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En, wat voel je bij NPO?
STIJN BRONZWAER & JANNA LAEVEN
REDACTEUREN MEDIA
Amsterdam. Bij Nederland 1 denk je aan Lingo.
De laarzen van Yvon in het weiland van Boer
Zoekt Vrouw. Dat muziekje van Tussen Kunst &
Kitsch. Of Wie is de Mol?
En, wat voel je bij NPO 1?
Niks.
Toch krijgen alle publieke televisie- en radiozenders een nieuwe naam, zo maakte de Nederlandse Publieke Omroep (de organisatie die achter de afkorting NPO zit) gisteren bekend. Terwijl Eneco ‘Hollandse wind’ en Campina melk
van ‘Nederlandse koeien’ is gaan verkopen,
kiest de publieke omroep ervoor om ‘Nederland’ juist uit de merknaam te halen. Nederland
1, 2 en 3 worden NPO 1, 2 en 3. Ook aangepast
worden de namen van de radiozenders (die worden NPO Radio) en uitzendinggemist.nl (dat
wordt NPO.nl).
Er is niemand die begrijpt dat zowel 3FM,
Zappelin en uitzendinggemist.nl van de publieke omroep zijn, zo redeneert die publieke omroep. De NPO, de koepelorganisatie van de omroepen dat de uitzendschema’s samenstelt, wil
makkelijker vindbaar en herkenbaar zijn. Eén
naam dus, voor alles. „We hebben gedacht: dit is
wie wij zijn”, zegt bestuursvoorzitter Henk Hagoort. „We zijn Nederlands, we zijn publiek en
we zijn de omroepen.”
En de omroepen? Die reageren, net als sommige presentatoren op Twitter, vooral kritisch.
Het is onverstandig, zeggen ze. Een denkfout.
Slecht getimed. Een machtsstrijd.
De VARA is tegen. De VPRO is opstandig.
„Wij blijven Nederland 1 in de VPRO Gids gewoon Nederland 1 noemen, zolang dat in de
volksmond zo heet”, zegt VPRO-directeur
Lennart van der Meulen. Jan Slagter, directeur
van omroep MAX: „Het is verkeerd getimed, in
tijden van bezuinigingen.”
Daar zit wat in. De publieke omroep moet in
de komende jaren namelijk trapsgewijs 300
miljoen euro bezuinigen op een totaalbudget
van 900 miljoen. Daar komt dan de naamsver-

andering bovenop. „Fortuin voor nieuwe naam
Nederland 1”, kopte de site van De Telegraaf gisterochtend, maar dat is zwaar overdreven. Het
ontwikkelen, aanpassen en doorvoeren van de
nieuwe NPO-logo’s kost 153.000 euro. Het
scheelt dat de NPO geen reclamebudget hoeft
uit te trekken voor de naamswijziging om het
nieuwe merk te ‘laden’, zoals dat heet. Dat gebeurt gewoon op de eigen zenders en dat scheelt
in de kosten. Het duurste aan de hele operatie:
het kopen van de domeinnaam npo.nl van de
Nederlandse Postduivenhouders Organisatie
(NPO) in Veenendaal, dat prompt een ton op
haar rekening kon bijschrijven.

In de strijd tegen YouTube
De Nederlandse publieke omroep heeft een herkenbaar merk nodig, zegt Hagoort, „in een veranderend medialandschap”. Hij bedoelt: in een
tijd dat internet steeds belangrijker wordt en de
televisiekijker steeds minder op gezette tijden
naar zijn favoriete programma’s kijkt. Uit het
NPO-persbericht van gisteren: „Met één sterke
naam op radio, tv en internet wil de NPO online
beter tegenwicht kunnen bieden aan internationale mediamerken als YouTube, Google en
Apple.”
Is dat wel zo? Vooralsnog kunnen televisie en
internet nog prima naast elkaar bestaan. De tijd
die we aan televisie besteden (150 minuten gemiddeld per dag) is al jaren ongeveer gelijk. Ook
‘uitgesteld kijken’ via sites of apps als Uitzending Gemist of RTL XL is nog niet zo populair
als misschien gedacht. Nederlanders tussen de
20 en 65 jaar besteden gemiddeld 7 uur per dag
aan media, waarvan slechts 5 minuten per dag
aan Uitzending Gemist en andere terugkijkservices, bleek vorig jaar uit het SPOT Tijdsbestedingsonderzoek. Alleen in de groep 20- tot
29-jarigen neemt het terugkijken van televisieprogramma’s via internet een substantiëlere
plaats in.
Jan Slagter van MAX moet lachen om het idee
dat de publieke omroep moet concurreren met
YouTube. „Dat lijkt me nogal ambitieus. Ik

denk niet dat ze in de VS wakker liggen van deze
naamswijziging”, zegt hij. Nee, zegt Slagter, deze beslissing heeft eerder te maken met de
machtsuitbreiding van de NPO. „Je ziet dat de
NPO iets meer de macht naar zich toe trekt”,
zegt hij. En dat is helemaal niet nodig, volgens
Slagter. „We hebben al sterke merken: de omroepen.”

Meer macht voor de NPO
Het Nederlandse omroepbestel is één van de
laatste overblijfselen van de verzuiling. De ideologie achter het oprichten van de omroepen,
‘soevereiniteit in eigen kring’ van calvinist
Abraham Kuyper, leeft nog steeds. De omroepen willen liefst zo zelfstandig mogelijk zijn en
niet te veel van bovenaf gestuurd worden. De
omroepen vormen samen één geheel, met ieder
een eigen identiteit.
Maar in die identiteit worden ze in toenemende mate bedreigd. De omroepen moeten fuseren, waardoor er een aantal gaat verdwijnen.
De NPO heeft prioriteiten vastgesteld (minder
amusement, meer journalistiek), waar de omroepen zich aan dienen te houden. De drie netmanagers, die in 2006 zijn aangesteld, bepalen
wat er op tv komt, niet de omroepen. En de NPO
krijgt van de overheid steeds meer macht bij het
verdelen van de programmabudgetten. Van de
soevereiniteit van de omroepen blijft ondertussen nog maar weinig over. „Omroepen hebben
zich altijd verzet tegen wie weerstand biedt aan
hun zelfstandigheid”, zegt mediahistoricus
Huub Wijfjes.
Daar komt de naamswijziging dan nog eens
bij. Paradepaardje en marktleider Nederland 1,
waar op 2 oktober 1951 om 20.15 uur voor het
eerst enkele duizenden Nederlanders in zwartwit naar de televisie konden kijken, gaat waarschijnlijk in september dit jaar op in NPO 1.
Grote kans dat we nog lang ‘Nederland 1’ blijven zeggen, zoals we ‘Hilversum 1’ ook nog wel
eens horen vallen voor Radio 1. „Dit zit zo in de
hoofden van mensen”, zegt Wijfjes. „Dat kan je
niet zomaar veranderen.”
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Reacties Van ‘onzin’ tot ‘ja, dit is beter’
THOMAS RUEB & MAITE VERMEULEN
VERSLAGGEVERS
Raider werd Twix.
Jif werd Cif.
Smith’s werd Lay’s.
Spaarbeleg werd Aegon.
Goudappeltje werd Appelsientje.
Treets en Bonitos werden M&M’s.
Katholieke Universiteit Nijmegen werd Radboud Universiteit.
Sporthuis Centrum werd Center Parcs.
Brilmij werd Pearle.
FC Zwolle werd PEC Zwolle.
Research In Motion werd BlackBerry.
Douwe Egberts werd D.E. Master Blenders.
Rijkspostspaarbank werd Postbank werd I NG.
PTT werd KP N werd TPG werd TNT werd PostN L.
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VERANDERT,
TERWIJL DE
REST GELIJK
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OPTEKENEN

En nu stopt de publieke omroep met het
woordje ‘Nederland’ in de zendernamen. We kijken straks niet meer naar
Nederland 1, maar naar NPO 1, we luisteren niet meer naar Radio 2, maar naar
NPO Radio 2.
Een naamsverandering bij een bekend merk levert altijd heftige reacties
op. „This may be the worst rebranding idea
I’ve ever heard of”, fulmineerde Matt
Steinglass, correspondent in Nederland
voor de Financial Times, gisteren op
Twitter.
Heeft hij gelijk?
„Een naamswijziging is altijd een precaire aangelegenheid”, zegt marketingstrateeg Patrick Stal, directeur van Interbrand. „De redenen moeten wel de juiste
zijn. Dat kan zijn: de oude merknaam is
vervuild en je wilt dat negatieve imago
van je afschudden, een frisse start maken. Of de naam sluit niet langer aan op
veranderingen binnen het bedrijf.”
Of: je wilt je merk overal ter wereld
hetzelfde neerzetten, vult Peter Verhoef
aan. Hij is hoogleraar marketing aan de
Rijksuniversiteit Groningen. „Zodat een

Nederlandse consument in Frankrijk dezelfde producten in de schappen herkent.”
Hoe dan ook moet je je doelgroep na
een naamsverandering iets nieuws te
vertellen hebben. „Als je de naam verandert, terwijl in de praktijk alles hetzelfde
blijft, doe je niets anders dan het varken
lippenstift optekenen”, zegt Stal. Zoals
de publieke omroep? Verhoef meent van
wel. „Voor de consument heeft deze verandering geen enkele waarde, de uitzendingen blijven gelijk. Dat vind ik een
zwaktebod. Zeker in tijden van bezuinigingen is dit gewoon onzin.”
Nederland 1 is, volgens onderzoek van
Interbrand uit 2012, het sterkste mediamerk van Nederland, gevolgd door Nu.nl
en NOS. „Dat sterke merk gooi je op deze manier zomaar weg”, zegt Verhoef.
Om die sterke associatie, die loyaliteit,
over te hevelen op een nieuwe merknaam, kost volgens Verhoef veel geld en
tijd. „Maar het kán wel.”
De nieuwe naam heeft één groot voordeel, zegt Patrick Stal. „Het publieke bestel miste een overkoepelende noemer,

een aanspreekpunt over de zenders
heen. Dat krijgen ze nu. Ze hoeven nu
nog maar in één merk te investeren, in
plaats van in drie verschillende.”
Dat kán leiden tot een kostenefficiënter bedrijf, meent Verhoef. „Maar de
hoofdreden lijkt mij toch vooral politiek: de publieke omroep wil niet alleen
een sterker merk zijn richting de consument, maar ook richting de politiek. Als
de moederorganisatie meer bekendheid,
meer identiteit heeft, heeft ze vanzelf
meer invloed.” Source branding, noemt hij
dat.
Ook in het bedrijfsleven gaan de organisaties achter merken zich meer op de
voorgrond begeven. „Unilever zet zich
steeds meer als merk neer. Op die manier
willen ze levensmiddelen van Unilever
in de markt zetten tegenover levensmiddelen van retailers, zoals Albert Heijn”,
zegt Verhoef. Ook Stal noemt het voorbeeld van Unilever. „Door die naam
zichtbaarder te maken op alle pakjes, zal
de centrale investering meer renderen.
In plaats van losse investeringen in
Unox, Conimex, Calvé.”
Dat is wat de publieke omroep nu ook
probeert. Maar of dat gaat opwegen tegen het begrip dat ze bij het publiek
kwijtraken? Merkenjurist Volkert Teding van Berkhout denkt van wel. „Verandering brengt altijd eerst wat wantrouwen bij het publiek met zich mee”,
zegt hij. „Maar ja, uiteindelijk is één
naam beter.”
Het probleem is volgens Stal ook niet
zozeer dat de naam veranderd wordt,
maar vooral waarin. „Ze hadden wel wat
meer moeite kunnen doen om iets anders te bedenken. Er heerst nu al verwarring bij de consument over al die afkortingen. Straks kijk je naar de NCRV op
NPO 2. En naar de VPRO op NPO 3. Al
die afkortingen moeten maar tegen elkaar opboksen.”

