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Nieuws & Debat 
1. Effect op het politieke debat 

  
1. Onderzoeken Pointer impactvol in Kamer en media 

 
Pointer is het data-journalistieke platform van KRO-NCRV. In 2022 zijn naar aanleiding 
van onderzoeken van Pointer in totaal 168 Kamervragen gesteld. Voorbeelden van 
onderwerpen waarover vragen zijn gesteld zijn onder andere de lucht van 
vliegtuigcabines, de situatie in opvangcentrum Ter Apel, afvalwaterlozingen in de 
Waddenzee en de verzakkingen als gevolg van werkzaamheden aan het Twente-kanaal. 
In 2022 zijn 400 artikelen gepubliceerd op de website. De onderzoeken van Pointer 
bepalen regelmatig de media-agenda: in 2022 leiden zo’n 90 onderzoeken tot impact in 
de media. Pointer is transparant en stelt daarom regelmatig de gebruikte datasets ter 
beschikking voor overige onderzoeksdoeleinden. 

 
2. Documentaire leidt tot meldpunt discriminatie bij politie 

 
Documentaire De blauwe familie (KRO-NCRV), uitgezonden in mei 2022, krijgt veel 
aandacht in de media (o.a. NOS Journaal, Nieuwsuur en Op1) en doet ook politiek stof 
opwaaien. De documentaire gaat over uitsluiting, racisme en andere vormen van 
discriminatie bij de Nederlandse politie.  
 
Mede door de ophef die de documentaire veroorzaakt, wordt in het najaar van 2022 een 
Gezamenlijk Meldpunt Discriminatie ingesteld. De politiebonden NPB, ACP, ANPV en 
Equipe hebben dat meldpunt in het leven geroepen om te inventariseren hoe 
wijdverbreid discriminatie is binnen het korps en of er genoeg wordt gedaan om het uit 
te bannen. 
 
Minister Dilan Yesilgöz van Veiligheid en Justitie verklaarde na uitzending zeer geraakt te 
zijn door de onthullingen van klokkenluiders over de angst- en pestcultuur bij de politie. 
De verhalen van gedupeerde politiemensen kunnen volgens haar dienen als 
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"bouwstenen om verbeteringen in te zetten". Op initiatief van DENK en door een ruime 
meerderheid ondersteund, ging de Tweede Kamer in debat over de kwestie. 
 
De politie nam naar aanleiding van de documentaire snel maatregelen om racisme binnen 
het korps de kop in te drukken. Zo kunnen agenten die zich racistisch uiten tegen 
collega's voortaan rekenen op ontslag. In een verklaring van tachtig hooggeplaatste 
politiefunctionarissen die begin juni na een topoverleg werd opgesteld, staat: "Wij willen 
de 'politie voor iedereen' zijn. En ja, dat gaan we beter doen. Maar wie de grens over 
gaat, zal dat altijd voelen, daar hoort altijd een sanctie op te volgen. Altijd. En daar waar 
nodig volgt ontslag."  
 
Korpschef Henk van Essen heeft veel waardering en respect voor de (oud-) 
politiemensen die in de documentaire vertellen over hun ervaringen met discriminatie en 
uitsluiting binnen de politie: “De persoonlijke verhalen maken pijnlijk duidelijk hoe groot 
de impact daarvan is en hoe lang het doorwerkt. Elke collega die dit meemaakt, is er één 
te veel.” De korpschef hoopt dan ook dat iedereen de documentaire gaat bekijken. “In 
veel organisaties – ook binnen ons korps – is het gesprek gaande over veiligheid op de 
werkvloer. Door het onderwerp zichtbaar te maken, wordt het bespreekbaar. Deze 
documentaire helpt daarbij.” 
 

3. Kamervragen over afvalwaterlozingen in Waddenzee 
 

Naar aanleiding van de radioreportage van KRO-NCRV's Pointer van 6 november op NPO 
Radio 1 over het lozen van afvalwater in de Waddenzee zijn Kamervragen gesteld. 
Jaarlijks loost FrieslandCampina miljoenen liters warm afvalwater op de Waddenzee. In 
dit afvalwater zitten tonnen aan fosfaten en stikstof. 
 
De Groningse Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Henk Nijboer (PvdA) 
willen van minister Piet Adema (Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit) en van 
staatssecretaris Vivianne Heijen (Infrastructuur en Waterstaat) onder meer weten of de 
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lozingen schade hebben aangebracht aan de natuur. Ook vragen ze of er voldoende 
toezicht is gehouden.  
 

4. 224 Kamervragen in 2022 na onderzoeken 
 

Onderzoeken van de programma’s Pointer en Keuringsdienst van waarde, beide van 
KRO-NCRV, hebben afgelopen jaar 224 Kamervragen opgeleverd. Het onderzoek 
van Pointer naar het ‘kanaaldrama’ in Twente zorgde in totaal voor maar liefst 19 
Kamervragen. 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
Effect via de media 
  

 
 

1. Politie en OM wijzigen koers na docu-serie 

“Dit is uniek en nooit eerder vertoond!”, zeggen kenners uit de politie- en justitiewereld. 
Zowel vriend als vijand is verrast door de radicale koerswijziging van de Nationale Politie 
en het Openbaar Ministerie na de laatste aflevering van de KRO-NCRV docuserie De 
villamoord over een van de grootste gerechtelijke dwalingen ooit. Nooit eerder schaarde 
zowel de Nationale Politie als het Openbaar Ministerie zich achter de oproep om een 
afgesloten strafzaak te heropenen. Deze voor onze rechtsstaat zo belangrijke instanties 
zijn ‘geschrokken’ van de onthullingen en vinden dat er een herziening bij de Hoge Raad 
moet komen van wat deskundigen de grootste gerechtelijke dwaling van ons land 
noemen. 

Voor de moord in 1998 op een vrouw in een Arnhemse villa zijn negen mannen 
veroordeeld. Maar journalistiek onderzoek van de KRO-NCRV toont aan dat het bewijs 
stoelt op onwettig politieonderzoek. Bovendien is belangrijke informatie (hoe is men bij 
deze groep verdachten uitgekomen) voor de rechter verzwegen, omdat er ‘juridische 
haken en ogen’ aan kleven. De Volkskrant opent op 30 augustus haar editie met dit 
nieuws, alle nieuwssites volgen, net als radio, tv en andere dagbladen. De docuserie is 
verplichte kost op de politieacademie en voor studenten criminologie. En, zo blijkt uit een 
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artikel in een juridisch vakblad, in de justitiële wereld is kritiek losgebarsten op de Hoge 
Raad, die een eerder herzieningsverzoek over de Arnhemse villamoord verwierp. 

 
2. Staatsbosbeheer stopt gebruik menggranulaat 

Staatsbosbeheer zal bij het verharden van paden in hun eigen natuurgebieden voortaan 
schoner bouwpuin gaan gebruiken, zo maakte de organisatie in mei 2022 mei bekend. 
Aanleiding is de uitzending van Pointer (KRO-NCRV) in voorjaar 2021. Hieruit bleek dat 
wandelpaden van Staatsbosbeheer soms vol liggen met stukken pvc-buis, 
elektriciteitsdraden, pluggen, isolatiemateriaal en ander plastic. 
 
Paden van Staatsbosbeheer zijn regelmatig aangelegd met menggranulaat, gemalen 
bouwpuin afkomstig van gesloopte gebouwen. Uit een recente inventarisatie van 
Staatsbosbeheer blijkt dat bij de aanleg van 630 kilometer aan wandel – en fietspaden 
dit funderingsmateriaal is gebruikt. Menggranulaat wordt voornamelijk gebruikt als 
funderingsmateriaal in de wegenbouw. Eroverheen komt dan een laag asfalt. Het is een 
goed alternatief voor primaire grondstoffen zoals zand of grind. Maar dit 
recyclinggranulaat mag tot 1 procent van het gewicht uit vervuiling 
bestaan, zoals plastic, metalen, rubber en gips. Het is daarom niet gek 
dat wandelaars bij Pointer in 2021 klaagden over vervuilde wandelpaden. Sommigen van 
hen kwamen zelfs met een vuilniszak vol bouwafval thuis. Een wandelpad bevat al gauw 
tonnen recyclinggranulaat, en daarmee dus ook kilo’s afval. 
 
De uitzending van Pointer leidde tot veel verontwaardigde reacties. Meerdere partijen in 
de Tweede Kamer stelden na de uitzending van Pointer in voorjaar 2021 al vragen aan de 
verantwoordelijk minister over het gebruik van menggranulaat en de natuurbeheerder 
kondigde een intern onderzoek. 
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3. Pensioenfonds wijzigt beleggingsportefeuille na onderzoek 

Eén van de grootste pensioenfondsen van Nederland, PME (metaal- en technologische 
industrie), zet 286 miljoen aan fossiele beleggingen van 29 bedrijven in de verkoop naar 
aanleiding van onderzoek van journalistiek platform Pointer begin december. Het gaat 
om 230 miljoen aan steenkool-beleggingen en 56 miljoen aan beleggingen in gas- en 
oliewinning. PME beloofde in 2018 al ‘kolenvrij’ te zijn en zei in 2021 alle fossiele 
beleggingen te hebben verkocht. Maar na analyses van Pointer bleken er nog steeds 
bedrijven die fossiele energie winnen in de portefeuilles te zitten. 
 
Pointer legde fossiele aandelen en obligaties van tien grote pensioenfondsen naast een 
lijst met kolenbedrijven, de Global Coal Exit List van de NGO Urgewald. In deze lijst 
worden bedrijven opgenomen die voor een belangrijk deel in de bruin- en 
steenkoolindustrie zitten, bedoeld om energie mee op te wekken. Uit de analyse 
van Pointer blijkt dat PGB, het pensioenfonds voor de sociale sector, met 4.689 euro per 
pensioendeelnemer en -ontvanger het fonds is met de meeste fossiele beleggingen. ABP 
(4130 euro per deelnemer) en bpfBOUW (3.371 euro per deelnemer) staan op plek twee 
en drie.  PME staat op de zesde plek met 2.427 euro per deelnemer, terwijl het in 2018 
als één van de eerste pensioenfondsen aankondigde dat het ‘kolenvrij’ zou zijn. Maar ze 
investeert onder meer in Glencore, de derde grootste steenkoolproducent ter wereld. 
Naast PME deden ook pensioenfondsen ABP en PHENC beloftes om hun fossiele 
aandelen te verkopen. 

3. Effect online 
  

 
1. Juridische stappen alcoholbranche na TikTok-experiment Pointer 

 
Onderzoeksplatform Pointer van KRO-NCRV start in 2021 een groot onderzoek 
naar online shaming. Een op de vier basisscholen in ons land heeft te maken met het 
ongewenst verspreiden van digitale naaktfoto’s van leerlingen, blijkt uit onderzoek van 
Pointer en DUO Onderwijsonderzoek & Advies in het basis- en voorgezet onderwijs. Een 
deel van de leerlingen uit groep 7 en 8 komt al in aanraking met ongewenste naaktfoto’s 
of video’s, via bijvoorbeeld WhatsApp, Instagram of TikTok, blijkt uit de ingevulde 
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vragenlijst. In het voortgezet onderwijs komt online shaming vaker voor. Negen van de 
tien ondervraagde zorgcoördinatoren geeft aan dat het speelt op hun school. 
 
Pointer is voor een onderzoek ook ruim een half jaar lang undercover gegaan in 
exposegroepen op Telegram. In deze groepen, die uit tienduizenden leden bestaan, 
worden naaktbeelden en privégegevens van jonge mensen gedeeld – om ze daarna te 
pesten, of lastig te vallen met opdringerige seksverzoeken. Op de website van Pointer 
verschijnen sinds de start van dit langer lopende onderzoek in totaal 29 online artikelen 
en er worden twee tv-uitzendingen aan dit onderwerp gewijd. In de artikelen is aandacht 
voor de impact van online shaming en exposing op iemands leven en hoe scholen dit 
onderwerp bespreekbaar kunnen maken. 
 
Naar aanleiding van de tv-uitzendingen organiseert Bureau Jeugd en Media begin 
februari 2022 een (online) congres over dit onderwerp, waarbij één van de journalisten 
van Pointer vertelt over het onderzoek. De bijeenkomst wordt gevolgd door een kleine 
honderd deelnemers uit het onderwijsveld en professionals die bezig zijn met 
mediawijsheid voor jongeren. Voor hen is het onderzoek van Pointer een inspiratie 
om online shaming een prominentere plek te geven in het onderwijsaanbod.  
 

2. Valse gezondheidsbeloftes blootgelegd 
 

Er zijn steeds meer producten die beloven de beste versie van jezelf naar boven te 
halen. Maar wat is er allemaal waar van al die mooie beloftes? Journalistiek 
onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV) neemt in Pointer Checkt gezondheidsclaims 
onder de loep, die veel losmaken op social media. 
 
Iedere week laat factchecker Marieke Kuypers in een YouTube-video zien welke 
berichten niet kloppen en wat erachter zit. Bijvoorbeeld over natuurlijke deodorant, 
detoxkuurtjes en persoonlijke voedingssupplementen. Klopt het dat je borstkanker krijgt 
van aluminium in deodorant en is het daarom beter natuurlijke deo te gebruiken? Kun je 
je lichaan ontgiften met een meerdaagse detox-sapkuur? En is het een goed idee om een 
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persoonlijke cocktail van vitaminesupplementen te laten samenstellen? 
 
De video's worden veel bekeken en gedeeld door jongeren. Hoewel ze zijn opgegroeid 
met sociale media, is het herkennen van onjuiste informatie vaak nog lastig. Zeker 
wanneer influencers of BN'ers berichten delen die niet kloppen. De serie 
factcheckvideo's is te zien op het YouTube-kanaal van NPO 3 en op NPO3.nl. 

 
4. Effect op locatie 

  
1. Factcheckmarathon leidt tot 22 correcties  

 
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 organiseren Pointer (KRO-
NCRV), ANP en Nieuwscheckers een factcheckmarathon. 2,5 Week controleren 
journalisten uitspraken van lokale politici op sociale media en in debatten van 
kandidaatraadsleden. Dit leidt tot in totaal 22 gepubliceerde factcheck-correcties. 
 
Tijdens de factcheckmarathon worden zes thema’s behandeld: de wooncrisis, 
duurzaamheid, vluchtelingenopvang, mobiliteit en de ontwikkelingen rondom Tata Steel. 
Met name duurzaamheid en de wooncrisis komen veelvuldig aan bod. Hierover worden 
dan ook de meeste factchecks gepubliceerd. Zo stelt het CDA in Almelo dat zij de 
groenste gemeente van de regio Twente zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat Almelo die 
titel in 2014 nog kon claimen, maar dat de gemeente inmiddels flink op de ranglijst is 
gezakt. Sterker nog, de gemeente Almelo staat in die regio op de laatste plaats. 
 
De marathon wordt op 16 maart in Den Haag afgesloten met een publieksprogramma 
over misinformatie rond de verkiezingen. Renske Leijten (SP), Robert Barker (Partij voor 
de Dieren) en Serpil Ates (GroenLinks) praten over hun ervaringen met misinformatie. 
Aster Dieleman (ANP), Gerline van der Giessen (ANP) en Thomas Mulder (Pointer) delen 
de belangrijkste uitkomsten van de factcheckmarathon. 
 
Er is veel media-aandacht voor de factcheckmarathon. Zo schuift Thomas de Beus 
(Pointer) op de afsluitende dag aan bij Tijd voor MAX op NPO 1 om de belangrijkste 
resultaten te presenteren. Bij Spraakmakers op NPO Radio 1 wordt in de marathonweken 
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een update gegeven van de nieuwste factchecks en ook diverse landelijke en lokale 
media besteden aandacht aan de marathon.  
 

2. Met pop-up redacties de regio in 
 

Pointer, het journalistieke onderzoeksplatform van KRO-NCRV, gaat met pop-up 
redacties het land in om regionale onderzoeksjournalistiek aan te jagen. Inwoners kunnen 
langkomen op een tijdelijke redactie om hun ervaringen te delen. Deze tips vormen de 
basis van de onderzoeken van Pointer. Daarbij wordt nauw samengewerkt met regionale 
nieuwsmedia. De resultaten van het regionale onderzoek krijgen een landelijk platform in 
de vorm van diverse online artikelen en een radio- en tv-uitzending.  
 
Almelo is in september 2022 de eerste stad waar Pointer neerstrijkt met een pop-up 
redactie. In december wordt Heerlen aangedaan en in 2023 volgen nog vier steden. Op 
de pop-up redacties werken verschillende KRO-NCRV-programma's samen aan het 
onderzoek. In Almelo heeft bijvoorbeeld ook Spraakmakers een reportage gemaakt. 
 

3. “Mensen willen meer gehoord worden” 
 

Mensen in Nederland willen meer gehoord worden door overheidsinstellingen, de politiek 
en ook de media. Dat concluderen de makers van NPO Radio 1 Luistert naar jou.  
 
De eerste twee weken van januari 2023 reizen programmamakers van NPO Radio 1 door 
het land om van mensen te horen wat volgens hen meer aandacht verdient op de 
nieuws- en sportzender. Ook via de site en app van NPO Radio 1 komen veel reacties 
binnen. 
 
“De macht van de microfoon ligt veelal in de Randstad: in politiek Den Haag, maar ook in 
mediastad Hilversum”, concludeert presentator Roos Abelman (KRO-NCRV) op basis van 
de reacties. “Mensen willen gehoord worden. Met onze tour door Nederland verlagen we 
de drempel voor mensen om met ons in contact te komen en leggen we nog meer 
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verbinding met elkaar.” 
 
Laten we voldoende horen van alle mensen en onderwerpen die spelen in het land? Hoe 
wordt het nieuws gebracht, en kan het positiever en constructiever? Juist die thema’s 
komen in de slotuitzending van NPO Radio 1 Luistert naar jou aan bod.  
 
Roos Abelman: “Mensen ervaren het nieuws over de diverse crises als zwaar en 
deprimerend. Ze willen meer aandacht voor oplossingsgerichte journalistiek. We hopen 
dat mensen ons blijven vinden met hun ideeën, zodat wij daar als makers ook uit kunnen 
putten.” 

 

Cultuur  
 
5. Levensader en stimulator 

 
1. Nederlandse kleinkunst in de spotlights 

 
Hoe is het afgelopen met Annabel en de zanger van deze legendarische hit, Hans de 
Booij? Zijn ze nog samen? Hebben ze Parijs gehaald of zijn ze onderweg uitgestapt? Het 
Amsterdams Kleinkunst Festival en het KRO-NCRV-programma Volgspot op NPO Radio 5 
komen met het antwoord. Tijdens de Avond van de kleinkunst krijgen bekende hits een 
vervolg. Kleinkunstenaars laten zich inspireren door het origineel en brengen een eigen 
antwoordlied. De jaarlijkse editie van de Avond van de kleinkunst kon afgelopen april niet 
plaatsvinden in de Kleine Komedie, maar het werd ruimschoots goed gemaakt. Theater 
Carré stelde, in samenwerking met De Kleine Komedie, zijn zaal open voor deze unieke 
muzikale avond vol Nederlandstalige hoogtepunten. 
 
Vijf duo’s zijn te gast: Ernst Jansz & Peter van Rooijen (De Bom), Karin Bloemen & Elke 
Vierveijzer (Geen kind meer), Trafassi & Marcel Harteveld (Wasmasjien), Peter de Koning 
& Martijn Kardol (Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente) en Hans de 
Booij & Van der Laan en Woe (Annabel). 
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6. Springplank voor talent 
  

 
Geen projecten in 2022 volgens de beschrijving ‘springplank voor talent’ 
 

7. Prijzen van en voor de publieke 
omroep 

1. Ode aan de bevrijder verkozen tot favoriete buitenkunstwerk 
 

Het favoriete buitenkunstwerk van Nederland staat in De Bilt. Het beeld De Parachutist 
van Jits Bakker wint in 2022 de verkiezing, die voor de tweede keer wordt georganiseerd 
door KRO-NCRV’s ontbijtprogramma De ochtend van 4 op NPO Radio 4. In totaal 74.000 
luisteraars, verspreid over de vijf genomineerde regio’s, brachten hun stem uit. 
 
De sculptuur verbeeldt de Airborne-parachutist. Het staat in Beeldenpark Jits Bakker op 
landgoed Beerschoten in De Bilt. Het is een ode aan de bevrijder en aan allen die hun 
leven gaven voor onze vrijheid. Jits Bakker verwerkte via zijn werk de traumatische 
gebeurtenissen rondom de Tweede Wereldoorlog. De Biltse kunstenaar maakte de Slag 
om Arnhem van dichtbij mee.  
 
Voor deze tweede editie van de buitenkunstverkiezing werkt De ochtend van 4 samen 
met KRO-NCRV’s duurzame lifestyleprogramma BinnensteBuiten. Kunsthistoricus Geert 
Pruiksma vertelt daarin de verhalen achter de kunstwerken in de openbare ruimte. Het 
winnende kunstwerk De Parachutist is dinsdag 30 augustus te zien in de eerste week 
van het nieuwe seizoen van BinnensteBuiten op NPO 2. 
 
De buitenkunstverkiezing ontstond in coronatijd, toen musea maandenlang dicht waren. 
De ochtend van 4 riep toen luisteraars op om te vertellen over hun mooiste 
buitenkunstwerken. 
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8. Nederlandse taal 
  1. Het belang van een jaarlijks spellingsritueel 

 
Het Groot Dictee der Nederlandse taal wordt in 2021 gewonnen door de 20-jarige 
Suzanne Voets uit Utrecht met slechts 3 fout. Dit wordt bekend tijdens de uitzending van 
het NPO Radio 1-programma De taalstaat (KRO-NCRV), live vanuit de bibliotheek van de 
Radboud Universiteit in Nijmegen. Suzanne Voets studeert aan deze universiteit 
Nederlandse Taal en Cultuur. In de uitzending bindt een ‘taalstaattopteam’ van twintig 
luisteraars de strijd aan met een team van twintig prominenten. Gemiddeld worden er 19 
fouten per persoon gemaakt.  
 
Presentator Frits Spits wil met het jaarlijkse dictee de liefde voor de Nederlandse taal 
vieren én mensen nog eens wijzen hoe belangrijk spelling is: “De spellingregels zijn de 
verkeersregels van de geschreven taal. Als we er ons niet aan houden, kan dat leiden tot 
woorddeuken en ontspoorzinnen.” 
 
Het dictee wordt in 2021 voor de vierde keer uitgezonden. Luisteraars kunnen 
meeschrijven vanuit huis of in een van de deelnemende bibliotheken in ons land. Gerdi 
Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer, leest het dictee voor, dat is geschreven 
door schrijver en taalkundige Wim Daniëls. Het Groot Dictee der Nederlandse taal wordt 
georganiseerd door NPO Radio 1 in samenwerking met De taalstaat van KRO-NCRV, het 
Genootschap Onze Taal en productiebedrijf Men at Work.  

Educatie  
9. Bron van lesmateriaal   1. Bewerkte programma’s voor in de klas 

 
Veel informatieve NPO-programma’s bevatten ook educatieve elementen. Maar door de 
lengte en toon zijn ze niet altijd geschikt voor gebruik in de klas. Onder het label In de 
Klas bewerkt Schooltv sinds 2014 bekende NPO-titels voor het voortgezet onderwijs. 
 
Nieuwsuur (NOS/NTR), EenVandaag (AVROTROS), Andere Tijden 
(NTR/VPRO) en Keuringsdienst van waarde (KRO-NCRV) zijn bekende titels die 
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regelmatig voor het voortgezet onderwijs worden bewerkt. Andere titels zijn daarbij 
gekomen, zoals Medialogica, #dorhout, het NOS Bevrijdingsjournaal en de EO-serie De 
kast, de kerk en het koninkrijk. De NTR werkt hiervoor inmiddels met zes andere publieke 
omroepen samen. In 2021 zijn onder de titel 'In de klas’ voor het voortgezet onderwijs 
135 NPO-programma’s bewerkt. Veel van deze titels zijn verrijkt met een educatieve 
lesbrief.  
 
Behalve met omroepen werkt Schooltv ook samen met een groot aantal publieke 
partners, zoals de stichting Méér muziek in de klas, Comité 4 en 5 mei, het Nederlandse 
Filmfestival, Hackshield en Prodemos. Dit heeft diverse educatieve video’s en 
interactives opgeleverd. Het doel van deze samenwerkingen is betere maatschappelijke 
verankering, het delen van expertise en de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan 
relevante audiovisuele projecten. 
 
De beeldbank van Schooltv bevat inmiddels ruim 9.000 educatieve clips, 6.100 
afleveringen en 300 educatieve interactieve producten. Naast reguliere (tv-
)programma’s zoals Het Klokhuis en Zapp Your Planet trekken vooral de oude Schooltv-
series (o.a. Huisje boompje beestje en Koekeloere) veel gebruikers. 
 

2. Webserie onderdeel curriculum seksuele vorming 
 

De webserie X-Y-SEX van KRO-NCRV is onderdeel geworden van het aanbod van 
lesmaterialen op seksuelevorming.nl, het online platform waarmee docenten in het 
voortgezet onderwijs seksualiteit, gender en identiteit bespreekbaar kunnen maken in de 
klas. In de serie praat YouTuber/presentator Robbert Rodenburg openhartig met 
bekende Nederlanders over seks, gender en seksuele identiteit. En geeft zo eerlijke 
seksuele voorlichting volgens de eigen ‘letter’, zoals queer, lesbisch-zijn, biseksualiteit en 
homoseksualiteit. 
 
Seksuelevorming.nl is de website van Rutgers, het kennisinstituut voor seksualiteit en 
seksuele gezondheid, en SOA Aids Nederland, en biedt tips en tools aan professionals in 
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het onderwijs om seksualiteit bespreekbaar te maken, zodat kinderen en jongeren zich 
vrij kunnen ontwikkelen en gezond kunnen leven. 
 
De jaarlijkse Week van de liefde (half februari), waarin op scholen veel wordt gesproken 
over seksualiteit en seksuele identiteit, heeft in 2022 als thema Liefde voor jezelf, zoals 
het (h)erkennen van je eigen gender en identiteit. Door X-Y-SEX ter beschikking te 
stellen aan het (middelbaar) onderwijs draagt KRO-NCRV bij aan een inclusieve 
samenleving, waarin kinderen zichzelf kunnen zijn, met begrip voor de ander. De serie is 
in de zomer van 2021 uitgezonden op het YouTube-kanaal van NPO 3. 
 

3. Lespakket om kinderangsten bespreekbaar te maken: 
 

In de veelgeprezen jeugddramaserie Kabam! staan herkenbare kinderangsten centraal. 
Door de serie leren kinderen hun rijke fantasie in te zetten om bepaalde angsten de baas 
te worden. Psychologen die werken met kinderangsten maken veelvuldig gebruik van de 
afleveringen en er is ook een speciaal Kabam!-lespakket ontwikkeld voor 
basisschoolleerlingen. 
 
Het lesmateriaal bestaat uit tien aparte afleveringen met verschillende thema’s, zoals 
angst, fantasie en kracht. Nadat de leerlingen de video hebben gezien, kunnen ze zelf 
aan de slag om de stof eigen te maken. Het doel is om de leerlingen op een speelse en 
vrije manier onderzoek te laten doen en dit vervolgens open in de groep te bespreken. 
Foute antwoorden zijn er niet. Daarnaast kunnen de kinderen zelf praktische opdrachtjes 
doen en hierbij worden verschillende zintuigen gebruikt. Zo kunnen de kinderen zich 
goed verbinden met wat ze beleefden in de film. 
 

10. Educatieve projecten / themaweken 
voor jongeren en/of volwassenen 

1. Afspraken over meer bewegen op school: 
 

Ruim 23.000 leerlingen in het basisonderwijs gaan meer bewegen op school. Hierover 
hebben schoolleiders van meerdere schoolbesturen in ons land, die bij elkaar in totaal 
104 basisscholen vertegenwoordigen, afspraken gemaakt in het KRO-NCRV-
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programma Spraakmakers op NPO Radio 1. Initiatiefnemer van dit bewegend leren-plan 
is Nienke Meijer, de minister van Oplossingen van KRO-NCRV’s Spraakmakers. 
 
Bewegend leren betekent dat kinderen tijdens de gewone lessen in beweging komen, 
bijvoorbeeld door tafels te leren terwijl je een bal naar elkaar gooit. Nienke Meijer: 
“Kinderen zitten een groot deel van de dag stil achter hun tafeltjes. En dit heeft grote 
invloed op hun fysieke en mentale gezondheid. Een gezonde samenleving staat op de 
schouders van gezonde kinderen. Bewegend leren is een heel krachtig middel om 
kinderen gezonder te laten zijn.” 
 
Ook minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs is enthousiast: “Leren kan op 
verschillende manieren. Ik ga graag kijken naar deze deelnemende scholen die met deze 
methoden werken en delen met andere scholen.” 
 
Nienke Meijer is door KRO-NCRV’s Spraakmakers, samen met leden van de online 
Spraakmakers-community, eind 2021 gekozen tot minister van Oplossingen. Niet 
gebonden aan het kabinet en de politiek pakt Meijer maatschappelijke problemen op 
door buiten de Haagse werkelijkheid te denken, door verbinding te zoeken en vooral 
door te doen. Meijer werd in 2014 verkozen tot Topvrouw van het jaar en was voorzitter 
van het College van bestuur van Fontys Hogescholen. 

 
2. KRO-NCRV, Young Impact en Nederlandse scholieren vieren verschillen met 

stoepkrijt  
 

Elke school moet een veilige plek zijn voor jongeren, maar helaas is dat in de praktijk nog 
steeds niet het geval. Want jongeren worden nog altijd gediscrimineerd vanwege hun 
afkomst, uiterlijk of seksuele voorkeur. Zo blijkt uit recent onderzoek van 
jongerenorganisatie Young Impact dat ruim één op de drie leerlingen vindt dat hun 
school niet genoeg doet om de acceptatie van lhbti+ jongeren te verbeteren. Daarom 
slaat KRO-NCRV de handen ineen met Young Impact, Het Gender & Sexuality Netwerk en 
de maatschappelijke diensttijd (MDT) om in 2022 in de maand september duizenden 
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jongeren in actie te brengen om zich uit te spreken voor meer acceptatie. Want iedereen 
moet zichzelf kunnen zijn! 
 
Jongeren in heel Nederland gaan hun verschillen vieren en maken daarom deze maand 
regenboogzebrapaden bij hun school, met de kleuren van de progress-vlag. Niet met 
verf en kwast, maar met stoepkrijt! Ook krijgen alle jongeren die meedoen aan de actie 
een voorbeeldbrief, die ze kunnen sturen aan de burgemeester om een echt 
regenboogzebrapad bij hun school aan te vragen. De aftrap van de actie vond plaats op 
vrijdag 9 september in Breda. 
 
Bij de actie #verschillenvieren is ook een gratis lespakket gemaakt voor docenten op 
middelbare- en mbo-scholen over diversiteit. Met onder andere fragmenten uit de KRO-
NCRV serie De roze supporters die laten zien hoe belangrijk het is om elkaars ‘verschillen 
te vieren’.  Iedere klas wordt na afloop van de les uitgedaagd om samen vijf 
regenboogzebrapaden te stoepkrijten in de omgeving van de school. 
 

11. Delen van kennis en expertise  1. Onderzoek verspreiding desinformatie onder jongeren 
 
Beeld & Geluid, Universiteit Maastricht, Trollrensics en het datajournalistieke platform 
Pointer van KRO-NCRV starten een onderzoek naar aanbevelingsalgoritmen om inzicht te 
krijgen in de verspreiding van desinformatie onder jongeren. Want jongeren brengen veel 
tijd online door. De algoritmen op social media platformen bepalen in grote mate wat ze 
te zien krijgen, maar de kwaliteit van informatie die op social media circuleert is 
wisselend. Met het gezamenlijke project PANDORA worden een jaar lang de 
aanbevelingsalgoritmen onder jongeren (12 t/m 17 jaar) van social media platformen 
onderzocht, wat bijdraagt aan een beter begrip van wat jongeren te zien krijgen. 
PANDORA richt zich als eerste op gebruikersdata van TikTok-accounts. TikTok is het 
snelst groeiende social media platform in Nederland en het meest succesvol in het 
bereiken van jongeren, een kwetsbare doelgroep, die vaak nog moeten investeren in de 
ontwikkeling van ‘nieuwswijsheid’, ofwel een kritische houding tegenover nieuwsmedia. 
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Innovatie 
12. Multi- en crossmediale 

programmaconcepten 
1. Crossmediaal platform zet aan tot duurzaamheid 

 
Het dagelijkse programma BinnensteBuiten (KRO-NCRV) is uitgegroeid tot een ankerpunt 
in de vooravond op NPO 2. Het inspireert een grote groep kijkers (gemiddeld 650.000 
per dag) duurzaam te leven, te genieten en de natuur te ontdekken. Naast een tv-
programma is het format ook uitgerold in een online platform - met podcasts en diverse 
social media-kanalen (Facebook, Instagram en Pinterest) – en in een jaarlijks 
BinnensteBuiten Festival, dat in 2021 vanwege corona weer online plaatsvindt. Voor 
BinnensteBuiten Thuis melden zich ruim 9000 mensen aan om live mee te kijken naar 
online workshops over duurzaam tuinieren met experts Martin Stuger en Anne Wieggers. 
 
In 2021 is er in 191 reportages op tv aandacht voor duurzaamheid, natuur en 
biodiversiteit op het gebied van Tuin en Natuur, Huis en Interieur en Eten en Drinken. 
Online worden er 65 artikelen gepubliceerd over duurzaamheid. De website trekt 4,5 
miljoen bezoeken, een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar, het aantal 
pageviews stijgt met 1 miljoen naar 12,5 miljoen. Ook besteedt BinnensteBuiten aandacht 
aan inclusiviteit, met 14 reportages en in november 2021 een special op NPO 2 voor 
doven en slechthorenden, inclusief gebarentolk in beeld. 
 

2. Wat is de nieuwsredactie van de toekomst? 
 
KRO-NCRV’s Pointer, de Volkskrant en de NOS werken samen in het project Designalism 
Newsroom dat in de maanden mei-juli wordt gehouden in Beeld en Geluid in Den Haag. 
Dit is een programma waarin producties voor de ‘nieuwsredactie van de toekomst’ 
worden gemaakt. Ontwerpers, kunstenaars, journalisten en developers werken hierin 
samen. Zij ontwikkelen nieuwe vertelvormen om een beter begrip van de actualiteit te 
bewerkstelligen en om nieuwe publieksgroepen te betrekken. Tijdens Designalism 
Newsroom gaan deelnemers in acht sessies aan de slag met actuele vraagstukken, 
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aangedragen door Pointer, de Volkskrant en de NOS. In juli worden op de site van Pointer 
de resultaten gepresenteerd. 

 
13. Effect met interactie 

Hier stond 1 voorbeeld uit 2021: deze 
hebben we geüpdatet naar 2022 

1. Eten is emotie? 
 

Uit belevingsonderzoek van KRO-NCRV blijkt dat specifieke doelgroepen geholpen willen 
worden in het maken van een keuze voor passende gerechten. Daarom heeft KRO-
NCRV, vanwege de aandacht die zij in content heeft voor eerlijk eten, een pilot opgezet 
hoe eten en emotie met elkaar verbonden zijn. Kunnen we op basis van stemming en 
emotie de consument helpen een geschikte keuze te maken vóórdat de consument deze 
bewuste (rationele) keuze maakt? 
 

2. Grotere toegankelijkheid van De slimste mens-app 
 

De slimste mens-app (KRO-NCRV) is al jaren een enorm succes, met meer dan 100.000 
unieke bezoekers per uitzendweek. In 2023 is het naast de mogelijkheid om de quiz 
online te spelen tegen bekenden en onbekenden, ook mogelijk om de quiz samen aan 
tafel, in de auto of op het strand te spelen middels spraak! Hierdoor komt de quiz nog 
dichter bij de beleving van het spel op TV en is de quiz nu ook voor iedereen 
toegankelijk. 

 
14. Innovatie en distributie 1. 3D-reconstructie Rampvlucht: speur mee naar de verzwegen geheimen van de 

Bijlmervliegramp. 
 
In de digitale 3D-reconstructie Rampvlucht (KRO-NCRV) speur je mee naar de 
verzwegen geheimen rondom de Bijlmervliegramp. Je duikt in de gebeurtenissen voor en 
na de ramp en gaat tussen de wrakstukken in Hangar 8 op onderzoek uit. Wat denk jij 
dat er gebeurd is? 
Dinsdag 4 oktober 2022 was het precies dertig jaar geleden dat het Israëlische El-Al 
vliegtuig zich in twee Bijlmerflats boorde. Een ramp met grote impact en een jarenlange 
nasleep van verdriet en frustratie van ongehoorde bewoners. 
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Hoe breng je een archief vol met audio-, video- en archiefmateriaal op een innovatieve 
manier samen? En hoe werp je, op een vernieuwende, interactieve en waardige manier, 
een nieuwe blik op deze Rampvlucht? Hiervoor heeft de KRO-NCRV naast de dramaserie 
Rampvlucht, de documentaire en de podcast, een bijzondere online-ervaring ontwikkeld: 
Rampvlucht, de digitale reconstructie. 
De digitale reconstructie nodigt gebruikers uit om zelf op onderzoek te gaan. Het verhaal 
ontvouwt zich in vier scenes waarin de ruimtelijke 3D omgeving het centrale personage 
wordt. In plaats van een lineaire reconstructie van gebeurtenissen, behandelt elke scène 
de ramp vanuit een ander perspectief. Interactief en stapsgewijs duikt de gebruiker een 
ervaring in vol met archiefmateriaal dat op een niet eerder vertoonde manier wordt 
samengebracht. 
 

2.Tijm–no time to waste 
 

Door het toepassen van objectherkenning van supermarktproducten kunnen uitwonende 
adolescenten inspiratie opdoen wat betreft recepten, tijd & geld besparen en 
voedselverspilling tegengaan doordat KRO-NCRV recepten genereert op basis van wat 
de gebruiker nog in huis heeft. Zouden A.I.-systemen ons kunnen helpen om nieuwe 
inspiratie te bieden in de vorm van nieuwe recepten en combinaties van ingrediënten? 
 

3. Pointer Community Joods vastgoed 
 

Pointer (KRO-NCRV) wil een digitaal platform oprichten waar nabestaanden, gemeenten, 
historici en andere geïnteresseerden onderzoek kunnen doen naar het onteigende 
Joodse vastgoed. Hiervoor experimenteren we met open source community tools. Er zijn 
momenteel 20 actieve deelnemers in de OSINT-community en 40 deelnemers op het 
Vastgoedboeken-platform. Vanuit de OSINT-community zijn verschillende onderzoeken 
gestart waar artikelen uit zijn voortgekomen. 
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Verbinding & Samenleving  
16. Evenementen 

  
1. Samen met regio saamhorigheid in beeld brengen: 

 
Vanwege corona kunnen in 2021 grote publieksevenementen en tradities, zoals carnaval 
en de Nijmeegse Vierdaagse, opnieuw niet doorgaan. Feestelijke evenementen waarin 
mensen samen één worden en het leven vieren. KRO-NCRV en enkele regionale 
omroepen slaan de handen ineen en brengen de saamhorigheid én het gemis hiervan in 
beeld. 
 
De serie Carnavalshart, in samenwerking met L1 en Omroep Brabant, heeft als motto: 
wat kan er wél, en wordt horizontaal geprogrammeerd in de carnavalsweek in februari op 
NPO 2. Een reis kriskras door de zuidelijke provincies om de ziel van carnaval te 
belichten. De serie wordt vooral in Limburg, Noord-Brabant en Gelderland goed bekeken, 
met een top van bijna 400.000 kijkers (gemiddeld marktaandeel 7.5). Ook de landelijke 
pers is aangenaam verrast. Zo schrijft NRC: “In Carnavalshart loopt een gemeenschap 
zich dapper warm voor een groot gemis. Niemand klaagt; iedereen knutselt verder aan 
zijn praalwagen.” En De Volkskrant: “Carnavalshart is het levende bewijs dat je heel goed 
kunt laten zien wat iets is, door te tonen dat het er niet is – wat op zichzelf een zeer 
carnavaleske omdraaiing is.” 
 
Met Omroep Gelderland wordt in de Vierdaagseweek in juli de serie Wandelhart gemaakt. 
Een serie over het gemis, maar ook over de gastvrijheid, pijn en verbroedering die de 
Vierdaagse biedt voor tienduizenden wandelaars. Joris Linssen namens KRO-NCRV en 
Harm Edens namens Omroep Gelderland lopen dwars door de provincie Gelderland, op 
zoek naar de mooiste verhalen. Ze beginnen ieder in het uiterste puntje van de provincie: 
Harm in De Betuwe en Joris in Winterswijk. Waar anders dan in Nijmegen komen ze 
elkaar tegen. 
 
Ook deze regionale samenwerking wordt goed ontvangen. De serie bereikt op NPO 2 een 
mooi marktaandeel van 10 en weet dagelijks een kleine 300.00 kijkers te boeien. Het 
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wandelvirus bereikt in deze coronatijd heel Nederland, want opvallend veel kijkers blijken 
uit Drenthe, Friesland en Zuid-Holland te komen. 
 
Een kijker schrijft: “Dit is echt mooie TV. Mijn wandelhart slaat op hol.” Han Lips van Het 
Parool vindt het uitermate rustgevend om Harm Edens en Joris Linssen te zien wandelen 
vanuit zijn luie stoel. “Het is slow tv in optima forma en fijne niets-aan-de-handtelevisie 
in barre tijden.” 
 
Ook in 2022 brengt KRO-NCRV samen met L1 en Omroep Brabant de serie 
Carnavalshart, nu door coronamaatregelen voor het derde achtereenvolgende jaar de 
carnavalsfestiviteiten niet of nauwelijks doorgang kunnen vinden. 
 

2. BinnensteBuiten inspireert duizenden online en met festivals 
 
Naast een tv-programma is BinnensteBuiten ook uitgerold in een online platform - met 
podcasts en diverse social media-kanalen (Facebook, Instagram en Pinterest) – en in een 
jaarlijks BinnensteBuiten Festival. 
 
Het festival beleefde in 2022 zijn vierde editie en trok zo’n 5.000 fans van het 
programma naar het HEMbrugterrein in Zaandam. Daar konden zij kookdemonstraties en 
workshops bijwonen op het gebied van o.a. koken, interieurstyling, vogels en duurzaam 
leven. 
 
Voor BinnensteBuiten Thuis meldden zich in 2021 ruim 9.000 mensen aan om live via 
YouTube mee te kijken naar online workshops over duurzaam tuinieren met experts 
Martin Stuger en Anne Wieggers. 
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17. Goede doelen 
  

1. Verbindende steun voor Oekraïne 
 

De aanval van Rusland op Oekraïne schokt de wereld. In aanvulling op tal van sancties 
vanuit de internationale gemeenschap aan het adres van Rusland, ontstaan vele 
nationale en regionale initiatieven om Oekraïne te steunen. Naast uitgebreide 
verslaggeving en duiding in programmering komt ook de Nederlandse publieke omroep 
in geweer om de Oekraïense bevolking tot steun te zijn. 
 
Op 7 maart is er de landelijke actie voor Giro 555, een samenwerking van de publieke 
omroep en de grote commerciële zenders in Nederland. De actie levert in een maand tijd 
een opbrengst van ruim 160 miljoen euro op. 
 
Enkele dagen eerder zendt KRO-NCRV, samen met Protestantse Kerk Nederland, de 
gebedsdienst Vrede is voor iedereen uit, live vanuit de Utrechtse Domkerk op NPO 2. De 
dienst wordt bijgewoond door diverse hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de half 
februari aangetreden ambassadeur van Oekraïne, Maksym Kononenko, minister Wopke 
Hoekstra van Buitenlandse Zaken en de burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma. De 
hele dag is de Domkerk opengesteld voor mensen die een kaars willen opsteken of een 
gebedsbriefje wilden schrijven en opplakken op het witte kruis van The Passion. 
 
Met Kansfonds en Kerk in Actie zendt KRO-NCRV vanaf 16 maart de dagelijkse 
serie Nederland geeft thuis uit. Het programma laat hartverwarmende initiatieven zien, 
die op hun beurt weer nieuwe initiatieven in gang zetten. 
 
Een andere impactvolle actie zet KRO-NCRV op met de stichting Young Impact. In de 
nacht van  22 op 23 maart vindt de actie #bedvoorbed plaats. Jongeren verruilen die 
nacht hun eigen warme bed voor een nacht in de open lucht. Tientallen jongeren doen 
mee. Ze overnachten onder andere in de Amsterdam ArenA en in Madurodam. Door zich 
te laten sponsoren halen ze 12.740 euro op voor de stichting Vluchteling. Ter 
ondersteuning van de actie wordt een lespakket verspreid onder middelbare en mbo-
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scholen, met daarbij een vertoning van de documentaire Shadow Game over jonge 
vluchtelingen. Het lespakket wordt honderden keren aangevraagd. 
 

2. Award voor belangeloze inzet van kinderen 
 

De 12-jarige Daan Mus uit Twello heeft dit jaar KRO-NCRV’s Veer in je reet award 
gewonnen. Met deze prijs wil KRO-NCRV kinderen inspireren om zich belangeloos in te 
zetten voor een ander, zodat de wereld van morgen groener, eerlijker en liever wordt.  
 
Daan lijdt aan een spierziekte en oefent met een racerunner, een driewielig loopframe. 
Aanvankelijk als grapje kwam hij met zijn fysiotherapeut op het idee om van zijn school 
naar huis alle acht kilometer te racerunnen. Afgelopen juni was het dan zover en legde 
Daan met enkele klasgenoten deze afstand af. En haalde zo maar liefst 10.000 euro op 
voor Spieren voor spieren. 
 
Verleden jaar won de 11-jarige Azra uit Maastricht KRO-NCRV’s Veer in je reet award. 
Azra maakte en verkocht twee jaar lang sleutelhangers en armbandjes, daarmee haalde 
ze een bedrag van 1600 euro op. Met het geld zorgde ze voor een nieuwe waterput in 
Tsjaad (Centraal-Afrika), die werd naar haar vernoemd en zorgt ervoor dat 400 mensen 
schoon drinkwater hebben. De Veer in je reet award is dit jaar voor de zesde keer 
uitgereikt tijdens de Zapp Awards, live op op NPO Zapp. 
 

3. In actie met Young Impact voor jonge vluchtelingen 
 

KRO-NCRV en Young Impact gaan vanaf 2022 samenwerken om jongeren te inspireren 
om de wereld van morgen duurzamer en meer verbonden te maken. De eerste actie die 
KRO-NCRV en Young Impact samen organiseren is #bedvoorbed, die plaatsvond in de 
nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 maart. Jongeren verruilden die nacht hun eigen 
warme bed voor een nacht in de open lucht. Zo overnachtten er jongeren onder andere 
in de Johan Cruijff Arena en in miniatuurstad Madurodam. 
Met de landelijke actie #bedvoorbed vroegen jongeren uit heel Nederland aandacht voor 
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de omstandigheden waarmee jonge vluchtelingen te maken krijgen op hun vlucht voor 
geweld en oorlog. Ook werd een lespakket verspreid onder middelbare en mbo-scholen, 
met daarbij een vertoning van de KRO-NCRV documentaire Shadow Game. Deze 
wereldwijd gelauwerde documentaire toont de erbarmelijke omstandigheden waarin 
jonge vluchtelingen verkeren en de gevaarlijke reis die zij door Europa moeten maken. 
Jongeren konden zich laten sponsoren en zo is met de actie 12.740 euro opgehaald voor 
stichting Vluchteling. 

 
18. Samenwerking met instanties 

  
 

1. Nederland geeft thuis met Kerk in Actie, Kansfonds en KRO-NCRV 
 
Tussen 16 maart en 1 april zendt KRO-NCRV elke werkdag Nederland geeft thuis 
uit. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld in 
Oekraïne. Vrouwen, kinderen en ouderen op weg naar een veilige plek, met soms 
slechts een rolkoffertje bij zich voor hun meest dierbare spullen. Hoe vind je, op 
duizenden kilometers van de plaats waar je je veilig waande, weer een nieuw 
thuis? Nederlandse gezinnen, stellen en singles, maar ook kerken, stellen hun 
harten en huizen open om mensen zonder thuis, van waar ook ter wereld, op te 
vangen. Met Nederland geeft thuis laat KRO-NCRV, samen met Kansfonds en Kerk 
in Actie, hartverwarmende initiatieven zien en wil zo Nederland inspireren om ook 
thuis te geven voor mensen zonder thuis. Want iedereen verdient een thuis. 
Nederland geeft thuis wordt gemaakt in samenwerking met Kansfonds, het 
maatschappelijk fonds dat de samenleving helpt thuisgeven. Kansfonds gelooft in 
een samenleving waarin er plek is voor iedereen. Daarom doen ze alles wat nodig 
is om te zorgen voor een thuis, zodat mensen in kwetsbare situaties niet 
buitengesloten raken. KRO-NCRV en Kansfonds hebben in 2020 een convenant 
met elkaar ondertekend. Hierin is afgesproken om rondom specifieke thema’s 
gebruik te maken van elkaars expertise. 
Kerk in Actie wil namens en via de Protestantse kerken in Nederland mensen in 
Nederland en wereldwijd hoop bieden en tot hun recht laten komen. In Oekraïne 
geeft Kerk in Actie via lokale kerken en partnerorganisaties hulp aan de 
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vluchtelingen. De kracht van kerken is dat die overal onderweg 
opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak 
en wordt er voedsel en kleding uitgereikt. 

 
2. Eén tegen eenzaamheid tijdens themaweek 

 
De publieke omroep is met activiteiten en speciale programmering van de omroepen 
nauw verbonden met de Week tegen Eenzaamheid (1e week oktober).  
 
Ook KRO-NCRV is partner in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. In de Week tegen 
Eenzaamheid is er veel aandacht in de programmering voor dit thema. Zo 
heeft Brandpunt+ een interview met de 26-jarige Pieter over de bijzondere vriendschap 
met zijn buurvrouw van 74. Pieter maakte hier eerder een korte documentaire over. Dj 
Ruud de Wild heeft in De Wild in de middag(NPO Radio 2) een gesprek met de 
organisator van een speciaal festival voor oma’s. Zijn zendercollega's Gijs Staverman, 
Ron Kas en Wouter van der Goes maken voor Instagram en YouTube diverse video’s over 
de vraag wat we als samenleving kunnen doen tegen eenzaamheid. 
 

 
19. Zingeving en/of levensbeschouwing 1. Allerzielen samen gevierd met regionale omroepen 

 
Op 2 november is het Allerzielen, de jaarlijkse dag in de rooms-katholieke traditie waarop 
we onze overleden dierbaren gedenken. Door het branden van een kaars en het vertellen 
van persoonlijke verhalen leeft de herinnering voort van de mensen die we missen. KRO-
NCRV besteedt in het jaarlijks terugkerende tv-programma Voor wie steek jij een kaarsje 
op? een week lang aandacht aan Allerzielen met intieme, persoonlijke gesprekken met 
nabestaanden over hun verlies. De afleveringen, gepresenteerd door Joris Linssen en 
Anita Witzier, worden gemaakt in samenwerking met zes regionale omroepen: RTV Oost, 
Omroep Gelderland, Omroep Brabant, RTV Drenthe, RTV Noord-Holland en RTV Utrecht. 
Bij de editie van dit jaar zijn bijna 27.000 kaarsjes opgestoken. 
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Ook in coronatijd bewees het programma zijn waarde. Toen werd massaal gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om online een kaarsje op te steken voor overleden 
dierbaren. Op de website voorwiesteekjijeenkaarsjeop.nl en via de social-mediakanalen 
van KRO-NCRV hebben zo'n 25.000 mensen dat gedaan. NPO Radio 4 en 5 stellen 
verschillende troostende playlists samen in het kader van Voor wie steek jij een kaarsje 
op? 
 

2. Op zoek naar de inspiratie van Sint Maarten  
 
Op 11 november lopen kinderen jaarlijks traditiegetrouw met lampionnen zingend langs 
de deuren, maar wat is het verhaal achter Sint Maarten? Deze middeleeuwse heilige is al 
eeuwenlang het symbool van naastenliefde en solidariteit. In het programma Het Vuur 
van Sint Maarten, uitgezonden op NPO 2 en bij RTV Utrecht, gaat Klaas van Kruistum in 
de stad Utrecht op zoek naar de actuele betekenis van Sint Maarten, de beschermheilige 
van de stad. In een winter waarin velen wel wat extra steun kunnen gebruiken, ontmoet 
Klaas tijdens zijn zoektocht mensen die zich inzetten voor de ander. De boodschap van 
Sint Maarten: barmhartigheid, het delen van de mantel, is een universele waarde 
geworden. 
In november branden in verschillende Utrechtse wijken vreugdevuren, als opmaat naar 
de viering van Sint Maarten. De stad bestaat dit jaar 900 jaar. Alle reden om extra stil te 
staan bij de legende van de middeleeuwse heilige. Bij het vuur vindt Klaas de geest van 
Sint Maarten: buurtbewoners komen er samen om op te warmen en hun ervaringen te 
delen. Op weg naar 11 november bereidt Utrecht zich voor op de jaarlijkse parade. De 
optocht van levensgrote sculpturen, dwars door de stad, brengt jong en oud samen. 
 

3. The Passion verbindt Nederland 
 

KRO-NCRV vindt het belangrijk om de belangrijke christelijke verhalen, zoals dat van 
Pasen en Hemelvaart te blijven vertellen, als bron van inspiratie en troost voor de 
samenleving. Op Witte Donderdag 14 april was de Achterhoekse plaats Doetinchem het 
decor van The Passion. Bijna 2,9 miljoen zagen het jaarlijkse live paasevenement van 
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KRO-NCRV, dat wordt georganiseerd in samenwerking met Protestantse Kerk in 
Nederland en Kansfonds. Nieuw bij KRO-NCRV in 2022 was The Passion Hemelvaart met 
in totaal 1,5 miljoen kijkers. Uit publieksonderzoek blijkt dat 78 procent van de 
respondenten aangeeft dat dit paasverhaal van hoop maatschappelijke thema’s op de 
kaart zet, 86 procent vindt dat The Passion een positieve bijdrage levert aan de 
samenleving. Vooraf en na afloop zijn in de media 984 publicaties verschenen, exclusief 
tv- en radio-optredens en publicaties op social media. Bijna 13.000 mensen liepen mee 
met de online processie. Ook op social media blijft The Passion mensen verbinden, met 
138.184 volgers op Facebook, 24.869 volgers op Instagram, 22.740 volgers op Twitter 
en 35.300 abonnees op het YouTube-kanaal van The Passion. Rondom The Passion 
heeft KRO-NCRV samen haar maatschappelijke partners de campagne WELKOM 
geïnitieerd, een doorvertaling van het The Passion-thema Alles komt goed. Mensen met 
een visuele beperking konden met behulp van audiodescriptie The Passion live volgen 
NPO Radio 2. 
 

 
20. Online communities 

  
 

1. Voor empowerment van jonge ‘urban’ vrouwen 
 

Met het YouTube-kanaal Spot On bedient KRO-NCRV een specifieke groep: jonge 
vrouwen met een bi-culturele achtergrond tussen de 20 en 30 jaar. Interactie en de 
community zijn de drijvende krachten van dit kanaal, met persoonlijke en inspirerende 
verhalen voor én door vrouwen, met hosts Sosha, Zakia en Rowan. Spot On doorbreekt 
taboes en is herkenbaar voor de doelgroep. Wekelijks verschijnen er nieuwe video’s 
rondom thema’s als liefde en relaties, body en health, moederschap, actualiteit of 
mentale gezondheid. Op YouTube heeft Spot On inmiddels 27.400 abonnees, op 
Instagram 10.300 volgers. Spot On publiceert in 2021 in totaal 47 video’s, met 
inspirerende rolmodellen, gasten, influencers, BN’ers of artiesten. 
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  Duurzaamheid 
  

1. Kritisch oog voor eerlijk eten 
 
Keuringsdienst van waarde (KRO-NCRV) helpt al 20 jaar de consument om kritisch te 
kijken naar de marketingpraatjes die fabrikanten, drogisterijen, supermarkten en ander 
verkopers ons voorhouden over hun producten. Over bamboetextiel met mogelijk 
dodelijke gevolgen en ecologische schoonmaakmiddelen die je een poets bakken. 
Keuringsdienst van waarde leidt zo nu en dan zelfs tot Kamervragen, over 
kweekgarnalen bijvoorbeeld, waarbij de ogen worden afgeknipt om het paren te 
stimuleren. Met wekelijks op donderdag zo’n 600.000 tv-kijkers op NPO 3 in 2022, op 
Facebook ruim 131.000 volgers, Instagram 50.000 volgers en op Twitter 34.000 volgers. 
 
 

2. De werkelijke kosten van goedkope producten in De prijsknaller 
 

In het KRO-NCRV programma De prijsknaller gaan presentatoren Ersin Kiris en Eva 
Cleven op zoek naar de werkelijke kosten achter producten die voor bodemprijzen 
worden verkocht. Van wijn tot t-shirts, van kip tot koptelefoon. Met het programma wil 
KRO-NCRV onderzoeken of de lage prijzen die we betalen in de winkel wel de werkelijke 
maatschappelijke kosten weergeven en of er misschien eerlijkere en meer duurzame 
alternatieven zijn voor laagste prijsgaranties en andere prijsknallers. Want wie betaalt nu 
de echte prijs voor onze continue wens naar goedkope producten? Wie betaalt onder 
aan de streep de uiteindelijke rekening? Op de website en via de social media van KRO-
NCRV werden alternatieve oplossingen aangeboden als inspiratie voor ander 
koopgedrag. De uitzending over textielbergen in Ghana leidde tot Kamervragen van D66 
aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de handel van 
tweedehandskleding naar Afrika. 
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Diversiteit & Inclusie 
  

1. Kerken verlicht in regenboogkleuren 
 

Opnieuw zet KRO-NCRV in augustus kerken in regenboogkleuren in het kader van de 
campagne #liefdeisvooriedereen. Zo wordt net als vorig jaar de Westerkerk, midden in 
het hart van de festiviteiten rondom Pride Amsterdam, in regenboogkleuren verlicht. 
 
Daarnaast doen de protestantse Domkerk in Utrecht en de katholieke Dominicanenkerk 
in Zwolle voor het eerst mee aan dit initiatief. Vanuit de verschillende kerken komen live-
uitzendingen van de KRO-NCRV-programma’s Spraakmakers (NPO Radio 1), De Wild in 
de middag (NPO Radio 2), De ochtend van 4 (NPO Radio 4) en Volgspot (NPO Radio 5). 
Daarnaast zijn er op NPO 2 thema-uitzendingen van Zin in morgen en BinnensteBuiten te 
zien.  
 
Met het initiatief #liefdeisvooriedereen wil KRO-NCRV laten zien dat liefde voor iedereen 
is, ongeacht welke seksuele voorkeur je hebt. Naast de in regenboogkleuren verlichte 
kerken en live-uitzendingen bestaat de campagne uit  een speciale tv-spot op alle drie 
de NPO-zenders, een social media-campagne en een KRO-NCRV-boot, die meevaart bij 
de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam. 
 
Tijdens de live-uitzendingen zijn de kerken ook voor publiek toegankelijk. Daarnaast is er 
specifieke programmering rondom het thema LHBTIQ+ acceptatie, waaronder een 
special van Hij is een zij over het transgenderhotel, een special van Puberruil, een special 
van BinnensteBuiten en van Zin in morgen.  
 

2. Solidair zijn met LHBTIQ+ers 
 
KRO-NCRV gelooft dat morgen liever kan. Daarom staan zij uitgebreid stil bij 
Paarse Vrijdag. Op de TikTok en Instagram kanalen van KRO-NCRV komen vier 
jongeren aan het woord die ieder een uniek verhaal met zich meedragen. Ze 
bedanken via videobellen een persoon die belangrijk voor hen is geweest tijdens 
de coming-out of transitie. Zoals de 21-jarige Jasha. Zij wil dat het praten over 
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vrouwenliefde genormaliseerd wordt. Jasha kan dit dankzij haar nicht, die ze heel 
graag hiervoor wil bedanken. De filmpjes bereikten op Instagram ruim 1 miljoen 
views, op TikTok bijna 1,5 miljoen views. De campagne is tot stand gekomen in 
nauw overleg met GSA Netwerk, een van de initiatiefnemers van Paarse Vrijdag.  

 
3. Campagne tegen homofobie in voetballerij 

 
Voetbal en LHBTIQ+, het is helaas een ingewikkelde combinatie in Nederland. Daarom 
lanceert KRO-NCRV op social media de campagne #Spreekjeuit, die gelijktijdig start met 
de serie De roze supporters (KRO-NCRV) op NPO 3. Deze vierdelige docuserie toont de 
broodnodige strijd van LHBTIQ+ voetbalfans voor acceptatie in de voetballerij. 
 
In de campagne #Spreekjeuit spreken oud-international/trainer Rafael van der Vaart, 
Inter Milan-speler Stefan de Vrij en oud-Oranjeleeuwin Anouk Hoogendijk zich uit tegen 
homofobie in de voetballerij. De campagne bestaat uit drie fases, waarbij ook 
nadrukkelijk voetbalfans worden aangesproken op wat zij zelf kunnen doen tegen 
kwetsende spreekkoren en teksten in de stadions. De campagne #Spreekjeuit is 
ontwikkeld door content- en activatiebureau Helden van Barbara Barend. 
 
Ter gelegenheid van de Europese voetbalfinale Feyenoord-AS Roma op 25 mei maakt 
KRO-NCRV met de campagne #Spreekjeuit een speciale aanhaker in Rotterdam en e.o. 
Dit gebeurt o.a. met uitingen in digitale abri’s rondom De Kuip en met een animatie van 
stadion De Kuip in regenboogkleuren. Ook wordt in het AD/Rotterdams Dagblad een 
advertentiepagina geplaatst met de tekst 'Samen naar de finale, samen voor rood-wit, 
samen tegen homofobie'.  
 
De campagne is een voorbeeld van hoe KRO-NCRV niet alleen een thema met (eigen) 
media wil agenderen, maar ook van hoe de omroep mensen ertoe beweegt de wereld 
voor iedereen een stukje mooier te maken. 
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4. Regenboogzebrapaden bij scholen voor meer acceptatie 
  

Meer acceptatie van afkomst, uiterlijk of seksuele voorkeur op scholen. Dat is het doel 
van de campagne rond het stoepkrijten van regenboogzebrapaden bij scholen, waar 
KRO-NCRV zich aan verbonden heeft. 
 
Elke school moet een veilige plek zijn voor jongeren, maar helaas is dat in de praktijk nog 
steeds niet het geval. Uit onderzoek van jongerenorganisatie Young Impact blijkt dat 
ruim één op de drie leerlingen vindt dat zijn of haar school niet genoeg doet om de 
acceptatie van lhbti+ jongeren te verbeteren. Daarom slaat KRO-NCRV met diverse 
partijen, waaronder Young Impact, GSA Netwerk en de maatschappelijke diensttijd 
(MDT), de handen ineen om duizenden jongeren te activeren zich uit te spreken voor 
meer acceptatie. 
 
Jongeren in heel Nederland maken in september regenboogzebrapaden bij hun school, 
met de kleuren van de progress-vlag. Niet met verf en kwast, maar met stoepkrijt. Ook 
krijgen alle jongeren die meedoen aan de actie een voorbeeldbrief, die ze kunnen sturen 
aan de burgemeester om een echt regenboogzebrapad bij hun school aan te vragen. 
 
Bij de actie #verschillenvieren is ook een gratis lespakket gemaakt voor docenten op 
middelbare en mbo-scholen over diversiteit. Met onder andere fragmenten uit de KRO-
NCRV-serie De roze supporters, die laten zien hoe belangrijk het is om elkaars 
‘verschillen te vieren’. Iedere klas wordt na afloop van de les uitgedaagd om samen vijf 
regenboogzebrapaden te stoepkrijten in de omgeving van de school. 

 
 


