
Meerjaren
beleidsplan  
van de EO
2022-2025



Meerjaren beleidsplan 2022-2025 2

Inleiding
De EO is een christelijke mediaorganisatie. We willen producten maken die 

geloof en het alledaagse leven met elkaar verbinden. Dat doen we binnen 

de context van de publieke omroep. We zijn overtuigd van Gods liefde voor 

iedereen, en willen die liefde zichtbaar maken voor een breed publiek. Juist 

nu, in een tijd waarin de polarisatie tussen groepen toeneemt.

We verlangen ernaar dat in alles wat wij maken 

de liefdevolle aanwezigheid van God zichtbaar 

wordt. In de woorden die we spreken en de 

wijze waarop we ons werk doen. Het christelijk 

geloof is niet slechts een overtuiging, het is 

ook een manier van handelen. God liefhebben 

boven alles en onze naaste als onszelf is een 

opdracht die het hele leven raakt. 

Door de producten die we maken en de 

manier waarop we dat doen willen we een 

klimaat scheppen waarin mensen zich gezien 

en gehoord voelen. We willen luisteren naar 

mensen en de juiste woorden spreken. Niet op 

een veroordelende, maar op een liefdevolle 

wijze. Zoals Jezus dat deed. Zonder weg te 

poetsen dat het leven vaak knap ingewikkeld is 

en dat mensen verkeerde keuzes kunnen maken. 

Kernopgaven
Voor de periode 2022 – 2025 hebben we vier 

kernopgaven geformuleerd. Die kernopgaven 

hangen nauw met elkaar samen waarbij we in 

onze keuzes de overlap zoeken. 

 1.  We willen de liefde van God zichtbaar 

maken binnen de context van de  

publieke omroep. 

 2.  Om zichtbaar en herkenbaar te kunnen  

zijn richten we ons op specifieke  

domeinen en thema’s. 

 3.  Daarnaast willen we beter aansluiten bij 

specifieke doelgroepen en hen goed  

leren kennen.

 4.  Een gezonde bedrijfsvoering is essentieel 

om deze ambities waar te maken. 

De EO  
op één 

1.    Liefde van God  
binnen de  
publieke omroep

3. Doelgroepen

2.  Domeinen  
& thema’s

4.  Gezonde  
bedrijfsvoering
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Als Evangelische Omroep willen we de 
liefde van God zichtbaar maken.  
We zijn een zelfstandige media

organisatie, met een eigen achterban,  
die zich loyaal inzet voor een sterk en  
pluriform bestel. We richten ons met  

name op de volgende genres:  
levensbeschouwing, opinie, kennis en  

educatie, human interest, documentaires, 
drama, kinderen en muziek.

Liefde van God binnen de publieke omroep

1
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In Nederland hebben we het voorrecht van 

een pluriform bestel waarin omroepen met 

verschillende identiteiten vertegenwoordigd 

zijn. Daar zijn we dankbaar voor. Door content te 

maken van hoge kwaliteit wil de Evangelische 

Omroep bijdragen aan een sterke publieke 

omroep waarin mensen elkaar over de grenzen 

van hun eigen gemeenschap heen ontmoeten. 

Met onze content sluiten we aan bij de 

verschillende genres die door de Nederlandse 

Publieke Omroep gedefinieerd zijn, in het 

bijzonder de genres levensbeschouwing, 

opinie, kennis en educatie, human interest, 

documentaires, drama, kinderen en muziek. 

Versnippering van het politieke landschap, het 

ontstaan van internetbubbels en de opkomst 

van Big Tech bedrijven zetten het publieke 

bestel onder druk. Als Evangelische Omroep 

zijn we echter van mening dat een sterke 

publieke omroep essentieel is om aan de 

opgaven van deze tijd te kunnen voldoen. De 

klimaatcrisis laat zien dat onze huidige manier 

van leven niet houdbaar is en om ingrijpende 

verandering vraagt. Tegelijkertijd voelen veel 

mensen zich vervreemd van wat er in politiek en 

samenleving gebeurt. In een dergelijke situatie 

is het belangrijk dat er plekken zijn waar mensen 

elkaar kunnen blijven ontmoeten en waar ze 

kunnen leren om over de grenzen van hun eigen 

gelijk heen te stappen.

We rekenen het tot onze verantwoordelijkheid 

om binnen het publieke bestel de protestants-

christelijke traditie te vertegenwoordigen. 

Hetzelfde geldt voor de Joodse gemeenschap. 

We zijn een zelfstandige omroep, met een 

eigen achterban, die graag de communicatie 

met andere partijen zoekt. We willen vanuit 

een gunnende houding samenwerken met 

onze leden, met kerken en met relevante 

maatschappelijke partijen. We streven naar 

partnerschappen die gelijkwaardig en 

wederkerig zijn en waarin ieders inbreng 

gehonoreerd wordt. 

De liefde van Christus laten zien, in een 

samenleving die sterk gepolariseerd is, dat 

vraagt nogal wat. Het betekent dat je niet jezelf 

in het middelpunt plaatst, maar het welzijn 

van andere mensen op het oog hebt. Dat je 

samen met anderen op zoek gaat naar wat 

de bedoeling van God is met deze wereld en 

met ieders persoonlijk situatie. Mensen zijn 

daar over het algemeen niet zo goed in. Ze 

zijn al snel bezig met zichzelf en met hun eigen 

positie. En laten we eerlijk zijn, christenen doen 

daar vaak royaal mee. Christus vraagt echter 

van ons dat we deze egocentrische patronen 

doorbreken, dat we radicaal vanuit Zijn liefde 

gaan leven. En dat heeft gevolgen, bijvoorbeeld 

dat wij verbindend willen zijn en dat we mensen 

uitdagen om kennis te nemen van wat er buiten 

hun eigen doelgroep gebeurt en gedacht 

wordt. 

Wanneer we achter Jezus aangaan, zijn liefde 

navolgen, mogen we erop vertrouwen dat 

dat effect zal hebben. Dat het werkt als gist, 

bijdraagt aan een samenleving waarin mensen 

zich gekend weten. Vaak zal het navolgen van 

Jezus met vallen en opstaan gaan. Volgelingen 

van Jezus hoeven gelukkig niet perfect te zijn. 

Gods Geest zet harten van mensen in beweging. 

Het enige dat we hoeven doen, is ons door Hem 

laten inschakelen. 

1. Maatschappelijke opdracht



Meerjaren beleidsplan 2022-2025 5

We maken onze missie concreet 
door te kiezen voor domeinen en 

thema’s. De domeinen die we gekozen 
hebben zijn: Veelkleurigheid van God, 
Hoopvolle samenleving, Echte relaties. 

Zo werken we aan een herkenbaar 
profiel, een sterk merk en meer 

impact voor onze content. Dat doen 
we vanuit de volgende kernwaarden: 

uitnodigend, oprecht, hoopvol.

Domeinen & thema’s

2
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De Evangelische Omroep wil in het huidige 

medialandschap duidelijk zichtbaar zijn.  

We willen een sterk merk ontwikkelen met een 

herkenbaar profiel, voortbouwend op wat we 

de afgelopen jaren al gedaan hebben. Dat kan 

alleen als we scherpe keuzes maken. In een 

samenleving waarin informatie in overvloed 

beschikbaar is, is goed connectie maken op 

herkenbare thema’s, met een afgebakend 

publiek, essentieel om relevant te blijven. 

Mensen selecteren wat in hun eigen netwerken 

langskomt. En als mensen zelf geen selecties 

maken, dan doen algoritmes dat wel voor hen.

Inhoudelijk brengen we focus aan door ons 

te richten op drie domeinen waarop we 

herkenbaar willen zijn: veelkleurigheid van 

God, hoopvolle samenleving, echte relaties. 

Deze domeinen maken we actueel door ze 

uit te werken in thema’s die afbakenen welke 

specifieke soort producties we gaan maken.  

De drie domeinen hebben we voor een langere 

tijd gekozen. De thema’s vullen we aan en 

veranderen we in samenspraak met elkaar.  

Op elk van deze domeinen en thema’s willen we 

herkend worden op de volgende kernwaarden: 

uitnodigend, oprecht, hoopvol.

Veelkleurigheid van God 
We vertellen verhalen uit de Bijbel over de 

waarde van het geloof, stellen vragen over  

God en staan open voor het gesprek.  

We verwonderen ons over de schoonheid van 

de schepping, de natuur, en koesteren die.  

We delen ons geloof en vinden verbinding met 

elkaar via vieringen en muziek. 

Actuele thema’s zijn: Geloven & vragen,  

Zingen & bidden, Natuur & wetenschap.

Hoopvolle samenleving
We houden van onze naasten, zoals Jezus ons 

dat heeft voorgedaan. We geven een stem aan 

mensen die anders niet gehoord worden.  

De mens is niet perfect en dat laten we zien.  

We staan voor een samenleving waarin we elkaar 

écht zien, ongeacht waar die ander vandaan 

komt, hoe die er uitziet en van wie die houdt. 

We kijken om naar de ander, en komen op voor 

anderen, want niemand hoeft het alleen te doen. 

Actuele thema’s zijn: Oog voor anderen,  

Vieren & herdenken, Hier & nu.

  

Echte relaties 
Het leven, de dood en het hiernamaals zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vieren en 

afscheid nemen gaan hand in hand. We bieden 

troost tijdens de moeilijke momenten, wanneer 

het leven je doet wankelen. En bieden inspiratie 

wanneer het leven om een nieuwe kijk vraagt. 

Persoonlijke verhalen bieden handvatten om 

in liefde met elkaar te leven. Zo bespreken we 

geboorte, groeien, de dood en het leven daarna. 

Actuele thema’s zijn: Opgroeien & gezin,  

Vallen & opstaan, Afscheid & rouw.

2. Domeinen & thema’s



Meerjaren beleidsplan 2022-2025 7

We richten ons op de volgende 
doelgroepen: Jong en Hoopvol, 

Gewoon Gemiddeld, Plannen 
en Rennen, Zorgeloos en Actief, 
Landelijke Vrijheid en Gezellige 

Emptynesters. Om de verschillende 
doelgroepen goed te leren kennen 

richten we multidisciplinaire teams in, 
die zo inclusief mogelijk te werk gaan. 
We zijn daar waar ons publiek is, dus 

ook op internet en sociale media.

Doelgroepen

3
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Naast inhoudelijke focus willen we ook focus 

aanbrengen op doelgroepen. Om mensen 

echt te zien en te horen, en waarde toe te 

voegen aan hun leven moeten we hen eerst 

beter leren kennen. Het Whize-model helpt om 

doelgroepen te kiezen en veel over hen te weten 

te komen. De doelgroepen waar de Evangelische 

Omroep voor gekozen heeft zijn: Jong en 

Hoopvol, Gewoon Gemiddeld, Plannen en 

Rennen, Zorgeloos en Actief, Landelijke Vrijheid 

en Gezellige Emptynesters. Kinderen en tieners 

worden apart als doelgroep benaderd.

We vormen multidisciplinaire teams, steeds 

rond een specifiek thema in combinatie met 

een specifieke doelgroep. Zo willen we 

doelgericht communiceren. In de teams worden 

verschillende soorten experts verenigd, zoals 

contentmakers, marketeers en data-specialisten. 

Teams nemen kennis van wat de omgeving 

vraagt en proberen daar zo snel mogelijk op te 

reageren door passende content te maken. Ze 

experimenteren en innoveren vanuit een lerende 

en reflecterende houding. Van medewerkers in 

deze teams wordt verwacht dat ze initiatiefrijk zijn 

en verantwoordelijkheid nemen voor hun inzet 

en keuzes. Ook wordt hen gevraagd om andere 

collega’s, stakeholders en relevante expertise te 

betrekken bij de dilemma’s die ze tegenkomen 

en de keuzes die ze maken. 

Als Evangelische Omroep willen we zo min 

mogelijk barrières tussen mensen opwerpen. Een 

paar vuistregels kunnen ons daarbij helpen:

 •  Zoek naar een inclusief taalveld om het 

(geloofs)gesprek te voeren. Spreek een 

uitnodigende en open taal die niet-

gelovigen insluit en gelovigen niet uitsluit. 

 •  Sluit aan bij de domeinen en thema’s die 

zijn gedefinieerd. Alleen zo kunnen we een 

herkenbaar geluid laten horen. 

 •  Richt je op die doelgroepen die bij jouw 

team passen. Sluit maximaal aan bij de 

wensen, verwachtingen en behoeften van 

deze groepen. 

 •  Zorg ervoor dat bij content- en 

gastenkeuze specifiek die mensen of 

bevolkingsgroepen worden uitgenodigd 

die ondervertegenwoordigd zijn in de 

samenleving en in de media.

 •  Streef naar een eenduidige tone of voice. 

Laat zien dat we als Evangelische Omroep 

zonder oordeel willen luisteren en dat we 

naast de ander willen gaan staan. 

 •  Zorg dat je daar bent, waar je publiek 

is. Distribueer via die kanalen waar de 

betreffende doelgroep te vinden is. Houd 

er rekening mee dat doelgroepen vaak on-

demand content consumeren.

We willen dat doelgroepen zich echt gezien 

en gehoord voelen. Dat heeft nogal wat 

consequenties voor de impact die we nastreven. 

Net als voorheen willen we dat veel mensen naar 

onze programma’s kijken of luisteren, of onze 

sites bezoeken. We willen echter niet alleen veel 

impact hebben, maar ook een impact die past 

bij de boodschap die we te vertellen hebben. 

We gaan daarom niet alleen data verzamelen 

over het aantal kijkers, luisteraars of views, maar 

ook over hoe de verschillende doelgroepen 

onze programma’s beoordelen in het licht van 

de missie die we voorstaan. Laten we door 

onze manier van doen iets zien van de liefde 

3. Doelgroepen
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van Christus? Zijn we bereid de ander echt te 

ontmoeten en die zaken ter sprake te brengen 

die er echt toe doen? 

Door internet en sociale media neemt het 

aantal mediakanalen exponentieel toe. Op de 

nieuwe mediakanalen zijn ook de doelgroepen 

waarvoor we hebben gekozen, dagelijks actief. 

De Evangelische Omroep kiest er daarom 

doelbewust voor om niet alleen aanwezig te 

zijn op de kanalen van de NPO, maar ook op 

EO.nl, op sociale media en op internetplatforms 

die we zelf ontwikkelen. Internet en sociale 

media zijn voor de Evangelische Omroep niet 

alleen belangrijk voor promotie en interactie, 

maar het zijn ook plekken die voluit passen bij 

onze maatschappelijke opgave. We zien het als 

onze roeping om plekken te creëren op internet 

waar ruimte is voor betrouwbare berichtgeving, 

nuance en goede omgangsvormen. 
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Om een gezonde bedrijfsvoering te 
kunnen realiseren zijn voldoende 

financiële middelen nodig. Dat betekent 
dat we nieuwe bronnen van financiering 

moeten aanboren. Een gezonde 
bedrijfsvoering betekent bovendien 
dat we digitale gegevens zorgvuldig 
moeten beheren en dat er aandacht is 

voor talentontwikkeling en recrutering 
van nieuw talent. Ook willen we onze 
bedrijfsvoering verder verduurzamen 

en streven we naar maximale diversiteit 
binnen onze organisatie. 

Gezonde bedrijfsvoering

4
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Om doelen die we ons hierboven gesteld 

hebben goed te kunnen realiseren is een 

gezonde bedrijfsvoering onontbeerlijk. De 

komende jaren zetten we vooral in op een 

solide financieel beleid (1), zorgvuldig gebruik 

van digitale middelen (2), talentontwikkeling en 

werving van nieuw talent (3) en een duurzame 

en inclusieve organisatie (4).

Financieel beleid
Onze financiële positie vraagt de komende 

jaren om aandacht. Er is een afnemende lijn aan 

inkomsten te zien. Om kwalitatief hoogwaardige 

content te kunnen blijven maken is het van groot 

belang om een solide financiële huishouding te 

hebben. Eigen middelen uit lidmaatschappen, 

giften, legaten, inkomsten van (programma-)

bladexploitatie en nevenactiviteiten worden 

o.a. ingezet om in de programmering keuzes 

te kunnen maken die nauw aansluiten bij 

de missie van de Evangelische Omroep. De 

afgelopen jaren is bewust ingeteerd op de 

Reserve voor Media Aanbod (RMA). Vanaf 2022 

willen we de nog resterende RMA op niveau 

houden. Hierdoor is het belang van een scherpe 

financiële (bij)sturing nog groter geworden. 

Om niet publiek gefinancierde content een 

plek te geven zetten we, daar waar het onze 

publieke taak niet beïnvloedt, ook in op externe 

financiering.

 

Digitale middelen
Als Evangelische Omroep blijven we de digitale 

ontwikkelingen op de voet volgen om onze 

gebruikers zo goed mogelijk te leren kennen en 

om zelf goed vindbaar te zijn. We zullen op een 

prudente manier met de nieuwe mogelijkheden 

omgaan en zorgvuldig binnen de afgesproken 

kaders data gebruiken. Met de toenemende 

digitalisering wordt de veiligheid van ons 

gegevensbeheer steeds belangrijker. Voor de 

komende jaren wordt er verder gewerkt aan 

de optimalisatie van de securitymaatregelen en 

rusten we onze medewerkers toe hoe met de 

risico’s om te gaan.

Talentonwikkeling en werving
Werken in multidisciplinaire teams is nieuw 

en vraagt veel flexibiliteit van iedereen. Het is 

daarom belangrijk om steeds kort-cyclisch, om 

de paar maanden, te bepalen wat de beste 

teamsamenstelling is. We investeren in het 

ontwikkelen van onze mensen en kijken kritisch 

naar hoe groot onze flexibele schil moet zijn. 

Employer branding is essentieel om nieuwe 

veelbelovende krachten aan ons te binden. 

We zetten in op het aantrekken van jonge, 

getalenteerde mensen die zich op de werkvloer 

verder kunnen ontwikkelen. Om een goede 

talentontwikkeling mogelijk te maken wordt 

door de afdeling Personeel en Organisatie een 

employer journey ingericht, met aandacht voor 

verschillende fasen van onboarding. Het beleid 

is erop gericht dat medewerkers steeds eigenaar 

zijn van hun eigen talentontwikkeling. Een open, 

transparante en veilige feedbackcultuur is daarbij 

onontbeerlijk. We willen elkaar op waarden en 

gedrag aanspreken en samen een gezonde 

bedrijfscultuur stimuleren. Daarbij geldt dat we 

ook intern werken aan een cultuur waar we met 

elkaar het goede gesprek voeren, juist over de 

verschillen.

Duurzaamheid en diversiteit
Geloof is, zoals eerder gezegd, meer dan alleen 

een overtuiging, het is ook een manier van 

4. Bedrijfsvoering



Meerjaren beleidsplan 2022-2025 12

doen. Dat heeft bijvoorbeeld consequenties 

voor duurzaamheidsbeleid en diversiteitsbeleid. 

Nadat we de afgelopen jaren hebben 

geïnvesteerd in de verduurzaming van ons 

pand willen we de komende jaren werken 

aan vermindering van de uitstoot van CO2. 

De focus ligt daarbij op het verminderen en 

verduurzamen van het woon-werkverkeer en 

de verduurzaming van de contentproductie. 

We willen voor en achter de schermen meer 

een weerspiegeling zijn van de Nederlandse 

bevolking in gender, leeftijd, opleiding, culturele 

achtergrond, geografische spreiding en 

handicap. We zetten aantoonbare stappen om 

dit te verbeteren en inzichtelijk te maken. 




