
INNOVATIEAGENDA HORIZON 2 (2-3 JAAR VOORUIT)

UITDAGING 1:  
IEDEREEN  

HOREN EN ZIEN 

Een groeiende groep mensen heeft het gevoel niet 
meer gehoord en gezien te worden. Door de 
toenemende snelheid van technologische en 
maatschappelijke veranderingen raken deze 
groepen steeds verder buiten het bereik van de 
traditionele mediakanalen. Het bereik onder 
specifieke doelgroepen blijft uit.  

Hoe kunnen wij als publieke media zorgen dat 
iedereen gehoord en gezien wordt? 

Doelgroepen (opnieuw) bereiken 
Zicht krijgen op de doelgroepen die in het huidige 
publieke medialandschap onvoldoende of niet 
bereikt worden en zich daardoor ongehoord en 
ongezien voelen. Met welke innovaties bereiken en 
binden we hen? 

Doelgroepen en content matchen 
Met bijvoorbeeld metadata, targeting, 
personalisatie en interactieve media een slimmere 
match maken tussen content en doelgroepen.  
Met welke innovaties (her)vinden specifieke 
doelgroepen onze content? 

UITDAGING 2:  
FRAGMENTATIE  
VERMINDEREN

Door toenemende polarisatie staan verschillende 
groepen in Nederland steeds vaker tegenover 
elkaar. De verbindende functie van lineaire video en 
audio staan door de snelle groei van 
streamingsdiensten steeds verder onder druk. 
Deze fragmentatie uit zich op tal van fronten en is 
ook zichtbaar in mediagebruik.  

Hoe verbinden wij verschillende groepen in dit 
gefragmenteerde medialandschap? 

Collectieve ervaringen creëren  
Hoe kunnen we technologie inzetten om (virtuele) 
collectieve mediaervaringen te creëren die een 
gevoel van verbinding in de samenleving teweeg 
brengen. Hoe kunnen lineair, on- demand en online 
elkaar onderling versterken? Met welke innovaties 
doorbreken wij mediabubbels? 

Defragmenterend aanbevelen 
Gebruikers met bijvoorbeeld machine learning en 
recommendation engines effectieve 
defragmenterende aanbevelingen doen.  
Met welke innovaties doen wij relevante maar niet 
op historie gebaseerde aanbevelingen? 

Participatieve media inzetten 
Publiek uitnodigen om op toegankelijke wijze 
digitale content te analyseren, te cureren, mee te 
produceren en te distribueren. Met welke innovaties 
stellen wij mensen in staat om andere mensen te 
betrekken bij publieke media? 

UITDAGING 4:  
MAATSCHAPPELIJKE IMPACT  

ZICHTBAAR MAKEN

De maatschappelijke impact van publieke media is 
versnipperd, te weinig zichtbaar en onvoldoende 
vindbaar, waardoor de legitimatie als vierde macht 
onder druk staat.  

Hoe kunnen wij in samenwerking met 
bestaande en nieuwe onderzoek- en 
marketinginitiatieven de impact van publieke 
media zichtbaarder maken? 

Impact zichtbaar maken 
Nieuwe werkwijzen zoals constructieve 
journalistiek en social proof inzetten om de impact 
van content op gebruikers beter in kaart te 
brengen.  
Met welke innovaties maken wij onze persoonlijke 
en maatschappelijke impact meer zichtbaar? 

Immersieve media inzetten  
Hoe kunnen we technologie inzetten om met 
immersieve media-toepassingen meer impact te 
hebben bij specifieke doelgroepen.  
Met welke innovaties vergroten wij onze 
persoonlijke en maatschappelijke impact? 

UITDAGING 3:  
WERKEN AAN  
VERTROUWEN

Het vertrouwen in instituties neemt af. Dat geldt 
ook voor media, bijvoorbeeld door nepnieuws en 
deep fakes. Hierdoor neemt de invloed van publieke 
media af.  

Hoe kunnen wij het vertrouwen in publieke 
media herstellen en doen toenemen? 

Betrouwbaarheid verhogen  
Vertrouwen van de gebruikers (her)winnen door de 
betrouwbaarheid van informatie op publieke media 
te valideren.  
Met welke innovaties dragen wij onze 
onafhankelijkheid van politiek en commercie uit? 

Mediawijsheid vergroten 
Gebruikers ondersteunen bij het zelfstandig 
navigeren door media en het bewust selecteren 
van content. Met welke innovaties vergroten wij 
mediawijsheid en verhogen wij de effectiviteit van 
onze rol als curator? 

Afstand tot makers verkleinen 
De afstand van de makers tot het publiek 
verkleinen, zodat de gebruiker vertrouwen 
(her)wint in de maker en publiek media.  
Met welke innovaties positioneren onze makers 
zich als publieke influencers? 4 maart 2020  
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