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Strategische doelstelling 1 

Voor iedereen relevant 
 

SD1. Voor iedereen relevant 

De VRT is de publieke omroep van en voor iedereen. Als publieke omroep van alle 

Vlamingen moet de VRT met een publiek, waardegedreven aanbod dan ook alle 

Vlamingen bereiken om haar maatschappelijke impact te realiseren. De publieke 

omroep is er voor alle doelgroepen die we onderscheiden op basis van leeftijd, gender, 

opleidingsniveau, sociaal-economische achtergrond, handicap, seksuele geaardheid en 

afkomst.  

De VRT schenkt voldoende aandacht aan diversiteit. De publieke omroep stelt zich tot 

doel iedereen aan te spreken en hanteert daarom in haar producties een 

representatieve, niet-stereotiepe, genderneutrale en genuanceerde beeldvorming van 

alle geledingen in de samenleving. De VRT doet dit op een respectvolle manier, met 

een open blik en is hierbij alert voor demografische ontwikkelingen. Ook de 

toegankelijkheid van het aanbod is voor de VRT een essentieel onderdeel van haar 

publieke opdracht. Speciale aandacht moet blijven gaan naar het aanbod voor blinden 

en slechtzienden, en doven en slechthorenden. De toegankelijkheid van het aanbod 

voor andere doelgroepen met specifieke noden is eveneens een aandachtspunt. 

Tenslotte moet de VRT er ook werk van maken om bij de instroom van nieuw personeel 

grote aandacht te hebben voor de Vlaamse maatschappelijke diversiteit. De VRT 

overlegt met het oog op de realisatie van de doelstellingen inzake diversiteit samen met 

relevante organisaties en onderwijsinstellingen.   
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Ambities 

Voor alle doelgroepen  Hoog bereik om maatschappelijke impact te realiseren: op weekbasis bereikt de VRT tenminste 85% van de mediagebruikers en 

minstens 75% van de doelgroepen. 

 De VRT voorziet in een aanbod voor Vlamingen in het buitenland via haar online aanbod van de verschillende merken. Daarnaast is er 

een aanbod via een lineair televisie-aanbod dat door het samenwerkingsverband BVN verzorgd wordt. De huidige overeenkomst, die tot 

eind 2016 van kracht is, wordt door de Vlaamse overheid en de VRT geëvalueerd zes maanden voor het verstrijken ervan. De VRT 

voorziet eveneens in een aanbod voor buitenlanders in Vlaanderen. 

 De VRT werkt met de mediasector aan een continu systeem om technologieneutrale totaalbereikcijfers te meten tegen 2020. 

Aandacht voor diversiteit in 

beeldvorming 

 De VRT hanteert een representatieve, niet-stereotiepe, genuanceerde en genderneutrale beeldvorming van alle groepen in de 

samenleving. 

 Het aanbod weerspiegelt de principes van het Charter Diversiteit: respectvol, verbindend en met een open blik. 

 De VRT is alert voor nieuwe demografische ontwikkelingen en heeft bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen (mensen in armoede, 

personen met een beperking, …). 

 De VRT werkt op dit vlak samen met relevante organisaties. 

Aandacht voor diversiteit in 

toegankelijkheid 

 Het toegankelijk houden en toenemend toegankelijk maken van aanbod voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, en 

andere doelgroepen met specifieke noden. Hierbij bewaakt de VRT de kwaliteit van de gehanteerde technieken en volgt deze op.  

 De VRT heeft aandacht voor een betere verstaanbaarheid van haar aanbod, zowel inhoudelijk als vormelijk. 

 De VRT waakt over de toegankelijkheid van publieksevenementen. 

 Bij het ontwerpen van het nieuwe gebouw heeft de VRT bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid ervan. 

Aandacht voor diversiteit in 

personeelsbeleid 

 Via aangepaste ontwikkelingsinitiatieven investeert de VRT in de diversiteitscompetenties van haar medewerkers. 

 De VRT maakt er werk van dat de instroom van haar personeelsbestand in toenemende mate in lijn ligt met de Vlaamse 

maatschappelijke diversiteit. 
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Evaluatie 
 

De onderstaande performantiemaatstaven gelden tijdens deze overeenkomst. De VRM is verantwoordelijk voor de evaluatie van deze maatstaven. De VRT stelt daarvoor de nodige 

gegevens ter beschikking (zie eerder). De performantiemaatstaven gaan in vanaf 2016, tenzij anders bepaald. In dat laatste geval wordt er verwacht dat de VRT een groeipad richting 

performantiemaatstaf realiseert tijdens de looptijd van de beheersovereenkomst.  

SD 1: Voor iedereen relevant  

Beoogde resultaten 
Resultaten 

vanaf / tegen 

 De VRT bereikt met haar aanbod op weekbasis minstens 85% van de Vlaamse bevolking. Vanaf 2016 

 De VRT rapporteert bereikcijfers voor radio, televisie en online apart en dit in afwachting van een continue, technologieneutrale meting van bereik Vanaf 2016 

 De VRT bereikt op weekbasis minstens 75% van elke relevante doelgroep: 

 Geslacht: M/V 

 Leeftijdsgroepen: 12-24, 25-44, 45-64, 65+ 

 Opleidingsniveau: lager, LSO, HSO en HO 

 Afkomst: nieuwe Vlamingen41  

Vanaf 2016 

 De VRT streeft naar een diversiteit in beeldvorming in het gehele intern en extern geproduceerde televisieaanbod, uitgezonderd programma-

aankoop: 

 Geslacht: 40% vrouwen (min. 33%) 

 Afkomst: 7,5% nieuwe Vlamingen (min. 5%) 

Min. vanaf 2016, streefdoel 

tegen 2020 

 De VRT maakt haar aanbod ook toegankelijk voor personen met een auditieve/visuele beperking. 

 Gesproken ondertiteling bij alle niet-Nederlandstalige programma’s en programmaonderdelen (uitgezonderd specifieke archiefbeelden). 

 Audiodescriptie: minstens 1 (kwaliteits)fictiereeks per jaar, met tegen 2020 audiodescriptie van alle zondagavondfictie. 

 Alle websites gebruiksvriendelijk, zo toegankelijk mogelijk en, daar waar de specificiteit van het aanbod het toelaat, conform het 

Anysurferlabel. 

 T888 in 95% van de Nederlandstalige programma’s (oplopend tot 100%)(uitz. hosting, trailering, commerciële communicatie en 

muziekprogramma’s). Daarbinnen 100% ondertiteling van nieuws- en duidingsprogramma’s. 

 Progressieve groei naar 90% ondertiteling van video (uitz. hosting, trailering, commerciële communicatie en muziekprogramma’s) op 

websites tegen 2020. 

Vanaf 2016, tenzij 

streefdoelen tegen 2020 

                                                           
41 Nieuwe Vlamingen hebben minstens 1 ouder die geboren is buiten de EU-15. De VRT hanteert voorgaande definitie, tenzij de VRT omwille van beschikbare data (bvb. van CIM) met een aangepaste definitie 

moet werken.  

cappelj
Tekstvak
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 Een journaal voor volwassenen en het kinderjournaal worden via open net met een tolk Vlaamse Gebaren Taal aangeboden. 

 De VRT streeft in de samenstelling van haar personeelsbestand naar:  

 Vrouwen: 40% voor het gehele personeelsbestand, 33% voor midden en hoger kader. 

 Personen met een arbeidshandicap42: 1,8%. 

 Nieuwe Vlamingen43: 4%. 

Tegen 2020 

 De VRT organiseert 10 bezoldigde opleidingsstages per jaar zolang evenredige arbeidsdeelname niet is bereikt. Vanaf 2016 

SD 2: Informatie, cultuur en educatie prioritair 

Beoogde resultaten 
Resultaten 

vanaf / tegen 

SD 2.1: Informatie 

 Elk aanbodsmerk brengt een informatieaanbod, aangepast aan de doelgroep van dat merk. Vanaf 2016 

 De VRT bereikt met de totaliteit van haar informatieaanbod op weekbasis minstens 75% van de Vlaamse bevolking. Vanaf 2016 

 De VRT rapporteert bereikcijfers voor radio, televisie en online apart en dit in afwachting van een continue, technologieneutrale meting van bereik Vanaf 2016 

 VRT Nieuws biedt internationale duiding in minstens 1 wekelijks programma op tv, 1 wekelijks programma op radio en een aparte sectie op 

VRTNieuws.be of canvas.be.  

Vanaf 2016 

 VRT Nieuws maakt minstens 10 diepgravende, onderzoeksjournalistieke reportages per jaar. Vanaf 2016 

 De Vlaming vindt het informatieaanbod van de VRT betrouwbaar. De VRT bevraagt jaarlijks de betrouwbaarheid van haar informatie-aanbod op 

basis van een transparante en representatieve methode.  

Vanaf 2016 

 De VRT organiseert twee keer per jaar structureel overleg met vertegenwoordigers van erkende levensbeschouwelijke strekkingen. Vanaf 2016 

 VRT Nieuws voert haar opdracht uit op een deontologisch verantwoorde manier. De VRT laat de onpartijdigheid van haar aanbod onderzoeken 

door onafhankelijke deskundigen. De resultaten daarvan worden besproken met de programmacharterraad, de manager beroepsethiek, de 

deontologische adviesraad en de Raad van Bestuur.  

In 2020 

 De VRT rapporteert in haar jaarverslag over het onpartijdigheidsbeleid en eventuele bijsturingen. Vanaf 2016 

 De VRT evalueert twee keer per jaar de kwaliteit van haar informatieaanbod.  Vanaf 2016 

 De VRT voorziet in een Engels-, Frans- en Duitstalig informatieaanbod voor anderstaligen met interesse in Vlaanderen. Vanaf 2016 

                                                           
42 Personen met een handicap zijn: personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen; personen met een attest van de arbeidsarts die re-integreren met een integratieprotocol waaruit blijkt dat er blijvende 

aandacht moet zijn voor de effecten van de handicap of chronische ziekte; personen die 6 maand aaneensluitend ziek geweest zijn en bij terugkomst re-integreren met een integratieprotocol waaruit blijkt dat 

er blijvende aandacht moet zijn voor de effecten van de handicap of chronische ziekte, en die een van de attesten uit de andere categorieën  kunnen voorleggen. 
43 Nieuwe Vlamingen hebben minstens 1 ouder die geboren is buiten de EU-15.   
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