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In september gingen tien trainees bij de NPO aan de slag. Een diverse en 
onervaren groep met potentieel talent kon terecht op redacties van 

programma’s van VPRO, HUMAN, WNL, EO en NTR. 

OPENING IN EEN  
GESLOTEN BASTION 

“We hebben niet gezocht naar mensen 
met een papiertje voor journalistiek, 
maar naar iets unieks” 

“De vraag is 
waarom die 

mensen een 
afstand hebben 

tot de NPO” 

Vanuit de HR-afdeling van de NPO is 
Ahram Kleijn nauw betrokken bij het 
Actieplan Diversiteit, en werkt daarin 
samen met de projectmanager Diversi-
teit & Inclusie. Ahram draagt bij aan 
allerlei initiatieven rondom diversiteit 
en inclusie. “Diversiteit is voor een groot 
deel een HR-issue: de bedrijfscultuur, 
een veilige werkomgeving. Ik ben bij-
voorbeeld bezig met het verbeteren 
van werving en selectie, ervoor zorgen 
dat mensen met een arbeidsbeperking 
ook kunnen solliciteren.” 

Beperkt aanbod 
Daarnaast is Ahram projectleider van 
het traineeship. Dat initiatief is ontstaan 
vanuit twee behoeftes: meer jong jour-
nalistiek talent en meer diversiteit op 
programmaredacties. Twee verschil-
lende afdelingen van de NPO waren 
met deze behoeftes bezig en zo ont-
stond het idee van het ontwikkelen van 
een traineeship. Vanuit HR heeft 
Ahram zich afgevraagd waarom ze dat 
zouden moeten doen. Het antwoord: 
“Omdat we zien dat de doorstroom van 
de traditionele journalistiekopleidingen 

nauwelijks divers is. Er zijn weinig men-
sen met een biculturele achtergrond, 
met een handicap, etcetera, die een 
journalistieke opleiding hebben 
gedaan. Dat is problematisch. Wij zou-
den graag een bredere groep mensen 
willen aannemen, maar het aanbod is 
te beperkt. Vanuit daar is het idee ont-
staan om ze zelf op te leiden.” 

Hoe hebben jullie de trainees geselec-
teerd? 
“We hebben via alle omroepen een 
vacature uitgezet, waarop we meer dan 
250 serieuze reacties kregen. Uit al die 
aanmeldingen nodigden we veertig 
mensen uit voor de eerste selectiedag. 
Daarvan hebben we er twintig gekozen 
voor de tweede selectiedag. Belangrijk 
is dat we de vacature heel open heb-
ben gebracht. We hebben niet gezocht 
naar mensen met een papiertje voor 
journalistiek, maar juist naar iets unieks, 
iets wat we niet veel zien, mensen met 
potentie. Veel mensen met een bi-cul-
turele achtergrond reageerden op de 
vacature. Dat komt volgens mij vooral 
doordat wij een opening boden, terwijl 

NPO neemt trainees aan op programmaredacties bij vijf omroepen 

omroepen. Diversiteit wordt vaak 
teruggebracht tot een paar dingen, 
maar ik zie het als iets breeds. Het gaat 
over je achtergrond, wie je ouders zijn 
en waar ze zijn geboren, de balans tus-
sen mannen, vrouwen, en andere gen-
ders, de verdeling tussen randstad en 
platteland, en het gaat ook over karak-
tereigenschappen. Wij focussen in eer-
ste instantie wel op een aantal groepen 
die volgens ons echt achterlopen, zoals 
mensen met een bi-culturele achter-
grond en mensen met een arbeids-
beperking.” 

Dus het traineeship is er ook om  
kansengelijkheid te creëren voor  
mensen die afstand hebben tot de 
NPO? 
“Ja, zo zou je het kunnen samenvatten. 
En de vraag is waarom die mensen een 
afstand hebben tot de NPO. Bij de een 
heeft het misschien met een beroeps- of 
schoolkeuze te maken. En bij een ander 
met dat we onvoldoende nadenken over 
of ze hier wel kunnen werken. Stel: je 
bent blind, doof of je zit in een rolstoel. 
Zijn wij eigenlijk wel in staat om voor die 
mensen makkelijk iets aan te passen? 
Het gaat eigenlijk om iédereen de 

mogelijkheid bieden om hier te werken.” 
“Op de afdeling HR werkt bijvoorbeeld 
iemand die in een rolstoel zit. Opeens 
merk je dan dat er best wel een aantal 
lastige dingen zijn, zoals een deur die 
niet geschikt is voor een rolstoel. Daar 
kom je pas achter als die mensen er 
zijn. We zijn in de breedte bezig met: 
wat betekent dat en wat gaan we eraan 
doen?” 

Dus het is even vervelend voor de eer-
ste persoon die hier moet komen met 
een rolstoel en daarna is de ‘weg 
geplaveid’? 
“Soms werkt het zo, maar we proberen 
ook vooruit te denken. Ik denk dat het 
allerbelangrijkst is dat je dat samen 
met de mensen doet over wie het gaat. 
In plaats van zelf bedenken wat een 
ander nodig heeft.” 

Inclusieve werkcultuur 
Is een mentaliteitsverandering niet 
ook heel belangrijk als het gaat om 
een inclusieve werksfeer? Wat doen 
jullie daaraan? 
“Zeker. Als je niet aan een inclusieve 
werkcultuur werkt, kan dat problemen 
opleveren. We zijn op dit gebied met 

een heleboel bezig. Maar er zijn ook 
veel dingen die de omroepen zelf  
moeten oppakken: daar hebben wij 
niet altijd iets over te zeggen. Toch zien 
we dat iedere omroep met het thema 
bezig is, elk op een eigen manier. De 
redacties die meedoen aan het trai-
neeship staan allemaal open voor de 
trainee, dus die willen graag meewer-
ken aan een inclusieve werkcultuur.” 

Sterke mening 
“Toch kan het even wennen zijn op die 
redacties; er komen nieuwe mensen 
bij, die een sterke mening hebben over 
bepaalde onderwerpen. Soms een heel 
andere mening dan de mensen die er 
al heel lang werken. We horen dan ook 
dat er soms discussies zijn. Jonge men-
sen denken bijvoorbeeld vaak anders 
over taalgebruik dan mensen die al 
lang in het vak zitten. Ik vind het heel 
knap van jonge mensen dat ze het 
gesprek aangaan. En tegelijkertijd 
hopen wij dat een redactie ook open-
staat voor die persoon. Veel mensen 
willen ook hun blik verbreden. Ze krij-
gen iemand op hun redactie die anders 
denkt dan zij. Het is goed om je blik te 
verbreden. Het belangrijkst is dat het 
niet alleen van die trainees moet 
afhangen, maar van de hele organisa-
tie. Daarom bieden we vanaf volgend 
jaar alle medewerkers van de NPO een 
training aan over inclusie. Omroepen 
hebben zelf hun eigen trainingen, 
maar ik weet dat ook zij het belang van 
inclusie onderstrepen.”  

mensen vaak denken dat de NPO een 
gesloten bastion is. De trainees die we 
hebben gekozen, hebben veel ambitie, 
maar het was vóór dit traineeship 
moeilijk voor ze om hier binnen te 
komen.” 

Gereedschapskist 
“De trainees krijgen iedere maandag 
een training of masterclass, en coa-
ching. Die training is essentieel voor 
mensen die vanuit het niets starten. Ze 
zijn allemaal leergierig, dus ze pakken 
het snel op. Het mooie is dat ze de rest 
van de week vol meedraaien op een 
redactie, dus ze moeten ook wel mee. 
Alles wat ze leren, kunnen ze meteen 
toepassen. We zijn begonnen met de 
basics: telefoongesprekken voeren, 
journalistiek schrijven, interviewen. Het 
doel is dat we ze in twee jaar opleiden 
tot onderzoeksjournalist. Zodat ze 
straks een gereedschapskist hebben 
waarmee ze het optimale uit hun  
carrière kunnen halen. Na een jaar  
wisselen ze van programma.” 

Afstand tot de NPO 
Wanneer ben jij je binnen de NPO 
gaan bezighouden met diversiteit? 
“Begin 2020, in de tijd dat Black Lives 
Matter opkwam, hebben we afgespro-
ken: we willen actie. We hebben toen 
het actieplan opgesteld, samen met de 
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