
Vragen en antwoorden 
 

1. Is het wenselijk, nu podcasts steeds populairder worden, om alle 
radioactiviteiten te produceren vanuit het idee dat het resultaat primair 
beschikbaar moet zijn als podcast? 
 
Dat vindt HUMAN inderdaad wenselijk. We hebben hiervoor twee mogelijke 
aanvliegroutes: 

1. Reguliere radio-uitzendingen die terug te luisteren zijn als 
podcast (zie Argos, zie De Publieke Tribune) 

2. Speciaal voor het medium podcast gemaakte uitingen die 
niet noodzakelijkerwijs op lineaire radio komen (zoals de 
Schuldig Podcast van HUMAN) 

 
 

2. Volgt HUMAN bij de programmering vooral de wensen van vrienden? Of zijn 
jullie ook tegenover hen soms kritisch en volgen jullie een eigen koers? 

 
HUMAN is een onafhankelijke mediaorganisatie. Die onafhankelijkheid zorgt 
ervoor dat wij media-aanbod kunnen bieden die zo min mogelijk is beïnvloed 
door externe factoren. Onze vrienden zijn belangrijk voor ons. Zoals we in de 
ALV vertelden helpen ze ons aan het boordnodige draagvlak en maken ze het 
ons mogelijk om impactprogramma’s en andere activiteiten rondom de 
programmering te organiseren. Suggesties voor programmering vanuit 
vrienden of andere personen of organisaties zijn welkom. We zorgen er in bijna 
alle gevallen voor dat deze bij de redacties terecht komen. Maar de redacties 
maken hiervan onafhankelijk inhoudelijke keuzes. Ze werken dus altijd kritisch 
en volgen hun eigen koers. 
 

3. Hoe kunnen vrienden meedenken over de programmering, buiten de ALV? 
 
Vrienden kunnen onder meer meedenken over programmering door deel te 
nemen aan impactprogramma’s. Zo is Thuis op Zuid voor een belangrijk deel 
ontstaan uit het impactprogramma van In De Leeuwenhoek. Verder 
organiseren we, buiten de lock-downs, maandelijkse bijeenkomsten over 
programma’s in de HUMAN Hub in de bibliotheek in Utrecht. Daarnaast staat 
het iedereen vrij om programmavoorstellen in te dienen via 
programmavoorstel@human.nl.  Toch vinden we dat de interactie tussen 
vrienden en HUMAN beter kan. Om die reden werken wij aan een plan om het 
tweerichtingsverkeer met onze vrienden uit te breiden. Zodra dit plan klaar is, 
we streven naar de ALV in juni, hoort u van ons.  
 

4. Wil HUMAN ook mensen bereiken die niet naar de Publieke Omroep kijken, 
maar vooral naar de commerciële zenders? 

 



HUMAN wil van betekenis zijn voor de hele Nederlandse samenleving, dus ook 
voor mensen die naar commerciële zender kijken. En dat kan ook, want thema’s 
zoals kansengelijkheid of mediawijsheid gaan heel Nederland aan, zowel 
regionaal, cultureel als alle leeftijden. Dat doen we door onze communicatie te 
focussen op het thema van programma’s en daarover ook te communiceren 
buiten de kanalen van de publieke omroep. 
 

5. In hoeverre heeft HUMAN mensen met een beperking in dienst? Als we het 
hebben over inclusiviteit? 
 
HUMAN heeft op dit moment geen mensen met een verstandelijke of fysieke 
beperking in dienst. Ons inclusiviteitsbeleid vanaf heden is erop gericht om het 
HUMAN-team meer inclusief in te richten. Met inclusief bedoelen we een zo 
divers mogelijk team, dat bestaat uit mensen met verschillende culturele 
achtergronden, van verschillende seksuele geaardheid, met en zonder 
beperkingen, van verschillende leeftijden en ook woonachtig buiten de 
Randstad. Om dit te realiseren voeren we een actief personeelswervingsbeleid, 
letten we op het uitnodigen van makers en gasten in programma’s en zijn we 
kritisch op het plaatsen en tekst en beeld op onze kanalen.  
 

6. Zou iets eerder willen weten over dat implementeren van diversiteit. Hoe 
gaat het aangepakt worden?  

 
Zie boven 
 

7. Met welke buitenlandse omroepen/platformen wordt er samengewerkt? 
 
HUMAN werkt voor Medialogica en Argos samen met de VRT (België) en ZDF 
(Duitsland) en incidenteel is er sprake van een internationale documentaire 
coproductie met publieke omroepen als Arte. Als gevolg van wet- en 
regelgeving kan HUMAN niet zomaar met andere platformen werken.  
 

8. Kunnen jullie dan de programma's die de NPO niet goedkeurt voor tv maar 
die jullie wel belangrijk vinden, dan maken voor online? 

 
Helaas, kan dat niet. Zowel voor lineaire als online programma’s moet HUMAN 
van de NPO goedkeuring krijgen. Anders gelden onze uitingen als 
ongecoördineerd aanbod en dat kan ons hoge boetes gaan kosten. 
 

9. Nodigen jullie bij De Publieke Tribune' Willem Engel ook een keer uit? Immers, 
hij is geen argumentloze complottheoreticus, maar een erudiete criticus. Hij 
weet waar hij het over heeft. Ik hoop dat Human een prachtige discussie op 
de inhoud kan verzorgen.  
 
Dit is geen vraag die thuishoort in het beleidsplan, maar een afweging voor de 
onafhankelijke redacties. In beleidsmatige zin kunnen we zeggen: HUMAN 



‘cancelt’ niemand, hooguit als we vanuit ons humanistische gedachtengoed 
denken dat een uitnodiging tegen de belangen van rechtsstaat, democratie, 
volksgezondheid of het algemene fatsoen indruist. 
 

10. Wordt het, deze uiterst beschaafde uitwisseling van gevoelens gehoord 
hebbende, geen tijd dat HUMAN wat rebelser wordt?  Is HUMAN niet erg 
braaf? Nogmaals: wordt het geen tijd dat HUMAN wat rebelser wordt?   Ik ben 
85 maar vond deze uitwisseling van gevoelens wel erg braaf!  
 
HUMAN is radicaal genuanceerd en idealistisch, maar niet rebels en 
activistisch. In de huidige samenleving met groeiende tegenstellingen vinden we 
dialoog harder nodig dan ooit. Het idee dat verschillende standpunten 
waardevol zijn, dat we door een open gesprek en een empathische blik samen 
verder komen, vormt de basis van onze aanpak. Dat vereist een open, soms 
kwetsbare houding ten opzichte van de ander. Rebellie kan, naar onze mening, 
het debat juist verharden. 
 

11. Hoe kunnen vrijwilligers meedoen bij HUMAN? 
 
In het verleden heeft HUMAN gewerkt met vrijwilligers. In de praktijk bleek 
echter dat het aantal werkzaamheden, bij bijvoorbeeld opnamen en 
evenementen, te weinig ruimte bood om vrijwilligers te plek die zij verdienen. De 
afgelopen jaren heeft een deel van onze vrienden wel actief geholpen bij het 
werven van vrienden in hun omgeving. We werken aan een plan om het 
tweerichtingsverkeer tussen HUMAN en onze vrienden te verbeteren. Of en hoe 
vrijwilligers daarin een rol krijgen weten we op dit moment nog niet. 

 
 


