 

minimale verantwoorde inzet de gedragscode overeind te houden in de organisatie. 

 

De kleine omroepen zouden graag gestandaardiseerde instrumenten en een medewer-

kerssamenvatting van de gedragscode ontvangen, om het uitdragen van de code in de 

omroep te vergemakkelijken. Het feit dat de meeste kleine omroepen hun bedrijfsvoering 

onderbrengen bij de grotere omroepen maakt dat zij steeds meer gebruik zullen gaan 

maken van de daar aanwezige kennis en instrumenten. Er bestaat een risico voor een 

(tijdelijke) verslechtering van de naleving gedurende het proces van integratie van de 

bedrijfsvoeringen, omdat het systeem van checks en balances dan opnieuw gevormd 

moet worden.   
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1. Inleiding 

 

 

De Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) is door het samenwerkingsverband 

Nederlandse Publieke Omroep (NPO) per 2006 aangesteld als advies- en toezichthoudend 

orgaan voor de indertijd opgestelde Richtlijnen en regelingen goed bestuur en integriteit 

(kortweg de gedragscode). Elke omroep is primair zelf verantwoordelijk voor het inrich-

ten van en het interne toezicht op een integere bedrijfsvoering en omgang met publieke 

middelen.  

 

 

1.1 Aanleiding onderzoek 

Jaarlijks evalueert CIPO de naleving van de gedragscode en rapporteert hierover aan de 

Raad van Bestuur van NPO, het CvdM en het Ministerie van OCW. De afgelopen jaren 

hebben de publieke omroepen hiertoe een enquête ingevuld en zijn er enkele aanvullen-

de interviews gehouden. Per 1 januari 2012 is er een nieuwe gedragscode ingegaan en er 

wordt in dit onderzoek over 2011 dus teruggekeken op de naleving van het laatste jaar 

van de oude gedragscode. Mede om deze reden is er voor een meer reflexieve insteek 

van de evaluatie gekozen. In interviews met vertegenwoordigers van alle landelijke pu-

blieke omroepen wordt naar de naleving van de richtlijn 1 (goed bestuur), richtlijn 2 (in-

tegriteit), richtlijn 3 (verslaglegging) en de regeling A (klokkenluidersregeling) gevraagd.
2
 

Naast de feiten over het wel of niet naleven, wordt ingegaan op de interne motivatie en 

belemmeringen die omroepen (en specifiek de personen die de code in de organisatie 

uitdragen) ervaren in het naleven van de gedragscode.  

 

Uit de resultaten van eerdere nalevingsonderzoeken is gebleken dat publieke omroepen 

soms de ruimte voor eigen interpretatie gebruiken die de gedragscode biedt. Daarnaast 

blijkt dat impliciete keuzes vaak pas duidelijk worden op het moment dat er een dilemma 

speelt of er een gedetailleerde blik op de situatie wordt geworpen. In dit onderzoek wordt 

daarom gekeken naar de openbare publicatie van de vier registers die volgens richtlijn 2 

(integriteit) op het internet gepubliceerd dienen te worden.3 Dit zijn de registers financië-

le belangen van medewerkers
4
 en hun partners (art. 1.1), beleggingen van bestuurders, 

toezichthouder en belangrijke journalistieke personen (art. 1.4), nevenfuncties van be-

stuurders en toezichthouders (art. 2.2) en door de omroep gegeven geschenken met een 

waarde boven €50 (art. 4.2).5 De gepercipieerde naleving van de omroepen kan op deze 

wijze objectief getoetst worden. Dit om de discussie over de naleving in het kader van 

het ‘pas toe of leg uit’ concept van de gedragscode te concretiseren. Daarnaast ambieert 

CIPO om met de jaarlijkse evaluatie omroepen te prikkelen om te reflecteren op hun uit-

gangspunten en werkwijze met betrekking tot de gedragscode.  

 

 

 

                                                           
2
 De richtlijnen 4 (cofinanciering), 5 (telefoondiensten) en 6 (e-mailmarketing) zijn niet geëvalueerd, omdat 

deze per 1 januari 2012 zijn vervallen. 
3
 Zie bijlage 2 voor een opsomming van de bepalingen omtrent de registers in de gedragscode.  

4
 Onder medewerkers wordt verstaan diegenen die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij een 

media-instelling alsmede bestuurders, directeuren en toezichthouders. 
5
 De gedragscode 2012 voorziet in het openbaar publiceren van een vijfde register, dat van ontvangen ge-

schenken met een waarde boven €50. 
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1.2 Compliance officers 

De publieke omroepen verschillen erg qua omvang, organisatievorm en –cultuur, waarbij 

de ene omroep de gedragscode op de letter tracht na te leven, de ander een eigen 

(strengere) code hanteert en weer een ander de geest van de gedragscode veel belang-

rijker vindt. Mede afhankelijk van de middelen en de omvang die de omroep heeft, is 

daarom bewust wel of niet een aparte compliance officer aangesteld. Het feit dat er geen 

compliance officer is, wil echter niet zeggen dat de omroep niet serieus met de gedrags-

code omgaat. De taken die bij een compliance officer horen, worden namelijk altijd ge-

dragen door één of meerdere personen uit de organisatie. Voor het lees- en schrijfgemak 

wordt deze persoon of constructie in de rapportage met compliance officer aangeduid.  

 

 
Figuur 1 Verantwoordelijkheid voor het uitdragen en toezien op de naleving van de ge-

dragscode bij de omroep 

 

 

Figuur 1 laat zien dat de taken die horen bij de rol van compliance officer bij vijftien om-

roepen bij één persoon liggen en dat vier omroepen deze bewust bij meerdere afdelingen 

hebben ondergebracht. Beide constructies hebben voor- en nadelen. Omroepen kiezen 

vaak voor een pragmatische insteek, waarbij iemand een coördinerende rol toebedeeld 

krijgt naast de taak die hij al heeft. Ook bij omroepen die een compliance officer hebben 

aangewezen, blijkt dat deze persoon dat nooit alleen kan. De reikwijdte van de taken van 

de compliance officer bestrijkt namelijk meerdere afdelingen. De directeur (en in brede 

zin de leidinggevenden van de omroep) heeft een belangrijke voorbeeldfunctie waar het 

de gedragscode betreft. Compliance officers menen dat het risico bestaat dat de organi-

satie de gedragscode met minder toewijding naleeft als de directeur zelf niet actief de 

gedragscode naleeft en uitdraagt. Bij de kleine omroepen heeft de directeur vaak de 

compliance taken en dus een dubbele verantwoordelijkheid. 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7

Directeur (vaak met ondersteuning)

Juridische zaken

Financiële zaken

Beleidsmedewerker

Gedeelde taak (meestal) personeelszaken,
financiële en juridische zaken

7 

3 

3 

2 

4 
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2. Naleving van de gedragscode 

 

 

De meeste omroepen hebben de praktijk om alleen bij de invoering of wijziging van de 

gedragscode de werkwijze in hun omroep hieraan te spiegelen en eventueel aan te pas-

sen. Op die momenten wordt de gedragscode grondig doorgespit en deze wordt daarna 

als bekend verondersteld. Vervolgens wordt de gedragscode alleen als naslagwerk ge-

bruikt. Het merendeel van de omroepen raadpleegt daarom een of twee keer per jaar de 

gedragscode als het tijd is om de jaarrekening op te maken. Slechts een klein deel heeft 

de gedragscode werkelijk op het bureau liggen of op het bureaublad van de computer 

staan en zoekt er met enige regelmaat iets in op.  

 

 

2.1 Afwijkingen van de gedragscode 

Omroepen zijn van mening dat zij de gedragscode goed naleven of in ieder geval in de 

geest van de gedragscode handelen. Zij sluiten namelijk niet uit dat zij zonder het te 

weten regels of interpretaties hiervan niet geheel in lijn met de gedragscode uitvoeren. 

Zolang zij hierover geen feedback van CIPO krijgen of binnen de organisatie geconfron-

teerd worden met een probleem omtrent de naleving, veronderstellen zij juist te hande-

len. Deze houding wordt bevestigd door het feit dat bijna geen enkele omroep alle regis-

ters volledig invult en publiceert. Zij noemen dat echter niet uit zichzelf als een van de 

punten waarop de code niet wordt ge-

volgd. Om erachter te komen op welke 

punten omroepen werkelijk afwijken van 

de gedragscode is zelfrapportage dus niet 

afdoende. Dit onderzoek levert daarom 

een minimale beschrijving van het aantal 

omroepen dat afwijkt van de gedragscode 

en de punten waarop zij afwijken. In kader 

1 worden de gemelde afwijkingen van de 

gedragscode door de omroepen beschre-

ven. 

 

 

Kader 1 Door de omroepen geconstateerde afwijkingen van de gedragscode 

 Twee omroepen geven aan dat zij er niet in slagen om het gewenste diversiteitsbeleid te reali-

seren, waarbij één omroep van deze twee beredeneerd van het beleid afwijkt omdat zij etni-

sche registratie onwenselijk achten.  

 Twee omroepen geven aan dat hun verslaglegging nog ruimte voor verbetering laat, maar dat 

ze hier aan werken.  

 Een omroep geeft aan dat ze bezig zijn met het opzetten van een klokkenluidersregeling.  

 Twee omroepen geven aan dat ze qua inrichting van het bestuursmodel afwijken van de code, 

maar volgens CIPO hebben zij wel voldoende onderscheid aangebracht tussen bestuur- en 

toezichthoudende taken.  

 Twee omroepen geven aan dat ze geen cadeaus met een waarde van minder dan €50 regi-

streren (zie kader met toelichting CIPO). 

 

 

Omroepen gaan er vanuit dat de medewerkers integer handelen en doordrongen zijn van 

het feit dat er met publieke middelen wordt gewerkt. Dat maakt dat zij de medewerkers 

niet onnodig ‘lastig willen vallen’ met procedures en formulieren. Ook omdat de gemid-

Toelichting CIPO 

 

Wanneer de gedragscode van 2006 op de 

letter wordt gelezen en gevolgd, dan zouden 

omroepen alle gegeven geschenken moeten 

registreren. In de Gedragscode 2012 (artikel 

2.6.6) is naar de praktijk van de omroepen 

gesteld dat alleen geschenken boven €50 

geregistreerd moeten worden. Dit vermindert 

de administratieve last voor de omroepen. 
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delde (creatieve) omroepmedewerker volgens sommige omroepen niet zo van regels en 

beperkingen houdt, maar zich op de inhoud van het werk wil kunnen focussen. De om-

roepen zetten er daarom op in dat wel het bestaan van de gedragscode bij alle mede-

werkers bekend is, maar dat de specifieke inhoud hiervan wordt gedragen en gestuurd 

door de leiding van de organisatie. Omroepen zijn vaak al tevreden als medewerkers uit 

zichzelf een gedragscodegerelateerde zaak aan hun leidinggevende voorleggen. 

 

 

2.2 Uitdragen en inbedden van de gedragscode 

Omroepen geven aan dat de gedragscode dienst heeft gedaan in het proces van her-

structureren van bestuur en toezicht en het verbeteren van de bedrijfsvoering in de afge-

lopen jaren. Omroepen die al verder in dit transformatieproces waren (en bijvoorbeeld al 

een eigen integriteitscode hadden) hebben voor hun gevoel niet veel te leren van de ge-

dragscode. Kleine omroepen hebben weliswaar houvast aan de gedragscode, maar heb-

ben moeite om deze te realiseren en leven daarom liever de geest van de gedragscode 

na. Jonge omroepen hebben een wat afwerende houding naar de code toe, omdat zij de 

richtlijnen te vanzelfsprekend vinden in het licht van de werkethiek van de moderne pro-

fessional. Het proces van organisatieontwikkeling waarin een omroep zich bevindt lijkt 

grotendeels bepalend te zijn voor de wijze waarop met de gedragscode wordt omgegaan. 

De meeste omroepen zeggen dat serieuze naleving om een intensieve aanpak wat betreft 

het inbedden van de gedragscode in de bedrijfsvoering en –cultuur vraagt. Daarna hoeft 

dit met minder inzet onderhouden te worden.  

 

Een enkele omroep probeert de gedragscode op een actieve manier te laten landen in de 

organisatie door middel van workshops, een open dialoog (gericht op risicoherkenning) of 

op andere (creatieve of actieve) wijze. De meeste omroepen bedden elementen van de 

gedragscode in de organisatie in en wijzen de medewerkers (minimaal) een keer per jaar 

op de regels. Voor zover nodig geacht, want eigenlijk wordt de gedragscode niet erg van 

toepassing gevonden voor een reguliere medewerker, daar deze meestal geen beslis- of 

tekenbevoegdheid heeft. De directie en andere leidinggevenden dienen volgens de om-

roepen de gedragscode wel goed te kennen en proberen het goede voorbeeld te geven 

door integer en transparant te werken en communiceren, behoudend te declareren en 

geen salarissen boven de Balkende-norm te accepteren. De meeste omroepen hebben 

daarbij het gevoel, want aantonen en meten doen ze het niet, dat er een cultuur van in-

teger handelen in de omroep bestaat, deels ingegeven door de levensbeschouwelijke 

grondslag van en de sterke sociale controle bij de omroep. De omroepen voelen daar-

naast de ogen van de politiek en media op zich gericht waar het overtredingen van de 

gedragscode betreft en daarom hebben ze een sterke motivatie om misstanden te voor-

komen. Daarbij zien zij het als gegeven dat een individu op één of andere manier mis-

bruik van zijn positie kan maken en dat ook een gedragscode dat niet kan voorkomen. 

 

De compliance officers ervaren dat er in tijden van bezuiniging geen of weinig ontvanke-

lijkheid bij medewerkers is voor het onderwerp integriteit. Zij proberen daarom met een 

minimale verantwoorde inzet de gedragscode overeind te houden in de organisatie. Om-

roepen merken echter dat het met het afslanken van het personeelsbestand steeds moei-

lijker wordt om te voldoen aan de eisen die de gedragscode stelt aan het scheiden van 

taken en bevoegdheden in de bedrijfsvoering bijvoorbeeld. Bij de kleinere omroepen is 

het daarom niet te voorkomen dat onderdelen van de keten van controle en bevoegdheid 

bij één persoon komen te liggen.  
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2.3 Integriteitsdilemma’s 

Op de vraag of omroepen gedurende het jaar integriteitsdilemma’s zijn tegengekomen, 

antwoorden zij unaniem dat er zich geen grote zaken hebben voorgedaan. Verschillende 

omroepen geven aan dat er totaal geen integriteitdilemma’s speelden in hun organisatie. 

Uit de door andere omroepen geschetste integriteitdilemma’s blijkt echter dat zich derge-

lijke zaken weldegelijk kunnen voordoen en bovendien op alle niveaus in de organisatie. 

Bij de meeste omroepen komt het een paar keer per jaar voor dat een medewerker bij de 

compliance officer binnenloopt met de vraag of een declaratie, een uitnodiging voor een 

buitenlandse reis of een presentatieklus is toegestaan volgens de gedragscode. Het ant-

woord op de vraag van de medewerker is vaak ontkennend, maar dat is verklaarbaar 

doordat leidinggevenden de relatief eenvoudige vragen en dilemma’s afvangen. Alleen de 

meer ingewikkelde en zeldzame zaken komen daarom bij de compliance officer terecht, 

tenzij de compliance officer een echte centrale rol qua compliance taken in de organisatie 

heeft.  

 

De medewerker is uiteraard niet altijd blij om te horen dat er een negatieve beslissing is 

genomen, maar is meestal wel tevreden over het feit dat er een helder besluit genomen 

wordt. Een aantal compliance officers geeft aan dat zij zich in hun functie en besluitvor-

mingsproces gesteund voelen door het feit dat de gedragscode op papier staat en zij niet 

op persoonlijke titel een besluit hoeven te nemen. Het komt volgens de omroepen in de 

praktijk eigenlijk niet voor dat de compliance officer achteraf pas hoort dat de gedrags-

code is overschreden en dat dit dan recht gezet moet worden.  
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3. Casuïstiek 

 

 

Om de overwegingen van de omroepen bij integriteitsdilemma’s zichtbaar te maken, is 

voor elke richtlijn en regeling een casus voorgelegd die een oorsprong vindt in de praktijk 

van de Publieke Omroep. De dilemma’s zijn voor omroepen dus herkenbaar, maar omdat 

ze algemeen gesteld worden is er hopelijk meer openheid in de stellingname dan wan-

neer dilemma’s die bij de omroep zelf speelden ‘verdedigd’ moeten worden. Er is dus 

geen goed of fout antwoord, daar de gedragscode ruimte voor een eigen toepassing en 

interpretatie geeft. De antwoorden van de omroepen zijn gebruikt om voor elke casus 

een glijdende schaal tussen ‘dat kan absoluut niet’ en ‘natuurlijk kan dat wel’ te creëren.  

 

 

3.1 Richtlijn Goed bestuur en Toezicht 

De richtlijn Goed bestuur en Toezicht geeft omroepen handvatten om de scheiding van 

besturende en toezichthoudende taken in de organisatie te realiseren. Deze richtlijn is 

voor de meeste omroepen de aanleiding geweest om hun organisatiemodel te herzien en 

opnieuw in te richten. Inmiddels hebben alle omroepen hun bestuur en toezicht geschei-

den, waarbij de meeste hebben gekozen voor een raad van toezicht-model.  

 

 

Kader 2 Casus richtlijn Goed Bestuur 

U hoort dat binnenkort iemand in de raad van toezicht wordt benoemd die bevriend is met een 

(mede-)directeur van de omroep. U spreekt de (mede-)directeur daarop aan. Hij bezweert dat de 

vriendschap niet van invloed zal zijn op de kwaliteit van het toezicht. “We zijn immers allemaal 

professionals”, zegt hij. 

 

 

Als antwoord op de stelling of een vriendschap tussen de directeur en een toekomstig 

RvT-lid een schending van de onafhankelijkheid tussen het besturende en toezichthou-

dende orgaan is, antwoorden zeven omroepen heel resoluut ja (zie tabel 1). Zij menen 

dat elke schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden en dat omroepen, 

maar ook personen, zich niet in deze positie moeten willen plaatsen. Ook omdat de 

vriendschapsrelatie kan lijden onder de spanning van de positie die men inneemt in het 

toezicht houden versus het besturen. De 

overige omroepen vinden dat intieme vrien-

den of familie geen zitting in de RvT kunnen 

hebben, maar menen dat een vriendschap 

in de praktijk niet meteen tot belangenver-

strengeling hoeft te leiden. Zeker omdat 

personen die vanwege hun inhoudelijke of 

persoonlijke kwaliteiten in aanmerking kun-

nen komen voor een toezichthouderpositie 

schaars zijn. Veel omroepen vragen daar-

naast ook een affiniteit met de grondslag 

van de omroep. Voor de 2.42 omroepen 

betekent dit dat zij in een kleine vijver vis-

sen. 

 

Toelichting CIPO 

 

Bestuurders en toezichthouders moeten el-

kaar als personen liggen, maar onafhankelijk 

kunnen opereren. De RvT benoemt zichzelf 

door middel van coöptatie of wordt benoemd 

door de ledenraad van een omroepvereniging 

en daarom kan de compliance officer zich het 

beste tot deze organen wenden met informa-

tie over de vriendschapsband. De directeur 

dient hier immers geen directe zeggenschap 

over te hebben.  
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Er zijn daarom voorwaarden voor onafhankelijkheid in de meeste omroepen verankerd, 

zoal de profielschets voor de toezichthouders, een openbare of getrapte werving en be-

noeming van nieuwe RvT-leden en een clausule in de statuten dat voormalige bestuur-

ders of medewerkers van de omroep binnen een bepaalde termijn geen RvT-lid mogen 

worden. Deze omroepen menen dat degene die moet besluiten over de aanstelling van 

het nieuwe lid, op de hoogte van de bestaande vriendschap gebracht moeten worden. 

 

 

Tabel 1 Antwoorden van de omroepen op de casus over de richtlijn Goed Bestuur 

Dat kan absoluut 

niet 
 

De aard van de 

vriendschap is be-

palend 

 Natuurlijk kan dat 

7 6 1 2 3 

 

Daar zullen de 

overige toezicht-

houders (of de 

benoemingscom-

missie) van op de 

hoogte gesteld 

moeten worden 

 

Het is belangrijk om 

de directeur daar op 

aan te spreken 

 

 

 

Het pleit niet voor hen dat de toekomstige toezichthouder of de directeur de vriendschap 

niet al zelf kenbaar heeft gemaakt, volgens de omroepen. Transparantie is immers een 

voorwaarde voor onafhankelijkheid en als het RvT-lid weloverwogen wordt aangesteld, 

dan moet er kritisch en zelfreflectief gekeken worden naar het functioneren van personen 

en de besluitvorming. Het zal naar verwachting snel zichtbaar zijn als er niet-integer 

wordt gehandeld en er onderonsjes zijn tussen het RvT-lid en de directeur. Overigens is 

het ook goed mogelijk dat er vriendschappen ontstaan gedurende het uitoefenen van de 

functie, wat deels als voordeel wordt gezien omdat men dan in een goede onderlinge 

verstandhouding kan samenwerken. Bij deze vriendschappen moeten dezelfde waak-

zaamheid en overwegingen gelden als voor de aanstelling van een bevriend persoon zijn 

genoemd, vinden omroepen.  

 

Een dergelijke vriendschapsband tussen de directeur en een toekomstig RvT-lid heeft 

volgens de omroepen voor zover bekend nooit gespeeld. Wel hebben meerdere omroe-

pen meegemaakt dat zittende RvT-leden of de concessiehouder personen voordroegen 

waar de omroep uit onafhankelijkheidsoogpunt niet akkoord mee wilde gaan. Het in stel-

ling brengen van de profielen voor RvT-leden is dan een sterk mechanisme om dit tegen 

te gaan. Bij de jonge en de kleinere omroepen die onlangs voor het eerst intern toezicht 

hebben ingesteld, is de formering en het functioneren van dat toezicht soms een kwets-

baar proces. Het zelfreinigende vermogen van een evenwichtige RvT heeft volgens deze 

omroepen vaak tijd nodig om op gang te komen en succes te hebben.  

 

 

3.2 Richtlijn Integriteit 

De richtlijn Integriteit geeft onder andere handvatten voor het accepteren van cadeaus 

en uitnodigingen. Over het accepteren en geven van cadeaus is de richtlijn vrij expliciet, 

over uitnodigingen veel minder. Vandaar dat de omroepen een casus is voorgelegd over 

een uitnodiging voor een cursus, aangeboden door een advocatenkantoor.  
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Kader 3 Casus richtlijn Integriteit 

Uw omroep maakt wel eens gebruik van juridische dienstverlening door het grote en gerenom-

meerde kantoor Janzen en Janzen Advocaten. In het kader van relatiebeheer biedt dit kantoor een 

aantal medewerkers van uw omroep een gratis tweedaagse cursus Bestuursrecht aan. Dat is ten-

slotte handig bij procedures met het Commissariaat voor de Media. 

 

 

Tien omroepen waren heel stellig in hun standpunt dat een omroep niet kosteloos een 

dienst kan accepteren, ondanks de welkome expertiseverbreding, omdat dit verwach-

tingen bij de dienstverlener wekt en de schijn van vriendjespolitiek opwerpt.  

 

 

Tabel 2 Antwoorden van de omroepen op de casus over de richtlijn integriteit 

Dat kan absoluut 

niet 
 

Alleen als andere 

omroepen ook zijn 

uitgenodigd 

 Natuurlijk kan dat 

10 1 1 2 5 

 

Alleen als hier heel 

terughoudend mee 

omgegaan wordt 

 

Alleen als er af-

spraken over onaf-

hankelijkheid ge-

maakt worden 

 

 

 

Vijf omroepen vinden dat een dergelijk aanbod prima geaccepteerd of onderhandeld kan 

worden als onderdeel van de dienstverlening (al vinden zij twee dagen met meerdere 

personen om praktische redenen onwenselijk), omdat omroepen toch per keer bekijken 

bij welk advocatenkantoor ze een zaak onderbrengen. Zij voelen zich dus niet gedwong-

en om het advocatenkantoor een wederdienst te doen. De personen die naar de cursus 

gaan zijn bovendien niet degenen die in de positie zitten om te besluiten naar welk advo-

catenkantoor een zaak gaat, ook al zijn zij te spreken over de getoonde expertise van de 

cursusleider. Omroepen zien het soms zelfs als een potentieel risico dat zij zich teveel in 

de kaart laten kijken door het advocatenkantoor, daar er ongetwijfeld casussen uit de 

praktijk van de omroep besproken gaan worden. Om die reden zouden omroepen even-

tueel alleen een cursus volgen bij een advocatenkantoor waar ze zelf positieve ervarin-

gen mee hebben, nooit met een advocatenkantoor waar ze niet mee hebben samenge-

werkt of die een derde partij inhuurt om de cursus te verzorgen. 

 

Uitnodigingen als deze (die door sommige omroepen onterecht als cadeau in de zin van 

de gedragscode worden beschouwd) worden alleen aan de grote omroepen gedaan en 

meestal niet aan de kleinere (ook omdat deze vaak geen jurist in dienst hebben, maar 

bijvoorbeeld juristen van de grotere omroepen inhuren). Hoewel vrijwel alle omroepen de 

tweedaagse cursus (ook vanwege de overnachting) zouden weigeren, zeker wanneer 

deze op een dure locatie met volledige verzorging wordt aangeboden, gaan veel omroep-

juristen naar de workshops die jaarlijks door grote advocatenkantoren worden gegeven 

over bijvoorbeeld media- en auteursrecht. Het feit dat alle omroepen in beginsel uitgeno-

digd worden en de waardevolle kennis dus omroepbreed in een middag gedeeld wordt, 

maakt dat slechts een enkeling hier bezwaar tegen heeft. Zij menen dat de NPO deze 

advocatenkantoren moet betalen voor deze service, omdat ‘gratis’ ook in collectief ver-

band niet bestaat. Er is een enkele omroep die het niveau van expertise van deze work-

shops in twijfel trekt en meent dat er intern bij de verschillende publieke omroepen vol-

doende expertise is en dat deze niet extern gehaald hoeft te worden.  
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De omroepen zeggen in algemene zin sober om te gaan met het accepteren van uitnodi-

gingen van dienstverlenende kantoren of bedrijven, omdat directeuren vaak te druk zijn 

om deze te accepteren, maar ook om de schijn van beïnvloedbaarheid te voorkomen. 

Deze standaard is inmiddels bij de Publieke Omroep bekend en daarom komen er steeds 

minder uitnodigingen. Een enkele keer wordt er een uitnodiging gedaan die riekt naar 

omkoperij aldus de omroepen, maar dit is (tegenwoordig) een zeldzaamheid, al is het 

nooit uit te sluiten dat iemand zich laat verleiden. Als omroepen op uitnodigingen ingaan, 

dan is dat omdat het de professionele positionering van de omroep ten goede komt en 

dat wordt ook als zodanig gecommuniceerd. Voor toezichthouders en directeuren geldt 

dat ook wanneer zij de omroep vertegenwoordigen bij evenementen van de omroep zelf 

waar anderen voor worden uitgenodigd (bijvoorbeeld bij het Prinsengracht of Zondagoch-

tendconcert). In beide situaties mag volgens de omroepen echter niet de illusie van fête-

ren ontstaan, omdat dat niet het signaal van inhoudelijke kwaliteit is dat men af wil ge-

ven.  

 

 

3.3 Richtlijn verslaglegging 

De richtlijn Verslaglegging wordt door veel om-

roepen als overbodig beschouwd, daar het 

Handboek Financiële Verantwoording Publieke 

Omroep als leidraad voor een integere en hel-

dere verslagging wordt gebruikt. De controle-

rende rol van de accountant is hierin van groot 

belang en de omroepen hebben veel vertrou-

wen in en respect voor de strenge standaarden 

die deze hanteert. Dat geldt voor zowel de in-

terne als de externe accountants, waarvan 

men het ondenkbaar vindt dat deze een niet 

correcte of onvolledige  

bedrijfsvoeringsverklaring zou tekenen. Dit 

ondanks het feit dat er (recente) voorbeelden 

uit het bedrijfsleven zijn waar dat is gebeurd. 

Het feit dat externe accountants volgens de 

gedragscode niet langer dan vijf jaar aange-

steld mogen worden, maakt dat de ruimte om 

(bewust en onopgemerkt) te frauderen erg 

klein wordt. 6  

 

 

Kader 4 Casus richtlijn Verslaglegging 

U heeft uit de organisatie signalen gekregen dat de administratieve organisatie (AO) niet op orde 

is en dat daarnaast de ICT binnen de omroep sterk verouderd is. Bij de jaarstukken van uw om-

roep zal wellicht een bedrijfsvoeringverklaring worden gevoegd waarin te lezen is dat volgens het 

besturend orgaan niet is gebleken dat de bedrijfsvoering te kort is geschoten. Dit omdat er de 

komende jaren vanwege de bezuinigingen geen geld is om deze tekortkomingen op te lossen en 

het imago van de omroep alleen maar geschaad kan worden door het naar buiten brengen van 

deze informatie. 

 

                                                           
6
 Overigens vindt tenminste één omroep dat het kapitaalvernietiging is om elke vijf jaar weer een nieuw ac-

countantskantoor in de materie van de omroep in te werken. 

Toelichting CIPO 

 

Een uitnodiging als deze kan volgens artikel 

2.6.4 van de Gedragscode 2012 geaccep-

teerd worden mits:  

(1) Er geen onderhandelingen met de uitno-

digende partij inzake opdrachtverlening of 

Europese aanbesteding gaande of aanstaan-

de zijn;  

(2) Er geen actuele situatie aan de orde is 

die aanvaarding van de uitnodiging zou kun-

nen beletten (bijvoorbeeld omdat de uitnodi-

gende partij in opspraak is);  

(3) Het niet de inschatting is dat aanvaar-

ding van de uitnodiging op enige wijze nega-

tieve publiciteit voor de media-instelling 

teweeg zou kunnen brengen;  

(4) Aanvaarding van de uitnodiging goed is 

voor het netwerk van de medewerker;  

(5) De uitnodiging past in het normale rela-

tiebeheer van de uitnodigende partij;  

(6) De waarde van de uitnodiging niet bui-

tensporig is. 
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Het inleven in deze stelling was voor veel omroepen niet gemakkelijk, ook omdat het 

naar hun idee ondenkbaar is dat een tekortkoming in de AO en de ICT niet door de mon-

dige medewerkers al op allerhande manieren geuit en gecommuniceerd zou worden. 

Wanneer er onverhoopt toch een tekortkoming in de bedrijfsvoering wordt geconsta-

teerd, dan is het zaak om dat op een heldere maar constructieve manier in de jaarreke-

ning te vermelden vinden alle omroepen. Het is immers niet vreemd dat er in een organi-

satie een probleem wordt geconstateerd, het gaat erom wat de organisatie hieraan gaat 

doen en of het beoogde doel een jaar later is behaald. Er zijn interne en externe partijen 

die toezien op de naleving hiervan.  

 

 

Tabel 3 Antwoorden van de omroepen op de casus over de richtlijn verslaglegging 

Dat kan absoluut 

niet 
 

De omvang en 

ernst van het pro-

bleem zijn bepalend 

 Natuurlijk kan dat 

11 5 2 1 0 

 

De problemen moe-

ten per direct opge-

lost worden 

 

De formulering van 

de tekortkoming en 

de aanpak zijn 

essentieel 

 

 

 

Echte gebreken als in de casus zijn er amper geweest volgens de omroepen, maar deze 

zouden zo snel mogelijk opgelost moeten worden, vindt men. Een gebrek in de AO zou 

per ommegaande gecorrigeerd moeten worden, maar verouderde ICT is wel een discus-

siepunt. Op een PC waar bijvoorbeeld niet de meest recente Windows software op staat 

kan vaak prima gewerkt worden, terwijl een haperend netwerk schade aan de bedrijfs-

productiviteit doet. Voor het oplossen van het gebrek moet dan geld vrijgemaakt worden 

ten koste van andere budgetposten. Ook in tijden van bezuinigingen is het dus ondenk-

baar voor de omroepen dat er geen geld is om deze zaken te repareren. Hiervoor moeten 

eventueel creatieve oplossingen bedacht worden, zoals het budgetteren van verbeterac-

tiviteiten over meerdere boekjaren heen.  

 

Over de mogelijkheid om een niet accurate bedrijfsvoeringsverklaring te tekenen merken 

de kleine omroepen op dat het feit dat zij steeds vaker hun administratie onderbrengen 

bij de grote omroepen, maakt dat het systeem van checks en balances om een goede 

bedrijfsvoering te garanderen steeds sterker wordt. Kleine omroepen hebben immers 

weinig personeel en kunnen daarmee een scheiding van taken en bevoegdheden niet 

altijd garanderen, zeker als er door bezuinigingen nog meer personeel wegvalt. Bij het 

samenvoegen van de bedrijfsvoeringen bestaat echter wel het risico dat gedetailleerde 

maar niet gedocumenteerde kennis van de bedrijfsvoering niet (volledig) overgedragen 

wordt en dat daarmee onverhoopt bij besluitvorming de naleving van de gedragscode in 

gedrang komt.  

 

 

3.4 Klokkenluidersregeling 

De klokkenluidersregeling bevat de procedure voor het omgaan met (het vermoeden 

van) een misstand. Omroepen kunnen medewerkers die een misstand melden bescher-

ming bieden. De gedragscode bevat een klokkenluidersregeling (regeling A) en schrijft 

voor dat een omroep een vertrouwenspersoon voor integriteitszaken aanstelt. De meeste 

omroepen hebben een vertrouwenspersoon aangesteld of zijn daarmee bezig door bij-
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voorbeeld de taakstelling van de vertrouwenspersonen voor ongewenste intimiteiten te 

verbreden. Voor kleine omroepen is het vaak lastig om een vertrouwenspersoon aan te 

stellen. Zij zien het echter als ongewenst als een medewerker zich met een klacht over 

de directeur tot deze zelfde directeur moet wenden. Omroepen lossen dit soms op door 

CIPO als meldpunt voor (vermoedens van) misstanden te gebruiken (CIPO is volgens 

regeling A namelijk extern meldpunt) of een toezichthouder van hun organisatie aan te 

wijzen voor de taak.  

 

 
Figuur 2 Aantal omroepen dat een vertrouwenspersoon heeft aangesteld  

 

De omroepen geven aan dat zij in 2011 niet met klokkenluiders te maken hebben gehad. 

Het feit dat er binnen de omroepen geen klokkenluidersmeldingen zijn geweest, maakt 

ook dat de inhoud van de regeling minder bekend is bij de omroepen. Een omroep heeft 

zich daarom van stellingname onthouden. 

 

 

Kader 5 Casus klokkenluidersregeling 

Een berouwvolle medewerker van uw omroep meldt aan u de stelselmatige onderhandse doorver-

koop van kantoorbenodigdheden van de omroep aan derden door twee collega’s en hemzelf, waar 

zij alle drie een flinke som geld voor hebben ontvangen. Uw omroep schorst de drie medewerkers 

voor nader onderzoek. Stuurt u vervolgens aan op ontslag van alle drie, of pleit u ervoor dat uw 

omroep de klokkenluider rechtsbescherming biedt? 

 

 

De klokkenluidersregeling is niet het eerste dat bij omroepen opkomt bij de vraag hoe ze 

om zouden gaan met iemand die een diefstal meldt en sommige omroepen vinden rond-

uit dat deze regeling niet geldt voor iemand die zelf ‘geen schone handen’ heeft. Zij zien 

de diefstal puur als een wetsovertreding en grond voor ontslag op staande voet voor de 

klokkenluider, al hebben sommige (vanuit levensbeschouwelijk standpunt) oog voor de 

persoon en de consequenties van ontslag op zijn leven en gezin. Het merendeel van de 

omroepen kiest dan ook voor ontslag, zeker voor de twee frauderende medewerkers die 

zich niet hebben gemeld, al is het maar omdat er geen signaal naar de organisatie mag 

uitgaan dat stelen wordt getolereerd. 

 

 

13 

6 

Er is een vertrouwenspersoon Er is geen vertrouwenspersoon
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Tabel 4 Antwoorden van de omroepen op de casus over de klokkenluidersregeling 

Dat kan absoluut 

niet (omroep ont-

slaat) 

 

De omvang en 

ernst van de dief-

stal zijn bepalend 

 

Natuurlijk kan dat 

(omroep biedt 

rechtsbescherming) 

7 6 3 2 0 

 

Het vertrouwen in 

de persoon is te 

veel geschaad 

 

Een klokkenluider 

moet veilig een 

misstand kunnen 

melden 

 

 

 

Andersom vinden twee omroepen dat je het signaal naar de organisatie moet laten uit-

gaan dat een klokkenluider beschermd wordt en dat medewerkers zich ook in de toe-

komst veilig kunnen voelen om misstanden te melden. Als een omroep besluit om een 

persoon in de organisatie te behouden, dan zou dit gepaard gaan met beperkingen van 

zijn werkzaamheden en carrièremogelijkheden. In de praktijk zal de persoon naar ver-

wachting alsnog min of meer gedwongen de organisatie verlaten, bijvoorbeeld door mid-

del van een outplacement traject of vertrekregeling, waar de persoon overigens geen 

geldelijk voordeel van mag krijgen.  

 

In het verleden hebben structurele diefstallen van technische apparatuur en kantoorarti-

kelen zich sporadisch bij de omroe-

pen voorgedaan. Een enkele keer in 

de afgelopen decennia, aldus drie 

respondenten die elk meer dan 25 

jaar bij de Publieke Omroep werken. 

In het afgelopen jaar hebben zich 

geen grote diefstallen door mede-

werkers van omroepen voorgedaan, 

aldus de omroepen. Zij hebben het 

idee dat ze die diefstallen redelijk op 

het spoor kunnen komen door 

trends in uitgaven en inkopen te 

signaleren. Wel geloven ze dat er 

een zeer sterk signaal van ontslag 

op staande voet van een niet zuiver 

opererende persoon kan uitgaan als 

de bedrijfscultuur niet voldoende 

integer is. 

 

  

Toelichting CIPO 

De gedragscode bevat met regeling A een uitgebreide 

klokkenluidersregeling. Het is dan ook een misverstand 

om te denken dat omroepen zelf ook nog een klokken-

luidersregeling moeten maken. De regeling voorziet erin 

dat een misstand in eerste instantie binnen de desbe-

treffende omroep wordt gemeld. Als dat niet mogelijk is, 

dient CIPO als extern meldpunt. Het is aan omroepen 

zelf om klokkenluiders rechtsbescherming te bieden. Dat 

geldt in ieder geval voor medewerkers die te goeder 

trouw zijn. Artikel A5.2 van de Gedragscode 2012 biedt 

de mogelijkheid om ook aan medewerkers die niet te 

goeder trouw zijn geheel of gedeeltelijk rechtsbescher-

ming te bieden. Althans voor zover de misstand nog niet 

op andere wijze bekend is geworden. Het doel hiervan is 

de drempel voor het melden van misstanden zo laag 

mogelijk te maken. 
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4. Registers 

 

 

Met het bespreken van de casussen werden de standpunten van de omroepen concreter 

dan wanneer zij hun eigen naleving moeten inschatten. Met het gericht bestuderen van 

de registers wordt dit nog concreter en tastbaarder. In richtlijn 2 (Integriteit) van de ge-

dragscode is bepaald dat omroepen vier registers bij houden en op hun website publice-

ren.  

 

 

 

Uit de interviews is gebleken dat omroepen zeer uiteenlopend omgaan met het verzame-

len, verwerken en publiceren van de gegevens voor de registers. De kleinere omroepen 

verzamelen soms helemaal geen gegevens hieromtrent, daar zij menen dat in een kleine 

organisatie alles bekend is. Sommige grotere omroepen hebben een digitaal volgsysteem 

ontwikkeld om de meldingen van de medewerkers up to date te houden. Voor alle om-

roepen geldt echter dat zij het de plicht van de medewerker vinden om bijvoorbeeld ne-

venfuncties te melden, zodat deze beoordeeld kunnen worden en zo nodig in het register 

kunnen worden ingeschreven. Het feit dat medewerkers hier (bijvoorbeeld jaarlijks) aan 

herinnerd worden vergroot de volledigheid van de registers, maar omroepen menen dat 

je deze nooit sluitend kunt krijgen. Niet alle omroepen hechten daarom evenveel waarde 

aan de registers (zie paragraaf 4.2 en verder), al vinden zij het voor de interne bedrijfs-

voering wel belangrijk om op de hoogte te zijn van zaken die de omroep mogelijk kunnen 

schaden. Om dit vervolgens op de website te publiceren vinden zij een stap te ver gaan. 

Enerzijds vanwege de aantasting van de privacy van de medewerkers over wie wordt 

gerapporteerd. Anderzijds omdat voor het gevoel van sommige omroepen het publiceren 

van de registers geen helderheid over de integriteit van de omroep geeft, maar juist vra-

gen oproept. ‘Als je heel hard roept dat je integer bent, dan heb je blijkbaar iets te ver-

hullen omtrent deze zogenaamde integriteit’.  

 

 

4.1 De compliance verklaring 

Verschillende omroepen nemen bij aanvang van het dienstverband en gedurende het jaar 

(op één of meerdere momenten) een schriftelijke compliance verklaring af waarin de 

medewerkers meestal wordt gevraagd naar hun nevenfuncties, financiële belangen en 

gegeven cadeaus met een waarde van meer dan €50. Welke items hierin precies worden 

voorgelegd verschilt per omroep en ook aan wie de omroep het compliance formulier 

voorlegt. Sommige omroepen kiezen ervoor om dit alleen aan de topfunctionarissen voor 

te leggen, anderen alleen aan de personen die tekenbevoegdheid hebben of die als ge-

Toelichting CIPO  

 

Register Artikel Informatie registeren over … 

Gegeven geschenken 4.2 Alle medewerkers* 

Financiële belangen 1.1 Alle medewerkers* en hun partners 

Nevenfuncties 2.2 Bestuurders, directie en toezichthouders 

Beleggingen 1.4 Bestuurders, directie, toezichthouders en belangrijke journalistieke perso-
nen (dat zijn in ieder geval hoofdredacteuren en andere gezichtsbepalen-
de medewerkers) 

*   Onder medewerkers worden verstaan diegenen die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij een 

     media-instelling alsmede bestuurders (waaronder directeuren) en toezichthouders. 
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zicht namens de omroep naar buiten treden, zoals presentatoren. Bij reguliere werkne-

mers voorziet de omroep dan in het uitreiken van de gedragscode (en eventueel de eigen 

code), het mondeling bespreken van eventuele integriteitskwesties en de meldplicht bij 

veranderingen. Het is dus afhankelijk van de meldbereidheid van medewerkers of er iets 

aangedragen en in het register geplaatst wordt. De meldingen in de registers zijn daarom 

een minimale weergave van de realiteit, volgens de omroepen, omdat zij niet uitsluiten 

dat medewerkers niet alles melden.  

 

De omroepen die de medewerkers met enige regelmaat (meestal rond de jaarwisseling 

ter voorbereiding van de jaarrekening) een schriftelijke compliance verklaring laten invul-

len, gebruiken dat moment om de gedragscode opnieuw onder de aandacht te brengen. 

Dit heeft nog meer effect wanneer medewerkers ook het formulier getekend moeten te-

rugzenden als ze niets te melden hebben. Er gaat over het algemeen wel wat tijd over-

heen eer alle formulieren retour gestuurd zijn. De ervaring leert dat het versturen van de 

formulieren uit naam van de directeur en het rappelleren de respons helpt te vergroten. 

De compliance formulieren worden in het personeelsdossier van de medewerker gearchi-

veerd of in een aparte ordner. Het blijkt goed te werken om een samenvatting van het 

register in een order of een Excel formulier te bewaren. Niet alle omroepen doen dit en 

niet altijd is deze samenvatting volledig en duidelijk. Zo is het vaak niet duidelijk wan-

neer een financieel belang is gestart of geëindigd en wat de inhoud en omvang van het 

belang zijn.  

 

 
Figuur 3 Het verzamelen van een schriftelijke compliance verklaringen bij medewerkers 

 

 

Figuur 3 laat zien dat de meerderheid van de omroepen een compliance verklaring bij 

aanvang en gedurende het jaar aan de medewerkers voorleggen. Dit zijn echter niet al-

tijd dezelfde omroepen. Acht omroepen leggen zowel bij aanvang van de betrekking en 

gedurende het jaar een compliance verklaring voor, of vragen medewerkers expliciet om 

veranderingen omtrent hun nevenfuncties en dergelijke door te geven. Zelden leveren de 

compliance formulieren verrassingen op, een teken dat de omroepen over het algemeen 

goed weten wat er speelt binnen de omroep. Dat is anders wanneer er voor de eerste 

keer naar de nevenactiviteiten en dergelijke wordt gevraagd, of als het interne beleid 

hierop strenger wordt. Dan worden er (bijvoorbeeld als onderdeel van de beoordelingscy-
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clus) onderhandelingen over wat wel en niet is toegestaan gevoerd, die door de mede-

werkers vaak als onterecht streng en bemoeizuchtig worden ervaren. Dat is ook hoe veel 

omroepen tegenover het verzamelen van deze gegevens staan. Met name de financiële 

belangen van de partners van de medewerkers in kaart brengen en in het openbaar pu-

bliceren vindt men een enorme aantasting van de privacy.  

 

 

4.2 Publicatie van registers 

Het merendeel van de omroepen heeft de registers niet (volledig) online staan en slechts 

een enkeling publiceert alle vier de registers online. De overige registers zijn volgens 

opgave van de omroepen op locatie in te 

zien, maar in de praktijk is dat ook niet altijd 

het geval omdat het register niet fysiek blijkt 

te bestaan. Overigens is het ontbreken van 

de registers niet altijd een bewuste keuze, 

sommige omroepen zijn niet op de hoogte 

van het feit dat de gedragscode dit voor-

schrijft. Enkele omroepen hebben de ambitie 

om een geconstateerde afwijking hieromtrent 

meteen recht te zetten (of zijn daar al mee 

bezig), terwijl andere omroepen een principi-

eel standpunt hebben omtrent het niet open-

baar willen publiceren van de registers. Zij 

menen dat ze er al aan allerlei interne en 

externe toezichthoudende en controlerende 

organen wordt gerapporteerd en dat dit niet 

ook nog een keer aan het publiek via de 

openbare website hoeft te gebeuren.  

 

 
Figuur 4 Het publiceren van de registers 

 

 

Het online publiceren van de nevenfuncties van de bestuurders, waaronder (statutair) 

directeuren, en toezichthouders, is het meest gebruikelijk bij de grote omroepen, al zijn 
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Toelichting CIPO 

 

Het register zou een actueel overzicht moe-

ten geven van de belangen, beleggingen, 

nevenactiviteiten en geschenken. Het online 

publiceren van de registers via een link op 

de omroepwebsite stelt derden in staat een 

mogelijk conflict van belangen vast te stel-

len. Positief gezegd: om de onafhankelijk-

heid van toezichthouders en bestuurders en 

de integriteit van de omroep aan te tonen.  

 

Het is daarom aan te raden om indien er 

niets te vermelden is, dit feit als zodanig in 

het desbetreffende register op te nemen. 

Hiermee worden vragen over het bestaan 

van een register weggenomen. 
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de registers niet allemaal even compleet. Sommige omroepen overwegen ook de neven-

functies van de programmahoofden of eindredacteuren te gaan publiceren, vanwege hun 

belangrijke rol binnen de omroep. Ongeveer de helft van de omroepen publiceert het 

geschenkenregister online, zeven omroepen zeggen iets op de website over beleggingen 

van de topbestuurders en vier omroepen publiceren de financiële beleggingen van de 

medewerkers van de omroep.  

 

 

4.3 Inhoud van de registers  

Wat betreft de volledigheid van de registers houden de meeste omroepen op het moment 

van het schrijven van het rapport vooralsnog een slag om de arm, omdat ze vaak nog 

niet alle compliance formulieren over 2011 terug hebben gekregen en de jaarrekening 

nog niet is opgemaakt.  

 

 
Figuur 5 Meldingen in de registers geschenken, beleggingen en financiële belangen 

 

 

De meeste registers zijn gedurende het jaar niet up to date en worden eenmaal per jaar 

(rondom het publiceren van de jaarrekening) bijgewerkt of gepubliceerd. Wat wil zeggen 

dat in de praktijk in april van 2012 de mutaties in de registers uit 2011 worden gepubli-

ceerd. Dit geeft externe partijen nauwelijks de mogelijkheid om de registers te controle-

ren op actuele onregelmatigheden of conflicten. Slechts een paar omroepen updaten de 

registers (binnen een paar weken) zodra er iets te melden is. 

 

 

4.3.1 Geschenkenregister 

De geschenkenregisters van de meeste omroepen zijn leeg, er zijn geen meldingen van 

medewerkers geweest, of geen meldingen waarvan de omroep vond dat deze in het re-

gister vermeld moest worden. Er zijn drie omroepen die een of meer geschenken boven 

de €50 hebben gegeven, de overige omroepen hanteren deze eurogrens voor het geven 

van cadeaus heel strikt of nog strikter op een bedrag van ongeveer €35. De meeste om-

roepen vinden het goed dat de huidige norm van soberheid rondom cadeaus bestaat, 

maar vinden dit erg lastig om uit te leggen aan de medewerkers voor wie het bedrag van 

€50 vaak erg zuinig overkomt bij jubilea en dergelijke. Als leidinggevenden de duidelijke 
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norm uit de gedragscode of de eigen strengere norm in de organisatie hanteren, wordt 

volgens hen een continue terugkerende discussie met medewerkers hieromtrent voorko-

men. 

 

Medewerkers bij de omroepen die niet op sleutelposities met beslis- of tekenbevoegdheid 

zitten, geven in principe geen cadeaus en alleen de topfunctionarissen doen dit bij spe-

ciale gelegenheden (en dan nog terughoudend). Mocht het voorkomen dat de omroep 

toch een groter cadeau wil geven, dan gaat men met de pet rond om het meerbedrag te 

bekostigen en dan wordt het cadeau niet ingeschreven in het register. Overigens is het 

vullen van het register van ontvangen geschenken soms lastig, omdat de waarde van het 

ontvangen cadeau geschat moet worden door de ontvanger. In de praktijk weigeren of 

retourneren omroepen soms cadeaus als deze te duur of ongepast zijn, zoals een  

e-reader die bij een cursus wordt aangeboden of een jaarkaart voor een museum of the-

ater. Als medewerkers cadeaus ontvangen dan is dat vaak in de orde van flessen wijn of 

boeken die op het werk worden afgeleverd en deze worden volgens de omroepen zelden 

aan medewerkers die niet op sleutelposities zitten gegeven. Bij de meeste omroepen 

worden deze cadeaus een keer per jaar verdeeld of verloot onder de medewerkers. Een 

omroep heeft zelfs een jaarlijkse tombola met een in goud gehulde spreekstalmeester.  

 

 

Kader 6 Meldingen in het geschenkenregister 

 Bij een omroep zijn door de bestuurders drie boeken met een waarde van €57,50 gegeven, 

dat door de omroep als een passend relatiegeschenk vanuit de levensbeschouwing wordt be-

vonden.  

 Bij een omroep is een relatiegeschenk van €95 euro gegeven voor het afscheid van een ka-

merlid. 

 Bij een omroep zijn zes giften van meer dan €50 gegeven, variërend van twee giften van €100 

aan een goed doel bij het afscheid van personen tot een gift van €5.000 voor Serious Request. 

 

 

4.3.2 Register beleggingen 

Het register beleggingen is bij vrijwel alle omroepen leeg. Er is één omroep waar de di-

recteur beleggingen in een mediabedrijf heeft. De omvang van dit belang is niet bekend. 

Wel geven enkele omroepen aan dat het niet uit te sluiten is dat bij het uitbesteden van 

de beleggingsportefeuille ook beleggingen in media gerelateerde bedrijven worden ge-

daan, zonder dat de bestuurder, toezichthouder of een belangrijk journalistiek persoon 

hiervan op de hoogte is.  

 

 

4.3.3 Register financiële belangen 

Er zijn vier omroepen die meldingen in het register financiële belangen hebben. In de 

praktijk zullen er meer omroepen zijn waar sprake is van financiële belangen van mede-

werkers of hun partners (deze zijn in de interviews ook besproken), maar er bestaan bij 

omroepen uiteenlopende ideeën over wat er in dit register gemeld moet worden. Dat laat 

onverlet dat veel omroepen het niet toestaan om opdrachten te gunnen aan partners of 

aan bedrijven waar de medewerker een belang in heeft. Dit om elke vorm van belangen-

verstrengeling te voorkomen. Andere omroepen menen dat kwaliteit bijzonder belangrijk 

is en dat het onwenselijk is om een opdracht niet aan de beste persoon of organisatie te 

gunnen als deze toevallig een relatie met een medewerker van de omroep heeft. Daarom 

sluiten deze omroepen de betrokken medewerker uit van het beslissingsproces. Deze 
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moet bijvoorbeeld de vergaderruimte verlaten op het moment dat het besluit wordt ge-

nomen.  

 

 

Kader 7 Meldingen in het register financiële belangen 

 Bij een omroep zijn er zes personen met een financieel belang, maar de omvang en inhoud 

hiervan worden niet genoemd.  

 Bij een omroep is een freelancecontract gegund aan het bedrijf van een partner van een me-

dewerker, ter waarde van €80.000. 

 Bij een omroep zijn er zes meldingen waarvan de omvang niet bekend is: één medewerker 

heeft een belang in de organisatie aan wie de omroep opdrachten gunt en vijf medewerkers 

hebben een partner aan wie de omroep een opdracht heeft gegund. 

 Bij een omroep zijn er twee financiële belangen van medewerkers (omvang niet bekend) bij 

productiemaatschappijen.  

 Bij een omroep is er een persoon met een financieel belang in het software pakket dat de om-

roep gebruikt, ter waarde van €800. 

 

 

Omroepen zijn zich ervan bewust dat het niet alleen partners zijn waar het risico van 

gunnen op bevoorrechte basis een risico is. Medewerkers die langlopende zakelijke rela-

ties met productiemaatschappijen en dergelijke hebben, kunnen ook (onbewust) in deze 

valkuil trappen. Sommige omroepen proberen daarom te voorkomen dat dezelfde perso-

nen voor langere tijd op een positie zitten of monitoren op z’n minst de wijze waarop 

contracten worden gegund. Daarbij benadrukken zij dat het niet erg is als er goede con-

tacten en samenwerking met externe par-

tijen bestaat, maar dat het (beslis)proces 

transparant moet zijn. Op het moment dat 

een organisatie open en kritisch naar de 

eigen inrichting en het functioneren kijkt, 

zullen er immers altijd verbeterpunten te 

benoemen zijn. Om dit proces te stroomlij-

nen hebben de omroepen het concept van 

checks en balances ingevoerd, waarmee 

uitwassen gesignaleerd en rechtgezet kun-

nen worden. Het hangt uiteraard af van de 

ernst en motivatie van de personen die het 

systeem aansturen hoe nauwgezet en 

nauwkeurig dit gebeurt en of zij er in slagen 

om medewerkers van het belang van de 

aanpak te overtuigen. Een systeem van 

checks en balances is van zichzelf namelijk 

niet sluitend en de wil van medewerkers om 

zelf iets te melden is zeer belangrijk voor 

het succes van het systeem.  

 

 

4.3.4 Register nevenfuncties 

In het register nevenfuncties worden de nevenfuncties van ‘topfunctionarissen’ (bestuur-

ders, waaronder statutair directeuren, en toezichthouders) van de omroep gepubliceerd, 

inclusief de eventuele bezoldiging. Uiteraard hebben toezichthouders vaak een hoofd-

functie elders en kan het onderscheid tussen hoofdfunctie en nevenfuncties eenvoudig 

Toelichting CIPO 

 

Medewerkers (dit zijn volgens de gedrags-

code personen die krachtens arbeidsover-

eenkomst werkzaam zijn bij een omroep, 

alsmede bestuurders, directeuren en toe-

zichthouders) of hun partners mogen geen 

financiële belangen in ondernemingen, or-

ganisaties, en dergelijke hebben die een 

directe dan wel indirecte relatie met de 

omroep hebben, tenzij de omroep hiervoor 

toestemming heeft gegeven. Een medewer-

ker die wel een financieel belang heeft, 

dient zich te onthouden van besluitvorming 

over het gunnen van de opdracht. Hierbij 

kan bijvoorbeeld gedacht worden aan pro-

ductiemaatschappijen, fotografen, materi-

aalverhuur of zelfs catering. Toegestane 

financiële belangen worden via het register 

openbaar gemaakt, waarbij de aard van het 

belang wordt genoemd en sinds wanneer 

het bestaat.  
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duidelijk gemaakt worden. Sommige omroepen vermelden ook het einde van de zittings-

termijn van de persoon en of bestuurders de nevenfunctie uit hoofde van hun hoofdfunc-

tie verrichten (een zogenoemde q.q. nevenfunctie). Als dit het geval is, dan is de stelre-

gel dat de bezoldiging hiervan ten goede van de organisatie komt. Uit de analyse van dit 

register bij de omroepen is gebleken dat elf omroepen de nevenfuncties van hun be-

stuurders noemen en elf (deels andere) omroepen dit voor hun toezichthouders doen. De 

bezoldiging van de functies wordt door tien van deze elf omroepen vermeld. Omroepen 

controleren zelf of de nevenfuncties van de bestuurders en toezichthouders strijdig zijn 

met het belang van de organisatie, maar publicatie op de website stelt ook externen in 

staat om mogelijke belangenverstrengeling vast te stellen. 

 

 
Figuur 6 Vermeldingen in het register nevenactiviteiten 

 

 

Naast de vermelding van de nevenfuncties van topfunctionarissen op de website, verza-

melen de meeste omroepen ook informatie over de nevenfuncties van de overige mede-

werkers. Waaronder personen die de omroep 

in het openbaar vertegenwoordigen, zoals 

presentatoren. De ene omroep controleert en 

acteert strenger op eventuele belangenver-

strengeling dan de andere. Het schrijven van 

een boek (en de eventuele publiciteit die 

daarvoor gegenereerd wordt bij de omroep), 

het optreden als gastspreker of ambassadeur 

voor een goed doel door presentatoren, het 

putten uit ervaringen bij de omroep voor het 

geven van (gast)colleges op de School voor 

Journalistiek of het maken van een radiopro-

gramma bij een lokale omroep zijn voorbeel-

den van mogelijke conflicten. De besluitvor-

ming omtrent het wel of niet toestaan van de 

nevenactiviteiten wordt in het personeelsdos-

sier bewaard. 
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Toezichthouders
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Bezoldiging Nevenactiviteiten

Toelichting CIPO 

 

Op grond van artikel 2.4.2. van de Gedrags-

code 2012 houdt de omroep in ieder geval 

de nevenfuncties van topfunctionarissen 

(bestuurders, waaronder statutair directeu-

ren, en toezichthouders) in een register op 

de website van de omroep bij. Omroepen 

hebben zelf de verantwoordelijkheid om 

daarbij ook nevenfuncties van andere me-

dewerkers te publiceren.  

 

Uitgangspunt voor het handelen van ieder-

een bij een omroep moet zijn dat het han-

delen altijd volledig gericht is op het belang 

van de media-instelling, rekening houdend 

met het gemeenschappelijk belang van het 

publieke omroepbestel (Kernbegrip ‘Dienst-

baarheid’ in richtlijn 2).  
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5. Conclusie 

 

 

Uit het onderzoek is gebleken dat de publieke omroepen erg verschillen in de wijze waar-

op ze met de gedragscode omgaan. De ene omroep probeert de gedragscode op de letter 

na te leven, terwijl anderen een eigen (strengere) code hanteren en weer anderen de 

geest van de gedragscode veel belangrijker vinden. Hoewel er uitzonderingen zijn, kan in 

grote lijn gesteld worden dat de grotere omroepen de gedragscode meer op de letter 

proberen na te leven dan kleinere of jonge omroepen. Dit is volgens henzelf te verklaren 

door het verschil in de middelen en mogelijkheden die omroepen hebben om elementen 

van de gedragscode in de bedrijfsvoering en –cultuur te verankeren. Daarnaast bestaan 

de grote omroepen langer en hebben zij daarom een langere geschiedenis van organisa-

tieontwikkeling en –professionalisering doorgemaakt. De kleinere en jonge omroepen 

staan aan het begin van dit pad en worden in deze fase nog met andere dilemma’s ge-

confronteerd, waar zij passende acties op proberen te nemen.  

 

 

5.1 Resultaten 

In dit onderzoek is beschreven dat zeven omroepen aangeven (beredeneerd) af te wijken 

van de gedragscode. Twee van deze omroepen proberen actief de elementen te corrige-

ren waarop zij de gedragscode niet volledig naleven. Daarnaast overwegen meerdere 

omroepen om in het komende jaar de verankering van de gedragscode in hun organisatie 

te versterken. Zij zien dit als een onderdeel van hun reguliere organisatieontwikkeling. 

De intensiteit waarmee de omroepen aan dit proces werken verschilt, afhankelijk van de 

urgentie die zij voelen om de gedragscode nauwgezet na te leven. Dat er ruimte voor 

verbetering van de naleving is, blijkt uit het feit dat zes omroepen geen vertrouwensper-

soon aangesteld hebben en dat een minderheid van de omroepen de registers voor fi-

nanciële belangen, beleggingen en geschenken openbaar publiceren. De meeste omroe-

pen publiceren wel het register nevenactiviteiten op hun website, maar dit register is 

vaak niet volledig. Een aantal omroepen was niet op de hoogte van de wijze waarop vol-

gens de gedragscode de registers gevuld en gepubliceerd dienen te worden en zij willen 

dit gaan corrigeren. Andere omroepen wijken beredeneerd af van de gedragscode en 

zeggen vanwege privacyoverwegingen ook in de toekomst de registers niet openbaar te 

publiceren.  

 

Volgens de omroepen hebben zich gedurende het jaar geen grote integriteitsdilemma’s 

voorgedaan. Wat niet wil zeggen dat er geen momenten zijn geweest waarop zij zich 

over een dilemma hebben gebogen. De gedragscode is hierbij voor sommige omroepen 

een leidraad. Uit de reacties van omroepen op de voorgelegde stellingen, blijkt dat de 

omroepen heel anders denken over en handelen in de dilemma’s waarmee zij geconfron-

teerd worden. De meeste omroepen zijn aan de behoudende kant wat betreft stellingna-

me. Dit kan als indicatie voor hun omgang met dilemma’s in hun eigen omroep gezien 

worden, hoewel deze vaak nog complexer qua afwegingen zullen zijn. 

 

 

5.2 Naleving van de code 

Uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat de omroepen menen de gedragscode 

goed na te leven en dat er een integere bedrijfscultuur bij de omroep bestaat. Er kan 

geconcludeerd worden dat de gedragscode bij de meeste omroepen goed verankerd is in 

de bedrijfsvoering en daarom zal in de praktijk de primaire naleving goed verlopen. Met 
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een systeem van checks en balances alleen zullen echter niet alle gedragscode gerela-

teerde zaken afgevangen worden, omdat deze daarvoor bij alle medewerkers geïnternali-

seerd moet zijn en niet alleen bij de leidinggevenden. Er zijn maar enkele omroepen die 

trachten de gedragscode op een actieve en positieve manier te laten landen bij de me-

dewerkers. Zij streven ernaar bewustwording over integer handelen te creëren door mid-

del van een open dialoog en reflectie. De meeste omroepen zetten een duidelijke norm 

voor integriteit, bijvoorbeeld door een eigen code te hanteren die strenger is dan de ge-

dragscode. De vraag is echter of het stellen van een norm voldoende impact heeft om de 

naleving van de gedragscode te garanderen, ook al wordt deze door de leidinggevenden 

in hun voorbeeldfunctie strikt nageleefd. De meeste bestuurders en compliance officers 

van de omroepen zijn namelijk in de veronderstelling dat integriteitsdilemma’s eigenlijk 

alleen spelen op het niveau van de leidinggevenden, terwijl het toch waarschijnlijk is dat 

deze op alle niveaus in de omroep kunnen optreden. Daarom is het opstarten en actief 

onderhouden van de open dialoog een cruciaal element van een succesvolle naleving.  

 

 

5.3 Aanbevelingen 

Uit het onderzoek komt naar voren dat met name de kleinere omroepen graag gestan-

daardiseerde instrumenten en een medewerkerssamenvatting van de gedragscode zou-

den ontvangen om het uitdragen van de code in de omroep te vergemakkelijken. Tevens 

kan zo de werklast van het implementeren en naleven van de gedragscode worden ge-

minimaliseerd. Het feit dat de meeste kleine omroepen hun bedrijfsvoering onderbrengen 

bij de grotere omroepen maakt dat zij steeds meer gebruik zullen gaan maken van de 

daar aanwezige kennis en instrumenten. Wat overigens niet wil zeggen dat de grote om-

roepen de gedragscode volledig naleven. Er bestaat daarnaast ook een risico voor een 

(tijdelijke) verslechtering van de naleving gedurende het proces van integratie van de 

bedrijfsvoeringen, omdat het systeem van checks en balances dan opnieuw gevormd 

moet worden. Een versterking van de adviesfunctie van CIPO in dit proces en een uitwis-

seling van best practices tussen omroepen wordt daarom door verschillende omroepen 

geambieerd. 

 

Compliance officers geven aan dat het uit-

dragen van de gedragscode in tijden van 

bezuiniging een delicaat proces is. Er zou 

dan weinig ontvankelijkheid bij medewer-

kers voor het onderwerp integriteit zijn. Zij 

proberen daarom met een minimale ver-

antwoorde inzet de gedragscode overeind 

te houden in de organisatie. Dit staat 

haaks op de bevinding dat het opstarten 

en actief onderhouden van de open dialoog 

over integriteit in de organisatie een cruci-

aal element van een succesvolle naleving 

is. Het zal daarom een uitdaging voor de 

omroepen zijn om toch manieren en mid-

delen te vinden om het thema integriteit 

ook in deze tijden van bezuinigingen be-

spreekbaar te maken. Het gebruik van een 

compliance formulier dat in ieder geval bij 

aanvang van de betrekking en daarna 

Toelichting CIPO 

 

CIPO zal naar aanleiding van dit rapport in 

ieder geval de volgende acties ondernemen: 

 

 Nader onderzoek naar opdrachten die door 

omroepen zijn gegund aan omroepmede-

werkers of hun partners; 

 Waar nodig omroepen aanspreken op hun 

verantwoordelijkheid om de gedragscode 

beter in hun organisaties te laten doorwer-

ken; 

 De compliance officers worden nader geïn-

formeerd over de gevolgen van de nieuwe 

gedragscode; 

 De adviesfunctie van het secretariaat van 

CIPO wordt versterkt; 

 Er komt een samenvatting van de nieuwe 

gedragscode. Bij indiensttreding kan deze 

aan de medewerkers worden gegeven. 
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eenmaal per jaar aan alle medewerkers wordt voorgelegd, kan een krachtig communica-

tiemiddel hierin zijn. Dit is het meest krachtig als het formulier uit naam van de directie 

wordt verstuurd, er actief wordt gerappelleerd en medewerkers het formulier ook moeten 

terugsturen als zij geen meldingen hebben.  

 

 

5.4 Beschouwing 

Omroepen menen dat de wijze waarop in het verleden publieke gelden wel eens werden 

besteed passé zijn. Zij hebben een professionaliseringsslag qua bedrijfsvoering doorge-

maakt, hebben niet meer de middelen om ruim te besteden en ervaren de continue aan-

dacht van de politiek en media voor de gepercipieerde misstanden bij de publieke om-

roep als storend en ondermijnend. Naar hun eigen idee hebben misstanden zich alleen bij 

kleine of indertijd jonge omroepen voorgedaan en was de professionaliserings- en inte-

griteitsslag al ingezet voordat de gedragscode werd ingevoerd. Dit laat onverlet dat om-

roepen vrijwel unaniem zeggen dat het goed is dat er een gedragscode is. Het feit dat de 

gedragscode zo uitgebreid is en overlap heeft met wetten en regelingen wordt als sto-

rend ervaren. Overigens zijn bij de recente herziening van de gedragscode verdubbelin-

gen en verouderde regelingen vervallen.  

 

CIPO heeft de omroepen voor deze jaarlijkse evaluatie tegemoet willen komen, door een 

minder belastende manier van dataverzameling te kiezen. Tijdens de interviews hebben 

meerdere omroepen aangegeven dat ze deze wijze prefereren boven een webenquête. 

Omroepen zouden graag zien dat CIPO een evaluatie zou uitvoeren na het publiceren van 

de jaarrekening. Een voordeel hiervan is dat dan gebruik gemaakt kan worden van ac-

tuele overzichten die de omroepen geven, om vervolgens vast te stellen of deze in lijn 

zijn met de gedragscode. Door middel van zelfrapportage kan immers de naleving niet 

onomstotelijk vastgesteld worden. Hiermee wordt meer iets gezegd over de houding van 

de omroep tegenover de gedragscode. Het voorleggen van stellingen heeft goed gehol-

pen om de standpunten van de omroepen in integriteitsdilemma’s zichtbaar te maken.  
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Woord achteraf van de onderzoeker 

 

 

Beste lezer, 

 

Graag wil ik alle personen die namens de omroepen meegewerkt hebben aan het onder-

zoek bedanken voor hun tijd en bereidwilligheid. De interviews die voor dit onderzoek 

zijn afgenomen, vielen voor hen namelijk samen met de drukke periode van het opma-

ken van de jaarrekening. Tevens wil ik Ilse de Groot van Ratio Research, die in voor-

gaande jaren de monitor heeft uitgevoerd, bedanken voor het delen en inbrengen van 

haar methodologische expertise. En tot slot Sandor Varga, secretaris van CIPO, voor de 

productieve samenwerking.  

 

Met vriendelijke groet, Marit Moll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
MollsFocus – Marit Moll 

mollsfocus@live.nl 

0628079756 
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Bijlage 1 Geïnterviewden 

 

 

Omroep Geïnterviewde Functie 

Omroepverenigingen 

AVRO Paul Smits Voorzitter bestuur 

 Rob Neutelings Vice voorzitter bestuur 

 Conny Herben Beleidsmedewerker 

BNN Suzanne von Piekartz Medewerker juridische zaken 

 Anna Wijntjes Medewerker juridische zaken 

EO Deborah Voordewind Beleidsmedewerker 

KRO (spreekt ook namens RKK) Yvonne de Haan Zakelijk directeur 

 Karen van Fulpen Directiesecretaris 

MAX Fiona Arens Hoofd strategie en beleid 

NCRV Beppie van Kolfschoten Manager bedrijfsvoering 

Powned Roeland Mackloet Zakelijk directeur 

TROS Hans Broenink Beleidsmedewerker 

 Alissa van Tricht Hoofd juridische zaken 

VARA Lonneke van der Zee Bestuurssecretaris 

VPRO Freek Stoopendaal Medewerker juridische zaken 

WNL Robert Alblas Zakelijk directeur 

 

Taakomroepen 

NOS Miranda Schoenmaker Controller 

NTR Madeleine van Lieshout 
Hoofd bestuurlijke en juridische 

zaken 

 

2.42 omroepen 

BOS Gertjan Mulder Directeur 

HUMAN Bert Janssens Directeur 

 Elise Beukelman Financieel administrateur 

Joodse Omroep Alfred Edelstein Directeur 

OHM Chander Mathura Directeur  

VKZ Ina Buist 
Directiesecretaresse / secretariaat 

RvT 

 Dick Mast Controller 

 

Overkoepelend orgaan 

NPO Annette van Lijf Jurist 
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Bijlage 2 Bepalingen in de Gedragscode 2012 over registers 

 

 

Op grond van onderstaande bepalingen in de gedragscode zoals van kracht per 1 januari 

2012 houdt een omroep vijf registers bij. 

 

2.2 Kernbegrippen 

Medewerkers: diegenen die krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam zijn bij een me-

dia-instelling, alsmede bestuurders (waaronder directeuren) en toezichthouders van een 

media-instelling. 

 

2.3 Belangenverstrengeling 

2.3.1. Medewerkers of hun partners* hebben geen financiële belangen in ondernemin-

gen, organisaties, e.d. die een directe dan wel indirecte relatie met een media-instelling 

hebben, tenzij de desbetreffende media-instelling hiervoor toestemming heeft gegeven. 

Aldus toegestane financiële belangen worden via een register openbaar gemaakt. Verder 

wordt hierin de aard van het belang gemeld en sinds wanneer het bestaat. 

 

(*Levenspartners.) 

 

2.3.4. Topfunctionarissen en belangrijke journalistieke functionarissen** melden beleg-

gingen en daarmee samenhangende transacties in sectorgerelateerde ondernemingen, of 

in bedrijven waarmee de publieke media-instelling een zakelijke verhouding heeft, bij 

een daartoe aangewezen functionaris bij de media-instelling. Als zo’n functionaris ont-

breekt, vindt melding plaats bij de voorzitter van het besturend orgaan. De meldingen 

worden via een register openbaar gemaakt. 

 

(**Belangrijke journalistieke functionarissen zijn in ieder geval hoofdredacteuren en an-

dere gezichtsbepalende medewerkers, zoals bekende presentatoren.) 

 

2.4 Nevenfuncties 

2.4.2. Een media-instelling maakt via een register in elk geval de nevenfuncties van de 

topfunctionarissen openbaar, waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet 

bezoldigd is.  

 

2.6 Geschenken  

2.6.2. Voor het accepteren van schenkingen boven € 50,- is toestemming van de media-

instelling vereist. De media-instelling kan besluiten dat deze geschenken, diensten of 

giften niet geaccepteerd worden. Geaccepteerde geschenken, diensten of giften met een 

waarde van meer dan € 50,- worden in een register openbaar gemaakt. 

 

2.6.6. Het geven van geschenken, voordelen of uitnodigingen is slechts toegestaan  

indien: 

a. deze worden gegeven namens de organisatie en niet op persoonlijke titel; 

b. het geven ervan wordt gedaan op het bedrijfsadres van de ontvanger; 

c. de waarde ervan niet meer bedraagt dan € 50,-. 

 

De gegeven geschenken, diensten of giften met een waarde van meer dan € 50,- worden 

via een register openbaar gemaakt. 
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Bijlage 3 Onderzoeksverantwoording 

 

 

De centrale vraag in het onderzoek luidt: In hoeverre is de gedragscode voor publieke 

omroepen in 2011 nageleefd en in welke mate is deze verweven in de dagelijkse be-

drijfsvoering van de omroepen?  

 

Om deze vraag te beantwoorden zijn er twee dataverzamelingsmethoden gebruikt, te 

weten (1) een interview met de compliance officer (of de persoon die binnen de omroep 

verantwoordelijk is voor het uitdragen en/of monitoren van de gedragscode) en (2) het 

raadplegen van of informatie opvragen over de vier openbare registers. 

 

 

Interviews 

Er zijn 19 interviews van circa 1 uur gehouden op de werkplek van de contactpersoon 

van CIPO bij de publieke omroepen en de NPO (overkoepelend orgaan van de Publieke 

Omroep). Er zijn momenteel elf omroepverenigingen (AVRO, BNN, EO, KRO, MAX, NCRV, 

PowNed, TROS, VARA, VPRO en WNL,), twee taakomroepen (NOS en NTR7) en zes 2.42 

zendgemachtigden met een kerkelijke of andere geestelijke grondslag (BOS, HUMAN, 

Joodse Omroep, OHM, RKK en VKZ). De RKK is qua bedrijfsvoering volledig geïntegreerd 

in de KRO (zoals de minister voor alle kleine omroepen in de nabije toekomst wellicht zal 

voorschrijven) en zij zijn dus niet als aparte omroep geïnterviewd. Meestal is het inter-

view met de compliance officer gehouden, maar soms met de algemeen directeur of een 

(financieel) beleidsmedewerker (zie bijlage 1). De positie die de respondent inneemt in 

de organisatie kan de mate waarin deze bekend is met de inhoud van de gedragscode en 

de naleving in de organisatie beïnvloeden. De gedragscode bestrijkt immers meerdere 

inhoudelijke beleidsterreinen. Daarnaast wordt bij het beantwoorden van de stellingen 

een visie op compliance van de respondent gevraagd, iets dat wellicht geen element van 

zijn of haar functie is. Het is daarom belangrijk om te realiseren dat als er slechts één 

persoon namens een omroep heeft gesproken, dit wellicht een enigszins beperkt beeld 

van die omroep geeft.  

 

 

Kader 8 Interviewvragen 

1. Is het in 2011 gelukt om in uw organisatie de gedragscode en specifiek de richtlijnen Goed 

bestuur (1), Integriteit (2), Verslaglegging (3) en de klokkenluidersregeling (A) na te leven? 

 

2. Bent u tevreden over de wijze waarop u het onderwerp integriteit heeft uitgedragen en wordt 

deze focus op integriteit gewaardeerd door de medewerkers van de omroep? 

 

3. Is de gedragscode een onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering en het denken in de om-

roep geworden, of ligt de gedragscode als dode letter onder in de la? 

 

4. Welke integriteitskwesties bent u in 2011 tegengekomen en welke afwegingen/dilemma’s heb-

ben hierbij een rol gespeeld? 

 

                                                           
7
 De NTR heeft momenteel nog geen wettelijke status als media-instelling, maar wil en wordt wel als zodanig 

beschouwd en daarom volgt men op vrijwillige basis de gedragscode.  
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De interviews zijn afgenomen door de onderzoeker8 en opgenomen met een voicerecor-

der. Een verslag is ter feitelijke en inhoudelijke accordering aan de respondent voorge-

legd. Zij hebben allen (meestal na aanpassingen of toevoegingen) het verslag geaccor-

deerd. In het interview zijn een aantal algemene vragen gesteld over de naleving van de 

gedragscode (zie kader 8), wat zo’n 30 minuten in beslag nam. Daarnaast is er voor elke 

richtlijn een casus besproken om de visie van de omroep op integriteit inzichtelijk en 

concreet te maken, wat per casus zo’n 5 minuten in beslag nam. Bij elke casus (zie kader 

9), die een oorsprong in de geschiedenis van de Publieke Omroep heeft, is gevraagd wat 

de respondent zou doen en waarom. Daarnaast is ook gevraagd of een dergelijke of ver-

gelijkbare situatie bij de omroep heeft gespeeld, wat er toen mee is gedaan en hoe dat 

heeft uitgepakt. Niet alle respondenten vonden het even gemakkelijk om een uitspraak 

over een casus te doen. Vaak omdat zij het ondenkbaar vonden dat een dergelijke situa-

tie zich bij hun omroep zou voordoen of omdat zij niet eerder een dergelijke situatie aan 

de hand hadden gehad. Met name de klokkenluidersregeling konden respondenten daar-

om lastig toepassen op de casus. Omroepen zien het niet als een belemmering voor de 

dagelijkse praktijk dat zij de inhoud van de gedragscode niet tot op de letter kennen, 

omdat integriteitsdilemma’s altijd om bezinning vragen en er daarom voldoende tijd is 

om de gedragscode erop na te slaan.  

 

 

Kader 9 Casussen 

Casus richtlijn Goed bestuur en toezicht: sub onderwerp onafhankelijkheid toezichthouders (leden 

RvT of leden van het bestuur die niet zijn belast met uitvoerende taken) - Art. 26 oude gedrags-

code / 1.4.13 nieuwe gedragscode. 

 

U hoort dat binnenkort iemand in de raad van toezicht wordt benoemd die bevriend is met een 

(mede-)directeur van de omroep. U spreekt de (mede-)directeur daarop aan. Hij bezweert dat de 

vriendschap niet van invloed zal zijn op de kwaliteit van het toezicht. “We zijn immers allemaal 

professionals”, zegt hij.  

 

 

Casus richtlijn Integriteit: sub onderwerp uitnodigingen - Art. 4.3 oude gedragscode / 2.6.4 nieu-

we gedragscode. 

 

Uw omroep maakt wel eens gebruik van juridische dienstverlening door het grote en gerenom-

meerde kantoor Janzen en Janzen Advocaten. In het kader van relatiebeheer biedt dit kantoor een 

aantal medewerkers van uw omroep een gratis tweedaagse cursus Bestuursrecht aan. Dat is ten-

slotte handig bij procedures met het Commissariaat voor de Media.  

 

 

Casus richtlijn Verslaglegging: sub onderwerp bedrijfsvoeringverklaring - Art. 2.1 oude gedragsco-

de / 3.5.1 nieuwe gedragscode. 

 

U heeft uit de organisatie signalen gekregen dat de administratieve organisatie (AO) niet op orde 

is en dat daarnaast de ICT binnen de omroep sterk verouderd is. Bij de jaarstukken van uw om-

roep zal wellicht een bedrijfsvoeringverklaring worden gevoegd waarin te lezen is dat volgens het 

besturend orgaan niet is gebleken dat de bedrijfsvoering te kort is geschoten. Dit omdat er de 

komende jaren vanwege de bezuinigingen geen geld is om deze tekortkomingen op te lossen en 

het imago van de omroep alleen maar geschaad kan worden door het naar buiten brengen van 

deze informatie. 
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Casus Klokkenluidersregeling: sub onderwerp rechtsbescherming - Art. 3.1 oude gedragscode / 

A.5.2 nieuwe gedragscode. 

 

Een berouwvolle medewerker van uw omroep meldt aan u de stelselmatige onderhandse doorver-

koop van kantoorbenodigdheden van de omroep aan derden door twee collega’s en hemzelf, waar 

zij alle drie een flinke som geld voor hebben ontvangen. Uw omroep schorst de drie medewerkers 

voor nader onderzoek. Stuurt u vervolgens aan op ontslag van alle drie, of pleit u ervoor dat uw 

omroep de klokkenluider rechtsbescherming biedt? 

 

 

De interviewgesprekken zijn over het algemeen prettig verlopen en werden door de om-

roepen gewaardeerd als een minder belastend alternatief voor de jaarlijkse enquête. 

Sommige respondenten vonden het prikkelend en interessant om te reflecteren op het 

onderwerp integriteit en de wijze waarop zij daar in hun organisatie gevolg aan geven. 

Andere omroepen beschouwen vragen over het onderwerp integriteit als een blijk van 

wantrouwen en tonen veel minder openheid om het onderwerp te bespreken. Veruit de 

meeste omroepen waren serieus en meewerkend in het gesprek, maar vaak vanuit een 

enigszins sceptische houding tegenover de noodzaak van een evaluatie. Zij ervaren een 

stapeling van toezicht op hun organisatie, die enerzijds belastend en anderzijds onnodig 

wordt gevonden, daar de (geest van de) gedragscode naar eigen idee goed wordt nage-

leefd. Deze omroepen zien CIPO meestal als een puur toezichthoudend orgaan en maken 

geen gebruik van de adviserende rol die CIPO ook heeft. Dit terwijl de secretaris van CI-

PO door sommige omroepen als een waardevolle en laagdrempelige sparringpartner bij 

(het voorkomen van) integriteitsvraagstukken wordt ervaren.  

 

 

Registers 

Bij aanvang van het onderzoek is getracht om de registers op de website van de omroe-

pen te raadplegen. Omdat deze niet altijd even gemakkelijk vindbaar zijn en daardoor 

wellicht ten onrechte geconcludeerd werd dat ze niet online gepubliceerd waren, is bij het 

maken van de interviewafspraken tevens gevraagd naar de vindplaats van de registers. 

Dit was regelmatig aanleiding voor een emailuitwisseling of telefoongesprek waarin om-

roepen aangaven niet te weten naar welke registers er gevraagd werd of waarin zij hun 

principiële bezwaren tegen het publiceren van de registers online wilden benadrukken. 

Ter voorbereiding van de interviews zijn de registers voor zover mogelijk online geanaly-

seerd op inhoud, maar meestal werden deze in het interview pas voor de eerste keer 

doorgesproken (hier werd zo’n 10 minuten aan het einde van het gesprek voor vrijge-

maakt).  

 

Wanneer toegestaan en mogelijk, werden de registers die niet online waren gepubliceerd 

geraadpleegd op locatie. Dit was niet altijd mogelijk, omdat deze bijvoorbeeld in de per-

soneelsdossiers opgeslagen waren of er geen register bestond. Dit speelde wanneer er 

nog nooit meldingen waren geweest om in het register op te nemen of wanneer de om-

roep er niet van op de hoogte was dat een dergelijk register aangelegd moest worden. 

Als de omroep aangaf dat de registers leeg waren, is ook geen druk gelegd op het ver-

zoek om de registers in te mogen zien. Overigens was het niet de ambitie van het onder-

zoek om de registermeldingen te dubbelchecken of beoordelen, alleen om de vorm, in-

houd en communicatie hiervan te analyseren en rapporteren.  


