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Hier  in Drenthe

Het is meer as het Boomkroonpad, meer as het Hemelriek
Meer as een vennegie waor elke fotograof naor kek

Meer as de markt in Zuudlaoren of in Rol
Meer as de plekkies die ik ken niet boeten Grol 

…hoger as de Hondsrug, beter as op de TT
Langer as de Drentse Aa, meer as ik langs de Rievest zie.

Meer as de broene bonen, dieper as ’t gebed 
Meer as al het moois waor elkenien altied op let.

En of ik nou loop, lig, fiets of praot, 
Of ik nou bliede bin of kwaod

Want um kwart veur negen of um twintig over vier
Drenthe dichtbij, Drenthe is

Hier in Drenthe, Hier, Jij bint hier in mij
De wortels van jou, diep van binnen

Verbindt Drenthe met mij

Meer as normaol doen, want dan doej al gek genog 
Meer as het feesten in de tent tot smörgensvrog 

Meer as de dreuge worst bij de dikke riest
Langer as de paoden waor wij altied over fietst 

Oj nou import bint of hier altied al woont
Oj nou elke mörgen met een oetzicht wordt beloond 

Of ik wegtrek, weerkom of drentenier 
Drenthe dichtbij, Drenthe is

Hier in Drenthe, Hier, Jij bint hier in mij
De wortels van jou, diep van binnen

Verbindt Drenthe met mij 

Of het nou smörgens is of midden overdag 
Of het die fratsen bint of je nuchtere gedrag

Of het nargens op lek of lek het best wal schier
Drenthe dichtbij, Drenthe

lange tied, zag ik het niet 
ik leup deur je hen, fietste deur je hen, 

reed ik deur je hen.. zunder te zien
Dat alles hier al is, alles wat ik neudig heb, 

Alles wat wij neudig hebt is ….

Hier in Drenthe, Hier, Jij bint hier in mij
De wortels van jou, diep van binnen

Verbindt Drenthe met mij 

Martijje Lubbers
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Inhoud Jaarverslag 2015

Een vraag. Is het erg dat de provincie Drenthe 

straks geen eigen zelfstandige, regionale omroep 

meer heeft? 

Nederland is een democratie. En dat koesteren 

we met z’n allen. Vrijheid van meningsuiting. 

Goed en innovatief onderwijs voor iedereen 

toegankelijk. Lichamelijke en geestelijke zorg voor 

wie het nodig heeft. Hulp voor degenen die buiten 

hun schuld in de problemen zijn geraakt. Zoals 

arbeidsongeschikten, werklozen, bijstandsmoeders, 

vluchtelingen. Alles in redelijkheid met als 

uitgangspunt de menselijke maat. We noemen dat 

ook wel beschaving.

Bij een democratie hoort ook een deugdelijk 

openbaar bestuur. Op lokaal, regionaal en landelijk 

niveau. Maar ook volop ruimte voor kunst en 

cultuur die de geest scherpt, verrast en verrijkt. 

Onafhankelijke journalistiek die signaleert, 

controleert en mensen objectief informeert vormt 

ook een onlosmakelijk onderdeel van een zichzelf 

respecterende samenleving. 

Er zijn landen waar onafhankelijke berichtgeving 

geen vanzelfsprekendheid is. Waar vrije pers zoals 

een publieke omroep een onbekend fenomeen is 

en zelfs verboden wordt. De afgelopen jaren zijn 

daar steeds meer voorbeelden van. In Nederland 

veroordelen we dat en spreken we van dictatoriaal 

overheidsbeleid. Nog wel.

Daarom nog maar een keer de vraag. Is het erg dat 

er in Drenthe straks geen zelfstandige, publieke 

regionale omroep meer is?

Dink Binnendijk

directeur/hoofdredacteur

Inleiding
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Een ongelofelijke groei van het bereik via internet 

en social media. Opnieuw marktleider radio in de 

provincie Drenthe. Ontelbare Drentse evenementen 

live op internet en televisie. Inderdaad. Altijd in de 

buurt. Een nieuwe en verbeterde website. Een ander 

tv-format gepresenteerd in een prachtig, nieuw 

decor. En dat alles uiteraard binnen de financiële 

middelen die RTV Drenthe ter beschikking staan. 

Ja, 2015 was in journalistiek/programmatisch 

opzicht een geweldig jaar. In andere delen van dit 

jaarverslag kunt u daarover uitgebreid lezen.

Bestuurlijk, daarentegen, was 2015 een moeizaam 

jaar met veel negatieve energie en een onzekere 

uitkomst voor RTV Drenthe. En dan gaat het 

natuurlijk over het behoud van de onafhankelijke 

journalistiek en regionale identiteit van de 

regionale omroep van en voor Drenthe. In 2014, 

het jubileumjaar waarin het 25-jarig jubileum 

werd gevierd, kwam de vraag al naar boven of RTV 

Drenthe over 25 jaar nog zou bestaan. Het antwoord 

kwam sneller dan verwacht. Als de nieuwe 

Mediawet van staatssecretaris Dekker in 2016 door 

de Eerste Kamer wordt aangenomen betekent dat 

het einde van een eigen, zelfstandige omroep voor 

de provincie Drenthe. 

Hieronder wordt het bestuurlijke traject dat vorig 

jaar heeft plaatsgevonden, uitgebreid beschreven. 

Directie/hoofdredactie en Raad van Toezicht 

hechten aan deze uitvoerige uitleg omdat de 

ingezette bestuurlijke hervorming de belangrijkste 

en ingrijpendste is in de geschiedenis van de 

regionale omroep. Daarom is het noodzakelijk 

dat het standpunt van RTV Drenthe goed wordt 

vastgelegd.  

Zoals bekend moet de regionale omroepsector 

per 1 januari 2017 een bedrag van 17 miljoen euro 

bezuinigen. In 2013 werd in het bestuursoverleg 

van ROOS, waarin alle regionale omroepen zijn 

vertegenwoordigd, de notitie Toekomstvenster 

op de publieke regionale omroep’ vastgesteld. Om 

te kijken op welke manier die bezuiniging van 17 

miljoen gerealiseerd kan worden, werden de dertien 

bestaande regionale omroepen in vijf clusters 

ingedeeld. RTV Drenthe zit samen met RTV Noord 

en Omrop Fryslân in cluster Noord. En in eerste 

instantie werd binnen de clusters gekeken naar 

de mogelijkheden van samenwerking die kunnen 

leiden tot kostenbesparingen. Cluster Noord zal 

vanaf 2017 een bedrag van 3,2 miljoen moeten 

besparen. 

Directieverslag Dink Binnendijk

Directeur/hoofdredacteur

Een Quick Scan rapportage van onderzoeksbureau 

Turner resulteerde in een aantal modellen die 

kunnen leiden tot synergiewinst (bezuinigingen). 

Ondanks de beperkingen van een Quick Scan gaf 

de rapportage toch enig inzicht in de verschillende 

mogelijkheden om efficiencyvoordelen te 

bewerkstelligen. Reden voor een vervolgonderzoek. 

In goed overleg werd er in 2014 door de directies 

van de drie ‘noordelijke regionale omroepen een 

opdracht verstrekt aan de drie afdelingshoofden 

van de afdeling Faciliteiten om aanvullend 

onderzoek te doen. In de rapportage werden 

mogelijke vormen van samenwerking op een 

rijtje gezet die tot bezuinigingen kunnen leiden. 

Op verzoek van de directies volgde er ook een 

rapportage van de afdelingen P&O en Financiën. 

Dit alles geeft een behoorlijk inzicht in de 

mogelijkheden om via samenwerking in het cluster 

Noord bezuinigingen te realiseren zonder dat het 

bestaansrecht van de regionale omroepen wordt 

aangetast. En dat is natuurlijk het bedrijven van 

onafhankelijk journalistiek/programmatisch werk 

met betrekking tot alles wat er in de provincie 

Drenthe gebeurt. De eerlijkheid gebiedt te zeggen 

dat de uitkomsten van de Quick Scan en de eigen 

vervolgonderzoeken niet het benodigde bedrag 

van 3,2 miljoen opleverde zonder de journalistieke/

programmatische werkzaamheden te raken. 

Daarom moesten er ook andere mogelijkheden 

worden verkend.

Binnen ROOS werd er niet alleen gekeken naar de 

mogelijkheden om binnen de clusters te bezuinigen. 

Ook landelijk werden de beleidsterreinen 

techniek/facilitair, P&O, Finance & Control, Sales 

& Marketing onder de loep genomen. Na talloze 

vergaderingen kwam ROOS in april 2015 met 

een voorstel voor een slagvaardige en efficiënte 

regionale publieke omroep. Een notitie met de 

titel: ‘Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: 

betrokken en betrouwbaar’. Dit was het plan 

dat ROOS presenteerde aan de eigen achterban, 

staatssecretaris Dekker en de regionale en 

landelijke politiek. 

RTV Drenthe was samen met Omroep Zeeland 

geen voorstander van het ROOS-voorstel maar in 

het belang van het collectieve sectorbelang werd 

er op het laatste moment toch een handtekening 

gezet. RTV Drenthe had vooral problemen met 

de voorgestelde bestuursstructuur die nieuwe 

bestuurslagen zou creëren en geen relevante vragen 

beantwoordde. Zoals: wat zijn eigenlijk de financiële 

kaders voor de toekomst met een waarborg voor 

de continuïteit van een slagvaardige en effectief 

opererende regionale omroep in Drenthe.  

RTV Drenthe wilde niet alleen maar vanaf de 

zijlijn kritiek leveren op de ROOS-plannen 

maar ontwikkelde een eigen voorstel voor 

een toekomstbestendige regionale omroep. 

Samengesteld door de Raad van Toezicht in overleg 

met de directie/hoofdredactie. In het voorstel werd 

een nieuwe bestuursstructuur uitgewerkt. Een 

platte organisatie waarin de kracht van de regionale 

omroepsector optimaal wordt benut. Geen extra 

bestuurslaag voor en door clusters, geen extra vijf 

stichtingen, geen extra managers en vooral ook 

geen hoge, interim kosten die nodig zijn om de 

bestuursstructuur waar te maken zoals voorgesteld 

in de ROOS-notitie. De Raad van Toezicht was ook 

de mening toegedaan dat er iets te kiezen moest 

zijn op basis van een scherpe uitwerking van een 

aantal mogelijkheden. Onderzoek eerst goed op 

welke manier bijvoorbeeld de ondersteunende 

diensten vanaf 2017 moeten worden georganiseerd. 

Is dat inderdaad in de voorgestelde Shared 

Service Centers of is aansluiting bij de 

NPO de beste oplossing. En misschien is de 

regionale omroepsector er wel bij gebaat om de 

ondersteuning juist meer in de regio te houden.

In het voorstel van RTV Drenthe was er ruimte 

voor een landelijk bestuur met twee zogenaamde 

portefeuillehouders (techniek/innovatie en 

stafdiensten). Dat was een principieel verschil 

met het ROOS-model met vijf bestuursleden. Ook 

was RTV Drenthe van mening dat een van de twee 

landelijke bestuurders niet afkomstig zou mogen 

zijn uit de huidige groep directeuren. 
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Zo’n nieuwe bestuurder zorgt voor nieuw elan in de 

regionale omroepsector en creëert vanzelfsprekend 

draagvlak bij de individuele regionale omroepen 

omdat hij of zij geen geschiedenis bij een van 

de omroepen heeft gehad. Tevens is een nieuwe 

onafhankelijke bestuurder niet alleen het beste 

signaal naar de eigen achterban maar ook naar de 

politiek en stakeholders.   

De Raad van Toezicht en directie/hoofdredactie 

vreesden ook eenvormigheid met teveel 

centralisatie van taken en verantwoordelijkheden. 

Terwijl de kracht van de regio met name de 

veelzijdigheid en de kleuring is. Aansluitend op de 

cultuur, geschiedenis en behoefte van de provincie/

regio die wordt bediend. Kortom: de regionale 

omroep is de cultuurdrager van de provincie en 

daar spelen overhead, ondersteunende diensten 

maar ook een bestuurlijke aansturing een grote 

rol in. In het voorstel van RTV Drenthe behoren 

de zogenaamde clusters tot het verleden. De 

clustervorming vormt namelijk geen meerwaarde 

in het creëren van een extra bestuurslaag met 

clusterdirecteuren. Ook is het niet uit te leggen 

dat RTV Drenthe in een cluster zit met Omrop 

Fryslân en niet met RTV Oost, een in alle opzichten 

(geschiedenis, programmatisch, commercieel) 

meer natuurlijke partner. Het is een (financieel) 

noodzakelijk en uitdagend gegeven dat een publieke 

regionale omroep op zoek gaat naar onderlinge 

samenwerking met collega regionale omroepen. 

Maar het is toch een vrije keuze om te bepalen 

met wie en op welke manier het beste kan worden 

samengewerkt. Programmatisch, maar ook op alle 

andere, mogelijke terreinen om de noodzakelijke 

bezuiniging die elke omroep vanaf 2017 moet 

ophoesten, daadwerkelijk waar te maken.

Ook het ROOS-besluit om te streven naar een 

concessiehouder voor het toezicht en bekostiging 

van de 13 regionale omroepen werd door onze 

omroep betreurd. Hiermee wordt de zelfstandigheid 

van de individuele omroepen opgeheven en 

daarmee tegelijkertijd ook de slagkracht en 

eigenheid van de regionale omroep beperkt. 

Juist in een sector die het moet hebben van dichtbij, 

regionale worteling en daarmee een onmisbaar 

onderdeel van een regionale samenleving, is 

centralisatie van zeggenschap en taken het laatste 

wat moet worden nagestreefd. De teloorgang van 

bijvoorbeeld de regionale dagbladjournalistiek in 

de afgelopen jaren vormt daarvoor zowel het even 

pijnlijke als treffende bewijs. Maar ook in andere 

sectoren hebben centralisatie en schaalvergroting 

meestal tot organisatorische chaos, onnodige 

bureaucratie en dus aanzienlijke, onvoorziene 

meerkosten geleid. Met de acceptatie van een 

concessiehouder wordt de toekomst van de 

regionale omroep en daarmee de onafhankelijke 

journalistiek in de regio feitelijk gemarginaliseerd. 

Deze stelling wordt mede ingegeven door de 

ontwikkelingen in de afgelopen jaren waarin 

de kleine omroepen al enorm hebben moeten 

inleveren. Zo heeft RTV Drenthe in de afgelopen 4 

jaar afscheid moeten nemen van 25 procent van het 

vaste personeelsbestand. En daar komt nu nog een 

keer de bezuiniging per 2017 overheen.      

Desondanks merkte RTV Drenthe in de 

ontwikkeling van de toekomstplannen dat de 

meeste directeuren/bestuurders toch gingen voor 

de keuze van een concessiehouder namens alle 

regionale omroepen. Daarbij kun je jezelf de vraag 

stellen waarom de NPO niet als concessiehouder 

naar voren werd geschoven. De aanwezige 

expertise en ervaring bij de NPO staat garant 

voor organisatorische kwaliteit die van grote 

meerwaarde kan zijn voor de ontwikkeling van onze 

sector. Verder zal de samenwerking met de NOS en 

de andere landelijke zendgemachtigden hierdoor 

zowel sneller als makkelijker gestalte krijgen. En 

die samenwerking met de landelijke omroep(en) 

is ook een grote wens van de politiek. Nadeel van 

de NPO is de geringe kennis en betrokkenheid van 

het regionale medialandschap. Toch waren wij van 

mening dat de optie NPO in elk geval moest worden 

uitgewerkt zodat er objectief de beste keuze voor 

onze sector kan worden gemaakt. Nu werd er met 

het ROOS-voorstel slechts een model voorgelegd en 

dat was eigenlijk veel te beperkend.

Natuurlijk was RTV Drenthe zich bewust van de 

financiële taakstelling van 17 miljoen euro. Daarom 

moesten alle mogelijkheden worden onderzocht op 

welke manier die bezuinigingen kunnen worden 

gerealiseerd zonder dat de huidige journalistieke/

programmatische kracht van de 13 omroepen teveel 

wordt aangetast. Een goed voorbeeld daarvan is 

het initiatief vanuit ROOS voor het operationeel 

maken van een zogenaamde Task Force Techniek 

waarin er wordt gekeken op welke manier er 

op technisch/facilitair gebied stappen kunnen 

worden gezet die leiden tot een betere efficiency 

en meer toekomstmogelijkheden voor de sector. 

En dat geldt uiteraard ook voor ondersteunende 

diensten als financiën en P&O. Een van de weinige 

voordelen in het ROOS-plan was voor RTV Drenthe 

het gegeven dat landelijke samenwerking, die de 

onafhankelijke nieuwsvoorziening niet raakt, in 

elk geval kan worden afgedwongen. Zoals het 

technisch/facilitaire verhaal. Zoals gezegd besloot 

RTV Drenthe onder de nodige druk en in het belang 

van de gehele regionale omroepsector uiteindelijk 

akkoord te gaan met het ROOS-plan. 

Een belangrijke voorwaarde voor de uiteindelijke 

beslissing om mee te gaan was het opnemen van 

een paragraaf in de ROOS-notitie waarin het belang 

en het behoud van de regionale journalistiek in de 

kwetsbare gebieden duidelijk werd verwoord. Onder 

de kop Journalistiek in kwetsbare gebieden wordt 

op pagina 20 van het ROOS-voorstel Het nieuwe 

publieke regionale mediabedrijf daar in heldere 

bewoordingen aan voldaan. ‘De veelkleurigheid 

van Nederland die de essentie vormt dat regionale 

omroepen bestaan, heeft een keerzijde. Met name 

in dunbevolkte regio’s heeft de afgelopen jaren als 

het gaat om de nieuwsvoorziening een kaalslag en 

verschraling plaatsgevonden. Deze ontwikkeling 

ervaart de gehele regionale omroepsector als 

buitengewoon zorgelijk. Als er niets gebeurt dan 

worden de mensen in dunbevolkte en kwetsbare 

regio’s niet meer bediend. En dat terwijl een 

onafhankelijke publieke omroep een onlosmakelijk 

onderdeel is van een democratie. Onafhankelijke 

journalistiek informeert mensen, laat ze hun 

mening vormen, controleert de macht en geeft 

aandacht aan de kleur en geur van een regio waarin 

de mensen wonen.’

‘De vraag is dan ook gerechtvaardigd: hoe belangrijk 

vinden we het met z’n allen dat de regionale 

journalistiek, ook in de dunbevolkte gebieden, 

overeind blijft. Het antwoord daarop is eenduidig. 

Demografische ontwikkelingen van bijvoorbeeld 

platteland naar stad en een verschuiving naar de 

Randstad maken dat we als sector een collectieve 

verantwoordelijkheid willen nemen voor de 

gebieden die in toenemende mate moeite zullen 

hebben een journalistieke infrastructuur in stand 

te houden. Ook door de nieuwe structuur waar het 

harmoniseren en standaardiseren van techniek en 

backoffice de nieuwe dwingende leidraad wordt, 

zal er hopelijk ruimte ontstaan om deze taak ook 

in dunbevolkte en daarmee kwetsbare gebieden 

optimaal te kunnen blijven uitvoeren. Daar waar 

dat niet lukt, zal de sector collectief en naar 

draagkracht bijspringen. Bijvoorbeeld door een 

geoormerkt deel van de reclameomzet voor dit doel 

aan te wenden, dan wel door de vermogenspositie 

van de regionale mee te nemen in het pareren van 

het probleem.’

Na de presentatie van de notitie ‘Het nieuwe 

publieke regionale mediabedrijf: betrokken en 

betrouwbaar’, werden er vanuit het ROOS-bestuur 

vijf werkgroepen samengesteld. Mediastrategie & 

Innovatie, Finance & Control, Techniek, P & O en 

Sales & Marketing. In de werkgroep Mediastrategie 

& Innovatie, waarin de directeur/hoofdredacteur 

van RTV Drenthe actief was, werd het onderwerp 

journalistiek in de kwetsbare gebieden verder 

onderzocht en uitgewerkt. Met uiteindelijk een 

voorstel voor een journalistieke basisvoorziening. 

Dit alles na overleg met de grote en kleine regionale 

omroepen binnen ROOS die overeenstemming 

bereikten over de vraag: wat mag je - onafhankelijk 

waar je in Nederland woont, verwachten van jouw 

regionale omroep? In de Mediawet staat beschreven 

wat van een regionale omroep wordt verwacht. 

Vanuit deze taakstelling kunnen we zoeken naar 

het minimale aanbod waar het publiek in iedere 

regio in het land op mag rekenen. Op basis van 

gesprekken met de verschillende omroepen was er 

consensus over wat een regionale omroep minimaal 

via alle beschikbare kanalen zou moeten kunnen 

uitzenden.
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De voorgestelde basisvoorziening kan op 

instemming rekenen van RTV Drenthe. Maar, 

zoals in het voorstel opgeschreven, het is 

wel een ondergrens. Minder journalistieke/

programmatische mogelijkheden zullen de output 

verder doen verschralen. En daarmee de relevantie 

en concurrentiepositie van de regionale omroep 

dermate geweld aandoen dat er geen sprake meer 

is van een levensvatbare toekomst. Het goede 

nieuws is dat de basisvoorziening inhoudelijk 

werd omarmd door zowel de hoofdredacteuren 

als directeuren/bestuurders van de 13 regionale 

omroepen. Er was unanieme instemming met 

de benoemde minimale output. Maar of de 

journalistieke basisvoorziening er uiteindelijk 

komt is nog maar de vraag. Er zal namelijk enige 

herverdeling van budget moeten plaatsvinden 

om een en ander waar te maken. En na een 

eerste doorrekening werd er door een aantal 

grote omroepen al een aantal kanttekeningen 

geplaatst bij de financiële haalbaarheid van 

het verwezenlijken van de basisvoorziening. 

Niettemin hebben alle omroepen zich geschaard 

achter het eenduidige antwoord dat de sector 

het als een collectieve verantwoordelijkheid ziet 

om in de kwetsbare gebieden een journalistieke 

infrastructuur in stand te houden. In 2016 zal 

blijken of deze mooie woorden bewaarheid zullen 

worden. 

Voor RTV Drenthe is de vastgelegde en door de 

sector inhoudelijk omarmde basisvoorziening 

een absolute voorwaarde in het gehele 

hervormingsproces van de regionale omroepsector. 

De basisvoorziening vertegenwoordigt de huidige 

output van RTV Drenthe. En het kan toch niet 

zo zijn dat de zelfstandigheid wordt opgegeven, 

gedwongen ontslagen worden geaccepteerd en dat 

de uitkomst is dat RTV Drenthe aan het eind van de 

rit minder journalistieke slagkracht overhoudt dan 

nu het geval is. Temeer ook omdat ROOS richting 

landelijke en regionale politiek altijd heeft beweerd 

dat de regionale journalistiek niet geraakt zal 

worden door de bezuiniging van 17 miljoen euro.    

Maar daar is wel een basis budget voor nodig. Daar 

zit de grote zorg. Als de toegezegde collectieve 

verantwoordelijkheid binnen ROOS van invulling 

wordt voorzien en elke regionale omroep 

krijgt een minimale basisvoorziening, biedt dat 

perspectief. Maar wordt er verder bezuinigd op de 

journalistieke/programmatische output van RTV 

Drenthe, dan belandt de omroep in een negatieve 

spiraal met minder toekomstperspectief. De 

uitstraling en zeggingskracht van de omroep wordt 

aanzienlijk minder met een verdere verschraling 

van het aanbod. Teruglopende kijk, luister- en 

bezoekcijfers zijn het resultaat met dalende 

inkomsten uit reclame en barters.  

Dat is de financiële component, die nodig is om 

te overleven. Daarnaast bestaat er ook zorg 

over de uiteindelijke invulling van taken en 

verantwoordelijkheden van de RPO. In de beleving 

van RTV Drenthe moet alles erop gericht zijn om 

de 13 regionale omroepen zo sterk mogelijk te 

houden en juist verder te versterken. In de praktijk 

komt het er volgens ons op neer dat zaken zoveel 

mogelijk decentraal geregeld moeten worden. 

Mocht de wens van de randstedelijke regionale 

omroepen om zaken te centraliseren bewaarheid 

worden, ontstaat er volgens RTV Drenthe een groot 

probleem om de regionale cultuur en eigenheid 

in stand te houden. Juist dat wat de regionale 

omroepen zo uniek maakt. 

2016 zal uitwijzen welke kant het op zal gaan. RTV 

Drenthe hoopt de goede!

Naast alle ROOS-problematiek was er natuurlijk 

ook nog een aantal andere interne zaken die in 

2015 om aandacht vroegen. In 2014 is er een plan 

geschreven voor een voorgenomen reorganisatie 

van de afdeling Faciliteiten. In de nieuwe structuur 

wordt gekozen voor een splitsing tussen technische 

ondersteuning en facilitaire zaken, beide met een 

eigen leidinggevende. Het reorganisatieplan werd 

in het najaar van 2014 besproken met de vakbonden 

en daarna heeft de directie een adviesaanvraag 

ingediend bij de Ondernemingsraad. En net als bij 

de voorgaande redactionele reorganisaties heeft 

de directie een garantie afgegeven dat er ook bij 

de afdeling faciliteiten geen gedwongen ontslagen 

zullen vallen. 

In februari 2015 gingen de vakbonden akkoord 

met de reorganisatie bij de afdeling faciliteiten. De 

directie koesterde dan ook de hoop dat er snel een 

begin kon worden gemaakt met de reorganisatie. 

Maar niets van dat alles. 

Het duurde enkele maanden voordat de OR 

uiteindelijk in mei met een negatief advies kwam. 

De OR kon zich met name niet vinden in de nieuwe 

functie mediatechnici. Ook was er twijfel bij de OR 

om de reorganisatie door te zetten omdat er per 2017 

een grote hervorming in de regionale omroepsector 

aan zit te komen. En waarom zou de boel bij RTV 

Drenthe dan nu nog overhoop moeten worden 

gehaald. De directie was van mening dat er geen 

dag verloren zou mogen gaan omdat de omroep 

elke dag de beste prestaties moet leveren. Wachten 

tot 2017 is eigenlijk geen optie. Desondanks hield 

de OR vast aan het negatieve advies en toen de 

directie kenbaar maakte om de reorganisatie toch 

door te willen zetten, dreigde de OR met een gang 

naar de Ondernemerskamer. Deze stap was voor de 

directie een brug te ver waarbij alleen al de kosten 

bij een procedure voor de Ondernemingskamer 

onverantwoord hoog zouden zijn voor een kleine 

omroep als RTV Drenthe. De directie gaf de OR 

een week de tijd om zelf met een aangepast 

voorstel te komen voor een betere bedrijfsvoering 

op de afdeling faciliteiten. Dat voorstel kwam 

er niet en daarop werd de adviesaanvraag voor 

de reorganisatie door de directie ingetrokken. 

In overleg met de OR werd besloten om toch 

verbeteringen door te voeren bij de afdeling 

faciliteiten zonder daar een reorganisatie voor te 

gebruiken. De komst van Sander Vegt als hoofd 

ICT is een van de positieve maatregelen die in 

2015 is doorgevoerd en ligt in lijn van de splitsing 

technische ondersteuning en facilitaire zaken.   

In 2015 werd er ook verder invullng gegeven aan de 

samenwerking met andere, journalistieke partners. 

In juni wordt er een convenant met de lokale 

omroep RTV Meppel ondertekend. In het convenant 

worden afspraken vastgelegd met betrekking tot 

uitwisseling van materiaal, mogelijkheden voor 

het doorzetten van uitzendingen en aanbieden van 

workshops en opleidingen. 

De toekomst van RTV Drenthe wordt door directie/

hoofdredactie met de nodige zorg tegemoet 

gezien. In maart 2016 is de eerste fase van de 

Mediawet aangenomen, deze fase legt het eerste 

wettelijke fundament voor het maken van de 

beoogde transitie. De eerste en tweede fase zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de 

tweede fase wordt namelijk de concessie aan de 

RPO toegekend en worden omroepen deelnemer. De 

Staatssecretaris gaat er vanuit dat de tweede fase 

van wetgeving nog voor de zomer naar de Kamer 

verstuurd wordt en in het najaar 2016 behandeld 

wordt. (doelstelling was 1 januari 2016)

Wanneer de tweede fase van de Media wet ook 

wordt goedgekeurd, betekent het dat er, in lijn 

van het ROOS-plan, een concessie komt voor de 

regionale omroepsector, vertegenwoordigd in de 

RPO. Daarmee komt er na 26 jaar een einde aan 

een bestuurlijk, zelfstandige omroepstichting van 

en voor de provincie Drenthe. Wel is in ieder geval 

zeker dat de stichting RTV Drenthe juridisch zal 

blijven bestaan, zoals beschreven in het ROOS 

plan. Ook zal de bezuiniging van 17 miljoen euro 

ongetwijfeld resulteren in een verder afgeslankte 

organisatie. 

Naar aanleiding van de genoemde vertragingen 

rond de nieuwe wetgeving, heeft ROOS bij de 

minister aangegeven de beoogde bezuinigingen 

per 1 januari 2017 niet te kunnen realiseren. De 

Staatssecretaris heeft inmiddels toegezegd dat 

het effect van 6 maanden vertraging ad  € 8,5 

miljoen, bovenop de reguliere frictie kosten, wordt 

gecompenseerd door OC&W.

Inzet van Raad van Toezicht, directie/bestuur 

en hoofdredactie zal zijn om in elk geval zoveel 

mogelijk de redactionele en programmatische 

activiteiten van het ‘nieuwe’ RTV Drenthe overeind 

te houden. Om via internet, radio, tv en social 

media de inwoners van Drenthe optimaal te blijven 

informeren. En hiermee de cultuurdrager van de 

provincie te kunnen blijven zijn waarin de regionale 

geur en kleur vertegenwoordigd zal zijn. 
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Ook wordt er een samenwerking met RTV Meppel 

en BOOM Uitgevers in Meppel getekend om 

vanaf september gezamenlijk het tv-programma 

Ondernemend te verzorgen. Met de collega’s van de 

lokale omroep RTV Emmen wordt er een logische 

programmatische samenwerking gestart. Samen 

met RTV Emmen wordt er door onze omroep een 

gezamenlijke radio-uitzending gemaakt met een 

live wedstrijdverslag van de wedstrijden van FC 

Emmen, de betaalde voetbalclub in de provincie 

Drenthe. Daarmee komt er een einde aan de situatie 

dat zowel RTV Drenthe als RTV Emmen allebei 

een aparte uitzending van dezelfde wedstrijd 

produceren. Nu worden de krachten gebundeld 

en worden de luisteraars van beide omroepen nog 

beter bediend!

RTV Drenthe vindt het als publieke omroep erg 

belangrijk om samen te werken met de regionale 

kranten en lokale omroepen in Drenthe. Wij 

zien het mede als onze publieke taak om de 

regionale nieuwsvoorziening in onze provincie in 

stand te houden. Verder zijn we van mening dat 

alles wat we met publiek geld produceren door 

zoveel mogelijk mensen moet worden gezien en/

of gehoord. Daarom mogen de kranten in onze 

provincies met regelmaat evenementen of andere 

live-verslaggeving doorzetten op hun eigen 

internetsite. Los van de samenwerking met BOOM 

werden er in 2015 ook activiteiten ontplooid met 

de NDC Mediagroep zoals de jaarlijkse verkiezing 

van de Drents politicus van het jaar. Ook werden er 

verkennende gesprekken gevoerd met het Dagblad 

van het Noorden en RTV Noord om te kijken op 

welke manier er samengewerkt zou kunnen worden 

in het digitale domein. Die gesprekken zullen in 

2016 voortgezet worden.

Met onze collega regionale omroep RTV Oost 

werd vorig jaar ook weer volop samengewerkt. 

Over en weer werden er programma’s uitgewisseld 

en uitgezonden en dat betekent voor zowel de 

betrokken evenementen als voor de omroepen een 

veel groter bereik. Ook het programma aanbod 

van RTV Drenthe wordt daardoor aantrekkelijker. 

Begin 2015 heeft RTV Drenthe bij het 

provinciebestuur een subsidieverzoek neergelegd 

voor een onderzoek ter versterking van de regionale 

journalistiek in onze provincie. In Friesland had de 

provincie namelijk een subsidie verstrekt aan de 

regionale Omrop Fryslân om te onderzoeken welke 

vormen van samenwerking tussen de verschillende 

mediabedrijven kunnen leiden tot de continuïteit 

van onafhankelijke, regionale journalistiek in 

Friesland. Helaas werd het subsidieverzoek van 

RTV Drenthe niet gehonoreerd. Maar in de loop 

van het jaar kwam er vanuit gedeputeerde Ard 

van der Tuuk een initiatief om nog eens te praten 

over deze kwestie. Ook de provincie Drenthe 

onderkent de verschraling van de onafhankelijke 

nieuwsvoorziening in de provincie. De regionale 

kranten kampen al jarenlang met teruglopende 

oplages met inkrimping van personeel en minder 

mogelijkheden als gevolg. Ook de verschraling van 

personeel en programmering bij RTV Drenthe is 

niet onopgemerkt gebleven met daarbij ook nog 

de aanzienlijke bezuiniging per 2017 nog in het 

verschiet. De provincie heeft een opdracht verstrekt 

aan de Universiteit Groningen en in het voorjaar 

van 2016 zal er een plan op tafel komen.   

RTV Drenthe sluit 2015 af met een positief resultaat 

van € 130.329 Dit resultaat is € 186.539 hoger dan de 

begroting. Er is uiteraard een verklaring voor de 

positieve verschillen ten opzichte van de begroting.

De afschrijving zijn € 195.667 lager dan begroot. Met 

het oog op de toekomst zijn alleen de noodzakelijke 

investeringen uitgevoerd.  Gezien de aanhoudende 

slechte economische situatie is in de begroting 2015 

rekening gehouden met een daling van de reclame 

inkomsten. Uiteindelijk was deze daling minder 

groot dan verwacht en had dit een positief effect op 

het resultaat. Het positieve resultaat zal toegevoegd 

worden aan de reserve voor Media-aanbod.

Met ingang van 1 januari 2014 schrijft het 

Handboek Financiële verantwoording regionale 

publieke media-instellingen voor dat de per 

31-12-2013 aanwezige reserves allen dienen te 

worden herverdeeld. De bestemmingsreserve 

en risicoreserve zijn na toestemming van het 

Commissariaat voor de Media (CvdM) toegekend 

aan de algemene reserve.  

Er is nu eenmaal geen budget om de hele avond 

verschillende programma’s uit te zenden dus 

zowel doordeweeks als in het weekend worden 

de programma’s noodgedwongen nogal eens 

herhaald. Dan is het mooi als je de programmering 

afwisselender kunt maken met, in dit geval, een 

goed programma van RTV Oost dat ook voor de 

inwoners van Drenthe interessant is. 

Eind oktober wordt er bij onze omroep een 

bijeenkomst georganiseerd voor alle lokale 

omroepen in Drenthe. Het is een (hernieuwde) 

kennismaking omdat er een paar jaar geleden ook 

zo’n avond was georganiseerd. De avond is bedoeld 

om te kijken waar we staan en wat we eventueel 

voor elkaar kunnen betekenen. Ook met het oog 

op de spannende toekomst voor zowel de regionale 

als de lokale omroepsector. ROOS en OLON, de 

belangenvereniging van lokale omroepen, zijn 

op landelijk niveau in gesprek over een nauwere 

samenwerking met de intentie dit met een 

convenant te bekrachtigen. En het zou natuurlijk 

mooi zijn als we in Drenthe ook de samenwerking 

tussen de regionale omroep en de lokale omroepen 

kunnen versterken. Zo’n samenwerking is ook een 

wens van de lokale, regionale en landelijke politiek. 

Maar wel een samenwerking op gelijkwaardige 

basis met als uitgangspunt de kracht van de lokale 

en de regionale omroep. Zoals vastgelegd in het 

eerder genoemde convenant tussen RTV Drenthe en 

RTV Meppel.

Dit convenant werd op deze avond toegelicht en 

als mogelijk voorbeeld gepresenteerd om ook met 

andere lokale omroepen af te sluiten. Ook werd er 

een deel van de uitzending van het tv-programma 

Ondernemend vertoond om te laten zien hoe de 

samenwerking tussen RTV Drenthe, RTV Meppel en 

uitgever BOOM er in de praktijk uitziet. De avond 

werd door de aanwezigen als zeer prettig en nuttig 

ervaren en vormt misschien een opmaat voor een 

verdere samenwerking tussen de publieke regionale 

omroep en de publieke lokale omroepen in Drenthe. 

Onze omroep heeft zich in elk geval verplicht om 

in 2016 een lokale omroepdag te organiseren met 

workshops en andere zaken die bedoeld zijn voor de 

medewerkers van de lokale omroepen.

De algemene reserve is het weerstandsvermogen 

van Stichting RTV Drenthe. Deze is niet bestemd 

voor programmering, maar dient om onvoorziene 

posten in moeilijke tijden te kunnen opvangen 

waardoor de continuïteit van de omroep niet in 

gevaar komt. 

De solvabiliteit en liquiditeit liggen rond de 

norm. Onze omroep verwacht de solvabiliteit 

te handhaven. Daarnaast is het streven de 

liquiditeitspositie te handhaven. De kasstroom in 

2015 is positief. In 2015 is een radio studio vernieuwd 

en opnieuw in gebruik genomen. Daarnaast is 

het TV decor vervangen, dit naar aanleiding 

van de wens van de redactie om nog meer Altijd 

in de buurt te zijn. In 2016 zullen de nodige 

onderhoudsinvesteringen worden gedaan.

De bekostiging van RTV Drenthe is met ingang van 

2014 overgegaan van de provincie Drenthe naar 

het Rijk. Daarnaast genereert onze organisatie 

inkomsten uit reclame. De huidige financiering 

achten wij het komende jaar voldoende voor de 

uitvoering van onze activiteiten. 

RTV Drenthe heeft een lening bij de provincie 

Drenthe met een vaste looptijd en een vast 

rentepercentage. Hierdoor loopt onze omroep geen 

renterisico over deze lening. RTV Drenthe vindt 

het niet noodzakelijk om financiële instrumenten 

aan te trekken ter afdekking van de prijs-, rente en 

kredietrisico’s indien deze aanwezig zijn. In 2010 is 

met de Belastingdienst een convenant horizontaal 

toezicht gesloten waarbij samenwerking, wederzijds 

vertrouwen, begrip en transparantie kernwoorden 

zijn.

Voor 2016 is een resultaat van nul euro begroot. 

Voor 2016 verwachten we geen stijging in de 

reclameomzet en houden wij rekening met 

ontwikkelingen in de markt. Verder zullen wij ook 

in 2016 inspelen op actuele ontwikkelingen als de 

situatie daarom vraagt. 

Assen, 22 maart 2015
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Jaarverslag van de Raad van Toezicht

Een vijftal vergaderingen bepaalden dit verslagjaar 

het werkschema voor de Raad van Toezicht, in 

enkele gevallen gecombineerd met een overleg met 

de OR, het PBO en de Redactieraad. Maar externe 

omstandigheden maakten het nodig om naast deze 

reguliere vergaderingen vele besprekingen in te 

plannen voor individuele leden van de raad met 

diverse gesprekspartners.

Met de OR werd ook vanuit de raad regelmatig 

afgestemd, met ROOS vonden besprekingen plaats 

en met volksvertegenwoordigers uit de Eerste 

en Tweede Kamer. En voortdurend overleg met 

vertegenwoordigers van collega-omroepen.

Aanleiding voor dit ‘veel met elkaar communiceren’ 

was de toekomst voor onze regionale omroep.

In april van dit verslagjaar verscheen een voorstel 

van ROOS genaamd: ‘Het nieuwe publieke regionale 

mediabedrijf; betrokken en betrouwbaar’. 

Een voorstel dat na moeizaam bestuurlijk overleg 

en een beperkte inbreng van toezichthouders tot 

stand kwam. Met als inzet de Staatssecretaris voor 

mediazaken in een besluitvormingstraject te sturen, 

waarmee de waarden van de individuele omroepen 

waren geborgd.

Helaas was dit voorstel van ROOS voor onze 

raad bepaald geen geruststellend epistel, nogal 

wat kanttekeningen werden geplaatst bij 

diverse aspecten; met name de journalistieke 

onafhankelijkheid bleek voor de raad onvoldoende 

zeker gesteld, de governance, zoals voorgesteld, leek 

niet solide en zeker ook de financiële onderbouwing 

werd door de raad als wankel gekenschetst.

Deze kritiek werd ook door de raad gedeeld met 

collega toezichthouders in het land. Hier en daar 

werd steun voor onze kritische noten gevonden, 

maar helaas bleken vele toezichthouders zich 

uiteindelijk neer te leggen bij de mening van de 

meerderheid.

Met waardering heeft de raad de inspanningen van 

onze bestuurder gevolgd. Hij heeft niet nagelaten 

het conceptplan bij te sturen. Wat er nu aan 

het eind van het verslagjaar ligt is derhalve een 

enigszins aangepast plan, maar nog steeds niet rijp 

voor onderschrijving door onze raad. 

Het wachten is nu op de politiek, hopelijk 

hebben onze inspanningen in dit verslagjaar 

de volksvertegenwoordigers bij te praten, nog 

resultaat. In het directieverslag is een uitvoerige 

toelichting geschreven op het hele proces met 

betrekking tot het ROOS-plan.

Het verdient naar mijn inzicht grote waardering 

dat ons Drentse mediabedrijf ondanks de moeilijke 

externe omstandigheden een prachtig jaar beleefde. 

Bedrijfsmatig prima op orde en journalistiek 

terecht weer zeer gewaardeerd door onze 

luisteraars en kijkers. 

In personele zin stonden twee zaken voor de raad 

op de agenda. De heer Sluyter werd herbenoemd 

evenals de heer Volkers. Ondanks het bereiken 

van de maximale termijn voor de heer Volkers 

besloot de raad hem wel voor een volgende periode 

te benoemen, gelet op de onzekere toekomst. Alle 

expertise binnen de raad kan daardoor ook in het 

komende -wellicht cruciale – jaar worden benut.

Na het jubileumjaar 2014 kenmerkte dit jaar zich 

door strijd tegen opname in een systeem waarin de 

eigenheid van onze omroep op het spel staat. De 

raad blijft van oordeel dat er alles aan moet worden 

gedaan het eigen karakter van RTV Drenthe zoveel 

mogelijk te behouden. Dat kan zeker wanneer ook 

de politiek de waardering van onze luisteraars en 

kijkers in haar beschouwingen betrekt.

Het kan toch niet zo zijn dat de mensen in 

onze provincie hun objectieve en vertrouwde 

nieuwsvoorziening met achtergronden en 

programma’s met de kleur en geur van de regio 

kwijt raken.

De medewerkers van RTV Drenthe hebben een 

bloeiende en boeiende omroep een plek gegeven die 

het verdient gekoesterd te worden. De raad wil deze 

medewerkers, in alle onderdelen van dit bedrijf, 

in vaste dienst of freelance, zeer veel dank zeggen 

namens alle mensen die dagelijks afstemmen op 

onze frequentie.

Frits Brink 

Voorzitter
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Jaarverslag van de Ondernemingsraad

Doelstelling 
De OR behartigt de belangen van het bedrijf, 

mede vanuit het personeel gezien, met een 

positief kritische houding. We zien erop toe dat 

de voor RTV Drenthe geldende voorschriften 

(arbeidsvoorwaarden, CAO, wet) worden 

nageleefd. Daarnaast denkt de OR actief mee over 

bedrijfsbrede plannen voor de toekomst.

Overleg
In 2015 heeft de OR diverse overleggen gevoerd. Om 

de algemene gang van zaken te bespreken, zit de OR 

minimaal één keer per jaar aan tafel met de Raad 

van Toezicht. Het overleg met de directie heeft acht 

keer plaatsgevonden. De OR zelf heeft afgelopen 

jaar gemiddeld tweewekelijks om tafel gezeten om 

alle ontwikkelingen te bespreken.

De voorzitter van de OR heeft vanaf december 

2014 plaatsgenomen in het landelijke OR-platform 

van de regionale omroepen. Primair doel is om 

elkaar optimaal van informatie te voorzien 

en te overleggen over een eenduidige koers 

over de reorganisatieplannen van ROOS, en de 

bijbehorende adviesaanvragen, naar aanleiding 

van de aangekondigde bezuinigingen per 1 januari 

2017. Dit platform houdt zich ook bezig met 

afstemming van de plannen met de kerngroep van 

de redactieraden en doet lobbywerk richting het 

Ministerie van OCW en de politiek. Het platform 

heeft, in overleg met alle ondernemingsraden, een 

voordracht gedaan voor een lid van de Raad van 

Toezicht van het nog te vormen RPO. 

Er is een aantal landelijke OR-dagen georganiseerd 

voor alle OR-leden van de regionale omroepen waar 

de verschillende kanten van de ROOS-plannen 

gezamenlijk werden besproken.

De OR heeft daarnaast ook intern veel contact 

gehad met de Redactieraad (RR) over diverse zaken, 

die beide raden aangaan. Overlapping is er al snel, 

en daarin trekken OR en RR zoveel mogelijk samen 

op. Goed voorbeeld hiervan is onder andere de 

beoogde interne reorganisatie techniek.

Advies en instemming
De OR heeft zich het afgelopen jaar onder andere 

laten informeren en haar mening gegeven over de 

diverse ontwikkelingen bij RTV Drenthe.

Over de voorgenomen interne reorganisatie voor 

de afdeling Faciliteiten heeft de OR negatief 

geadviseerd. De directie heeft het definitieve besluit 

over de reorganisatie teruggetrokken om een 

gang naar de Ondernemingskamer te voorkomen. 

Vervolgens is afgesproken dat de OR en directie 

alsnog een aantal zaken realiseren zonder dat het 

een reorganisatie is geworden. Inzet was ook om 

niet te veel vooruit te lopen op de bezuinigingen 

van 17 miljoen per 1 januari 2017. Want het grootste 

deel (7 tot 8 miljoen) zal worden bezuinigd in 

technische ondersteuning en technici.

De meeste adviesaanvragen in 2015 hadden te 

maken met de reorganisatieplannen van ROOS en 

werden gezamenlijk in het OR-platform opgepakt.

De mogelijkheden van samenwerking tussen 

kranten, correspondenten en lokale omroepen zijn 

met ons besproken. Door de ontwikkelingen in 

politiek Den Haag is het noodzakelijk om mogelijke 

samenwerking met de NPO of andere organisaties 

nader te bekijken.

Achterban
De OR informeert de medewerkers van RTV 

Drenthe over lopende zaken via de mail en op 

intranet. Ook overlegt de OR regelmatig met 

collega’s om met hen van gedachten te wisselen en/

of informatie te vergaren. 

Samenstelling OR
In de loop van het jaar is Frits Emmelkamp gestopt 

vanwege beëindiging van zijn freelancecontract en 

ook Mark Dijkhuis is gestopt vanwege zijn nieuwe 

functie. Beide vacatures zijn weer opgevuld.

Serge Vinkenvleugel

Voorzitter
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Jaarverslag van de Redactieraad

Turbulent jaar
Het jaar 2015 was voor de regionale omroepen een 

turbulent jaar en dat had ook zijn weerslag op de 

Redactieraad van RTV Drenthe. De eerste contouren 

van de regionale omroep nieuwe stijl tekenden 

zich af. Met minder geld minstens hetzelfde blijven 

doen, en eigenlijk moeten we gewoon nog beter 

worden. 

In januari begonnen we daarom met een 

inspirerende bijeenkomst, samen met de OR en 

het RBT. Dat leidde tot een aantal ambities en 

conclusies: we willen nog meer werk maken van 

Online, we moeten meer focussen op de verhalen 

die we echt belangrijk vinden, we streven naar 

meer continuïteit in de newsflow en verslaggevers 

moeten nog meer dan nu breed inzetbaar zijn.

Ambitie
Terugkijkend op het afgelopen jaar mag de 

conclusie zijn dat we het als omroep, ondanks de 

vele ontwikkelingen om ons heen, goed hebben 

gedaan. De ambities op ons platform Online zijn 

meer dan waargemaakt, radio blijft stabiel en we 

hebben een TV-format neergezet waar we trots op 

mogen zijn.

In journalistiek opzicht zijn we in 2015 

doorgegroeid. De ingezette weg om met 

portefeuillehouders te werken werpt steeds 

meer zijn vruchten af. Verder hebben we veel live 

verslaggeving gedaan, tentakelitems gebracht en 

meer en soms ook minder geslaagde ‘uitsmijters’ 

aan ons publiek gepresenteerd.

Overleg
Onze Redactieraad heeft in 2015 een aantal 

overleggen gevoerd met de collega’s van RTV 

Noord en Omrop Fryslân. Naar het voorbeeld 

van de OR’en heeft dat uiteindelijk geleid tot een 

landelijk platform van redactieraden, de kerngroep 

Redactieraden (KRR). Onze voorzitter heeft daar 

zitting in. 

Belangrijke (landelijke) thema’s waren (en 

zijn): journalistieke onafhankelijkheid in het 

krachtenveld van de beoogde clusterdirecteuren en 

van het huidige ROOS, het borgen van journalistiek 

in kwetsbare regio’s, de samenwerking in de NOS-

journaals en de nieuwsverslaggever 3.0. Wat dat 

laatste betreft: onze omroep werkt al grotendeels 

op de voorgestelde manier, die kansen biedt, maar 

waar ook ontwikkelingen in zitten waar we alert op 

moeten zijn.

Overgangsjaar
Op dit moment lijkt alles in beweging en 2016 is 

duidelijk een overgangsjaar. Een overgangsjaar 

naar een situatie waarin we met minder geld en 

in een andere setting ons werk nog beter moeten 

gaan doen. En dat met minder ondersteuning van 

collega’s die het werk van journalisten faciliteren en 

mogelijk maken. De verslaggever in de regio is en 

wordt de ‘one man band’. 

Binnen de mogelijkheden die we hebben probeert 

de Redactieraad intern en extern te waken en bij 

te sturen, zodat we een sterke omroep in Drenthe 

houden, die voldoende budget heeft en eigen 

inhoudelijke keuzes kan maken. Dat werk speelt 

zich grotendeels achter de schermen af. Maar de 

Redactieraad was er, is er en blijft er, ook in de jaren 

die komen.

Steven Stegen

Voorzitter

Floris Mulder

Chef bureau 

Martin van der Veen

Eindredacteur varia

Altijd in de buurt, dus bij steeds 
meer evenementen in de provincie.

We ontwikkelen ons steeds meer als 

evenementenzender op Radio, TV en internet. 

Bij veel activiteiten streamen we – dat is live 

op internet –  wat er gebeurt. En dat wordt 

gewaardeerd in Drenthe!

Het brengen van nieuws is de belangrijkste 

pijler van RTV Drenthe. Een fonkelnieuwe TV-

studio zorgt voor nieuw elan, aansluitend is de 

programmering van Drenthe Nu op de schop 

gegaan. Er is meer interactie, we zijn waar het 

nieuws gebeurt, en we creëren meer ruimte voor 

verdieping. Drenthe Nu is ruim 6 minuten langer 

geworden. Nieuw is weervrouw Loes van der 

Laan. Haar verschijning zorgt voor beroering in 

Drenthe. Want spreekt Loes nu Drents of is het toch 

Gronings? Voor de in Tweede Exloërmond geboren 

Loes zélf is het helder: ‘Je mag best zeggen dat ik 

Gronings spreek, maar je kunt niet zeggen dat het 

geen Drents is.’

In het nieuws
24 uur per dag, 7 dagen in de week, altijd is de 

nieuwsredactie paraat voor het nieuws. De 

redactie maakt nieuws en zorgt voor verdieping en 

achtergrond. De redactie werkt volgens het principe 

online first en bedient daarnaast met volle inzet 

radio en televisie. Dat resulteert in een permanente 

nieuwsvoorziening op rtvdrenthe.nl en op onze app, 

in live uitzendingen op internet, radio en televisie, 

in drie Drenthe Nu’s per dag op Radio Drenthe en 

in een dagelijkse nieuwsuitzending op TV Drenthe. 

Het laatste nieuws het eerst op uw regionale zender.

In toenemende mate bereiken we ons publiek 

online, met de site en de app. Het afgelopen jaar is 

het bezoek online met bijna 60 procent gestegen ten 

opzichte van 2014. We weten steeds meer vrienden 

en volgers aan ons te binden op Facebook, Twitter 

en vrij recent Instagram. We bereiken op deze 

platforms een beduidend jonger publiek.

Enkele opvallende zaken: het werkbezoek van 

Koning Willem-Alexander aan de Veenkoloniën 

afgelopen voorjaar. De rechtszaak tegen Enise B. 

en Antonio Marcus van der P.- ook wel bekend 

als Bonnie en Clyde. De twee staan terecht voor 

Programmazaken
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ontvoering en mishandeling van een Meppelse en 

een rooftocht langs de Duits-Nederlandse grens. 

De verkiezingen van Provinciale Staten. De grote 

vluchtelingenstroom die ook in Drenthe zorgt voor 

veel discussie en soms emotie. Een fataal incident 

van een meisje van 8 dat van een flat van 10 hoog in 

Hoogeveen zou zijn gevallen of geduwd. De eerste 

‘wilde’ wolf die aan het begin van het jaar door 

Drenthe liep.

Herdenking
Op 4 mei wordt de dodenherdenking in Kamp 

Westerbork rechtstreeks uitgezonden op radio en 

televisie.

Westerbork staat geheel in het teken van de viering 

van 70 jaar bevrijding. Met bijna 200 historische 

legervoertuigen trekt bevrijdingstour The Final 

Push door Drenthe. De tocht begint in Balkbrug 

en eindigt in Westerbork met een herdenking die 

werd bijgewoond door veteranen en honderden 

schoolkinderen. RTV Drenthe is erbij en doet live 

verslag via radio, televisie en online.

De slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 

worden ook herdacht bij RTV Drenthe. Bij de ingang 

van ons pand hangt een gedenkplaat, met daarop 

de namen van 44 omgekomen HBS-scholieren. 

De school was vroeger gevestigd in het gebouw 

aan de Beilerstraat. Bij de herdenking waren 

leerlingen en docenten van het Dr. Nassau college 

uit Assen aanwezig. Ook oud-leerlingen van toen en 

vertegenwoordigers van de Stichting Struikelstenen 

kwamen naar de Beilerstraat. Burgemeester van 

Assen Marco Out gaf een toespraak. Leerlingen 

zorgden voor muziek, legden een krans en droegen 

gedichten voor.

  

NL-Awards
Radiomaker Fatos Vladi wint een NL-Award. Vladi 

maakte voor Radio Drenthe de documentaire 

Niemand Leeft voor Zichzelf. De NL-Awards zijn 

onderscheidingen voor de beste producties van 

de regionale omroepen van het afgelopen jaar 

en werden uitgereikt tijdens de ROOS Dagen in 

Ermelo. In de documentaire volgt Vladi de mensen 

van de Adventskerk in Assen. Het verhaal staat 

model voor vele protestantse kerken in Nederland, 

die te maken hebben met vergrijzing en leegloop. 

‘Een verassende rode draad neemt de luisteraar 

mee in het verhaal. De verslaggever heeft kennis 

van de materie, stelt de juiste vragen en vraagt 

door. De omgevingsgeluiden dragen bij aan de 

luisterervaring en brengen de juiste sfeer over’, 

oordeelt de jury.

Samenwerking
RTV Drenthe zoekt nadrukkelijk samenwerking 

met lokale omroepen. Dat resulteert in een 

convenant met RTV Meppel, met wie we samen 

het economisch TV programma Ondernemend 

maken. Ook Boom Regionale uitgevers in Meppel 

participeert hierin. Samen met RTV Emmen maken 

we op radio enkele sportuitzendingen rondom 

de nacompetitie van FC Emmen, en tijdens het 

wielerspektakel De Gouden Pijl. Het voetbalseizoen 

2015/2016 maken we met RTV Emmen op radio FC 

Emmen live. In 2016 worden verdere initiatieven 

ontwikkeld om de samenwerking met de lokale 

omroepen te versterken.

De Week van
Met de introductie van het vernieuwde Drenthe 

Nu komt er een nieuw programma op TV Drenthe: 

De Week van. Op werkdagen zes minuten, zeer 

afwisselend van opzet; variërend van sport tot 

cultuur, van auto’s tot paarden. Het programma 

wordt deels in opdracht van RTV Drenthe gemaakt 

door externe producenten. 

Evenementen
Rosenmontag  – in maart –  is niet meer weg te 

denken in de programmering van RTV Drenthe. 

De bonte stoet praalwagens zorgt voor feest in 

Stiekelstad én op onze zender.

Retropop 13 juni in Emmen betekent topmuziek 

op de Drentse zender. Live te zien en te horen zijn 

Rob de Nijs, Het Goede Doel, Time Bandits, Van Dik 

Hout en Nits. Het festival trekt ruim 15-duizend 

bezoekers. Tel daar nog maar enkele tienduizenden 

kijkers en luisteraars bij. 

We worden benaderd door Sport Drenthe en de 

Provincie om mee te doen aan Festival Op Fietse, om 

recreatie en sportiviteit in Drenthe te promoten. 

Verslaggevers Frits Emmelkamp en Joris Barske 

fietsen begin juli met gasten twee weken lang de 

provincie rond. De Fiets4daagse speelt daarbij ook 

een belangrijke rol. Live te horen op radio, live te 

zien op TV en ‘s avonds een samenvatting op TV.

Drenthe bestaat in 2015 200 jaar. Op TV Drenthe 

wordt op 2 oktober over de rol van de provincie 

gediscussieerd en we vertonen een film over 

Drenthe.

Nog een garantie voor succes is Het Bloemencorso 

Eelde, 8 september. Tienduizenden toeschouwers 

langs de kant, en goed bekeken op TV Drenthe.

De Roder- en Zuidlaardermarkt zijn elk najaar vaste 

‘prik’ op radio en tv.

Samen voor de Voedselbank beleeft z’n tweede 

editie. Begin december wordt twee weken lang op 

radio, TV en internet actie gevoerd voor de Drentse 

voedselbanken. Wederom zeer succesvol! Er wordt 

meer dan 240.000 euro aan voedsel en goederen 

binnengehaald.

Verder zijn we live op internet bij meer dan 40 

verschillende evenementen. Om te laten zien wat er 

in onze provincie gebeurt. En dat is veel. Heel veel.

Streektaol
Nieuw op TV Drenthe is de snelste streektaalkwis 

van Drenthe: Loos. Loos wordt gepresenteerd 

door Harm Dijkstra en op werkdagen in maart 

uitgezonden. Het Huus van de Taol bedenkt zo’n 

400 streektaal-gerelateerde vragen en deelnemers 

moeten die zo snel mogelijk beantwoorden. In 

december is er een tweede editie van Loos- niet 

Drentstalig en met presentator Wolter Klok- met 

nieuwsvragen over 2015.

Het Drents Liedtiesfestial, dat RTV Drenthe maakt 

in samenwerking met het Huus van de Taol, gaat 

alweer het vierde seizoen in. Verrassend dit jaar 

zijn inzendingen van jonge musici. Winnaar worden 

Suzanne en Linda Kannegieter met ‘Ik geleuf niet 

meer in liefde’. 

Er is veel streektaol te horen op radio; elke dag in 

De Brink, vrijwel de hele weekendprogrammering is 

Drentstalig. En natuurlijk elke zondag op radio Op 

Streek met Bert Kamping, met eigen streektaol én 

andere streektaolen.

Op TV is Strunen altijd in de streektaol. Waar 

mogelijk wordt Drents gesproken op TV. De 

jaarlijkse RTV-special Jongens van het Noorden is 

dit jaar in de streektaol, met Bert Hadders en de 

Nozems. We zijn blij dat het duo Harm en Roelof dit 

jaar weer een oudejaarsconference houdt. Te zien 

op TV Drenthe. Op 31 december natuurlijk. 

Sport
Elke dag zijn de sportverslaggevers op zoek naar 

het laatste sportnieuws in de provincie. Drenthe’s 

enige betaald voetbalclub FC Emmen wordt op 

de voet gevolgd. Op internet zijn de liveblogs van 

de wedstrijden een succes. We zenden op TV een 

samenvatting uit van de wedstrijden. FC Emmen 

bereikt de nacompetitie, we volgen die wedstrijden 

live op radio in samenwerking met RTV Emmen. En 

vanaf september zijn alle Jupilerleage-wedstrijden 

van FC Emmen live te volgen op Radio Drenthe 

en RTV Emmen. Live sport op internet is een 

mooie aanvulling op de huidige programmering. 

Soms kijken duizenden mensen via onze site mee 

naar handbal- en voetbalwedstijden. We volgen 

ook de prestaties van DOS’46 uit Nijeveen in de 

korfballeague.

Op TV bewijst Onze Club wekelijks zijn waarde. 

Voetbalclubs uit alle competitielagen komen aan 

bod. En vooral derby’s worden door het kijkpubliek 

zeer gewaardeerd. Begin januari maken we de 

finaledag van het grootste zaalvoetbaltoernooi van 

Noord Nederland Protos Weering live mee op TV.

Is darten een sport? Daar zijn de meningen over 

verdeeld, maar wij zijn 1 februari op TV live bij 

de Dutch Open Darts, het grootste darttoernooi 

van Nederland! En via rtvdrenthe.nl ook in het 

buitenland door duizenden enthousiastelingen 

bekeken.
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We zijn ook actief in de paardensport; half juli 

volgen we op TV twee zondagen live de Grote Prijs 

CH de Wolden. Ook zenden we op TV drie dagen 

achtereen een CH de Woldenjournaal uit.

Veel wielrennen dit jaar en allemaal live op TV 

en internet: De Ronde van Drenthe, De Slag om 

Norg en de De Gouden Pijl in Emmen. Een waar 

wielrenfeest waar zo’n 50-duizend mensen op 

af komen. Ook zijn we 4 oktober present bij de 

Superprestige Gieten.

Handbal live op TV Drenthe: de handbaldames van 

DOS uit Emmercompascuum halen de 4e ronde 

van de Europacup. Het Europese avontuur van 

de handbalheren van Hurry Up duurde slechts 

twee wedstrijden. Tegenstander HC Berchem uit 

Luxemburg plaatst zich op basis van het aantal 

uitdoelpunten voor de volgende ronde in de 

Challenge Cup. 

Cultuur
Op radio is dagelijks aandacht voor cultuur en 

culturele activiteiten. We nodigen gasten uit, 

houden de culturele agenda nauwlettend in de 

gaten. Een vaste basis is het wekelijkse culturele 

radioprogramma Podium van Lukas Koops. 

Daarnaast brengen we cultuur in De Brink en in 

Anouk in de Middag. Harry’s  Blues – van Albert 

Haar-  zorgt ervoor dat de het culturele blues 

erfgoed van Drenthe springlevend blijft. En de 

grote koren- en korpsen gemeenschap van Drenthe 

bedienen we wekelijks met Muziekprofiel. 

Drents Omroepkoor
Het Drents Omroepkoor heeft een dirigentenwissel 

doorgevoerd. Medeoprichter van het koor Johan 

Rodenhuis besluit het omroepkoor te verlaten. 

Dirigent Roelof Bosma neemt het stokje over. Het 

Drents Omroepkoor verzorgt onder meer het 

1 januari-concert op TV Drenthe. Afgelopen jaar 

overigens samen met het Drents Jeugdorkest.

Online
RTV Drenthe scoort steeds beter Online. In 

2015 trekken we 32,9 miljoen bezoeken op alle 

platformen samen. Ten opzichte van 2014 steeg ons 

bereik met ruim 58 procent. De recordmaand was 

oktober, met 2,97 miljoen bezoeken. 

Het Online succes in 2015 komt voort uit een aantal 

maatregelen die steeds meer vorm krijgen in de 

praktijk:

•	 In	2014	hebben	alle	redacteuren	een	cursus		

 gekregen om beter Online teksten te

 schrijven. Hierbij ligt de nadruk op het 

 verbeteren van onze koppen en het   

 structureren van teksten.

•	 We	hebben	de	inzet	op	Online	flink		 	

 opgeschroefd. Het hele jaar werkten iedere  

 werkdag vier en in het weekend twee 

 redacteuren van 7 tot 24 uur aan de site. 

 Hierdoor loopt de berichtgeving over de   

 hele dag beter door.

•	 Verslaggevers	onderkennen	steeds	meer	de		

 kracht van Online berichtgeving: ze leveren  

 steeds vaker artikelen met foto’s aan en   

 houden liveblogs bij van bijv. rechtszaken. 

•	 We	zetten	meer	in	op	snelheid:	berichten	

 wachten niet meer op radio of tv, maar 

 gaan direct online. 

•	 Steeds	vaker	stuurt	de	omroep	breaking	

 nieuws uit via de app: dit vergroot de 

 online aanwezigheid van de omroep. De 

 relevantie van onze berichtgeving neemt 

 toe en dit trekt meer publiek.

•	 We	zetten	flink	in	het	op	Social	Media,	we	

 houden beter bij wanneer we welk bericht 

 op bijv. Facebook zetten. 

De stijging in het aantal bezoekers is opvallend. 

Afgezet tegen de andere regionale omroepen doet 

RTV Drenthe het bovengemiddeld goed. Alleen RTV 

Noord-Holland liet in 2015 een sterker groeicijfer 

zien: + 74 procent. De overige omroepen noteren 

stijgingspercentages tussen de 11 en 31 procent in 

2015 ten opzichte van 2014.

Een nieuwe site
In juli heeft RTV Drenthe een nieuwe site 

gelanceerd. Dit was het resultaat van een intensieve 

samenwerking met Omroep Gelderland, RTV 

Noord, Omroep West en RTV Rijnmond binnen 

het project RegioGrid. Met de lancering van de 

nieuwe site is definitief afscheid genomen van het 

ROOS CMS, een eerder samenwerkingsverband van 

verschillende omroepen. 

Het grote verschil tussen beide projecten is dat 

bij RegioGrid van meet af aan is gesteld dat 

omroepen water bij de wijn moeten doen. Wil een 

samenwerking op dit gebied slagen, dan moet 

de basis voor alle sites gelijk zijn. De sites van 

de betrokken omroepen hebben allen eenzelfde 

template waarin op eenvoudige wijze aanpassingen 

te doen zijn. Die aanpassingen gelden voor een 

aantal zaken: kleurstelling, logo en menu. Ook 

kunnen omroepen zelf losse pagina’s maken. 

Na de introductie van een nieuwe site neemt over 

het algemeen het aantal bezoeken tijdelijk af. Dit 

komt doordat het publiek weer even moet wennen 

aan het nieuwe uiterlijk. Bij de introductie van onze 

nieuwe site is dit fenomeen grotendeels achterwege 

gebleven.

Met de komst van de nieuwe site hebben we ook 

de externe nieuwsbrief aangepast. Het uiterlijk is 

anders dan voorheen, en we zijn overgegaan op een 

andere leverancier. Eerder werden nieuwsbrieven 

verstuurd via het systeem van het Amerikaanse 

Mailchimp. Sinds juli maken we gebruik van het 

systeem van SendCastle uit Assen.

Livestreams
In 2015 hebben we extra livestreams opgezet. Op 24 

januari werd Drenthe wakker in een wit landschap: 

een aardig pak sneeuw bedekte de provincie. Via 

een iPad op de voorruit van een auto kon het 

publiek meegenieten van het winterse landschap: 

we hebben enige uren met de auto rondgereden en 

hebben beelden rechtstreeks uitgezonden op de 

site. Dit zorgde voor een grote piek in het aantal 

bezoekers. We trokken die dag bijna drie keer zoveel 

bezoekers dan op een normale vrijdag.

De nieuwsredactie heeft in samenwerking met de 

afdeling Marketing & Communicatie ruim twintig 

keer een livestream opgezet vanaf evenementen. 

Dit was mogelijk dankzij de oprichting van het 

StreamTeam. De Chef bureau en een stagiair 

hebben binnen dit project gewerkt aan het 

realiseren van makkelijk op te zetten stream-

apparatuur. 

We gebruikten daarvoor een koffer met daarin een 

zelf gebouwde wifi hotspot met 4g-connectie. 

Online bekeken
2.9 miljoen per maand
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Hierdoor kon de iPad draadloos gekoppeld worden 

aan het internet en konden we een stream opzetten. 

De reactie van het online-publiek was groot: als we 

een stream brachten dan was het op de betreffende 

dag vrijwel iedere keer het best bekeken onderdeel 

van de site. De evenementen waar de streams 

opgezet zijn, reageerden ook enthousiast. Ze willen 

in 2016 weer gebruik maken van de streams en deze 

graag uitbreiden met meerdere camera’s.

Ook zijn we in 2015 verder gegaan met het streamen 

van belangrijke voetbalduels. Hierbij maakten 

we gebruik van een camera en een verslaggever, 

het signaal van de camera liep via de SNG naar 

ons pand in Assen. Daar werd het vervolgens 

getranscodeerd en live online uitgezonden. Tegen 

geringe extra kosten kwamen we tegemoet aan 

de grote behoefte van het publiek om dit soort 

wedstrijden live te bekijken. 

Apps
In 2015 is er geen grote update van de apps 

uitgevoerd. Inmiddels gebruiken alle 13 regionale 

omroepen dezelfde apps voor verschillende 

platformen: iOS smartphone en tablet, Android 

smartphone en tablet en een Windows app. In het 

najaar van 2015 is er een traject opgestart om de app 

flink te vernieuwen. De techniek wordt in de loop 

van 2016 helemaal opnieuw opgebouwd om beter 

aan te sluiten bij de technische mogelijkheden van 

vandaag.

De apps worden nog steeds goed gebruikt. We 

hebben in 2015 meer pushberichten gestuurd dan 

tevoren. Dit leidt structureel tot meer bezoekers: 

na een push zien we dat het volgende dal in aantal 

sessies hoger ligt dan het voorgaande dal. 

Inmiddels is onze app voor Android meer dan 

50-duizend keer gedownload. De gebruikers 

waarderen de app met vier uit vijf sterren. Uit 

de cijfers blijkt dat vooral de Android app voor 

smartphones het meeste verkeer richting onze 

berichten genereert. 

Liveblogs
In 2015 hebben we regelmatig liveblogs ingezet om 

verslag te doen van nieuwsgebeurtenissen. In een 

liveblog worden continu korte teksten gepubliceerd 

om het publiek snel op de hoogte te brengen van de 

ontwikkelingen in een bepaald nieuwsverhaal. 

We hebben de liveblogs onder meer ingezet tijdens 

de actie Samen voor de Voedselbank, bij winters 

weer en tijdens de nasleep van de aanslagen in 

Parijs. Ook deden verslaggevers via Twitter en een 

speciale widget op de site verslag van rechtszaken.

Tijdens wedstrijden van FC Emmen hebben we 

in 2015 ook liveblogs gebracht. De sportredactie 

verzorgde deze live verslagen vanaf de tribune 

van het stadion. Uit de cijfers blijkt dat deze blogs 

iedere keer weer tot de best gelezen artikelen 

behoren op de dagen dat ze ingezet zijn. 

In beeld
Uit cijfers en onderzoek blijkt dat online publiek 

vooral aangetrokken wordt door beeld. Daarom zijn 

we in 2015 begonnen om tijdens evenementen een 

fotograaf op pad te sturen. Deze freelancer maakt 

speciaal voor Online foto’s van de evenementen. We 

hebben hierdoor onder meer tijdens het TT Festival 

meer foto’s kunnen plaatsen dan in andere jaren. 

Op de site zijn speciale artikelen gemaakt met de 

foto’s onder de tag In beeld. Uit de cijfers blijkt dat 

mensen dit soort artikelen met veel beeldmateriaal, 

soms ook video’s, veelvuldig aanklikken.

Social Media
RTV Drenthe zet op Social Media vooral in op 

Facebook en Twitter. We kiezen voor Facebook en 

Twitter omdat dit de meest gebruikte en meest 

toegankelijke kanalen zijn. Vooral Facebook wordt 

door een groot publiek gebruikt. We bekijken 

continu of onze keuze goed is. Daarom hebben we 

in 2015 ook Instagram toegevoegd aan de lijst van 

social media-kanalen waar we extra inzet op plegen. 

Ook zijn de eerste verkenningen uitgevoerd om 

te zien of we via het gesloten social media-kanaal 

WhatsApp actiever aanwezig kunnen zijn.

Ongeveer 40 procent van het bezoek aan onze 

website komt binnen via linkjes en postings 

op Social Media. Hiermee is duidelijk dat extra 

investeren in Social Media een positieve uitwerking 

heeft op ons totaal online bereik. 

Alle nieuwsberichten worden geheel automatisch 

uitgezonden op Twitter: van ieder bericht verschijnt 

direct een bericht op Twitter. Dit genereert een 

goed bereik maar we willen op termijn handmatig 

twitteren invoeren zodat redacteuren de teksten in 

de tweet beter kunnen aanpassen aan de doelgroep.

Sinds 2014 heeft RTV Drenthe een Social Media-

redacteur in dienst. Deze medewerker verdeelt 

haar tijd tussen de redactie (75%) en de afdeling 

Marketing & Communicatie (25%). Dankzij de 

inzet van deze redacteur leren redacteuren op de 

nieuwsredactie steeds beter op welke manier ze het 

beste artikelen kunnen plaatsen op Facebook. Ook 

geeft de specialist aanwijzingen over de momenten 

waarop en de frequentie waarmee berichten op 

het populairste social media-kanaal gezet kunnen 

worden.

Door de manier van posten en de frequentie van 

postings aan te passen is ons bereik via Facebook 

sterk gestegen in 2015. Onze pagina op dit kanaal 

krijgt steeds meer likes. In 2015 passeerden we de 

mijlpalen van 10.000 en 20.000 likes. Eind december 

ging het aantal al richting de 25.000, dit aantal 

hebben we uiteindelijk op 3 januari 2016 bereikt. 

Iedere dag posten we ook de stelling op Facebook, 

dit zorgt voor meer reacties op het onderwerp. Ook 

publiceren we de stelling als apart artikel op de 

nieuwe site. Daardoor is sinds juli 2015 het aantal 

reacties en inbellers bij de Leste Ronde op Radio 

Drenthe toegenomen.

Zoals eerder geschreven zijn we in 2015 ook 

actiever met Instagram aan de slag gegaan. We 

posten regelmatig opmerkelijke foto’s. Daarnaast 

hebben we een aantal pilots gedaan om het weer op 

Instagram te zetten. Aanvankelijk publiceerden we 

een korte video van Loes die het weer presenteerde. 

Dit bleek te arbeidsintensief om iedere dag te doen. 

Na een korte onderbreking zijn we begonnen om 

iedere dag een weervideo te maken louter met 

symbolen en animaties. Dit lijkt goed aan te slaan 

en kan met de bestaande bezetting zonder veel 

moeite gemaakt worden.

In 2015 hebben we onderzocht of Whatsapp 

gebruikt kan worden om artikelen aan ons 

publiek te versturen. Dit gaat in tegen de 

gebruiksvoorwaarden van het gesloten social 

media-kanaal. Daarom zijn deze verkenningen 

voorlopig stopgezet. We zijn wel een onderzoek 

begonnen naar een manier waarop het publiek 

ons via Whatsapp kan bereiken. Dit is handig voor 

tips, foto’s maar ook voor reacties op de stelling 

en/of iets wat in de uitzending op radio gezegd is. 

Naar verwachting kunnen we een systeem om dit 

makkelijk te laten verlopen in de loop van 2016 

invoeren.
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Faciliteiten

radiobijdrages. Zij maken nu gebruik van een all-in-

one concept op hun iPhone. Hiermee is het mogelijk 

een interview op te nemen, eventueel te monteren/

bewerken, en vervolgens door te spelen naar de 

studio. Ook is het mogelijk live-opnames, met goede 

audiokwaliteit, te maken met een mobiele telefoon. 

Op ICT gebied zijn er verschillende 

vervangingsinvesteringen gedaan. Zo is het 

koelsysteem in de serverruimte geheel vernieuwd 

en zijn alle switches in het computernetwerk 

vervangen.  

Update TV decor 
Om nog meer Altijd in de buurt te zijn had de 

redactie de wens om bij de nieuwsuitzendingen 

van TV Drenthe vaker live uit de provincie te 

komen. Ook moet de presentator meer interactie 

hebben met de verslaggever(s) op locatie en 

gasten in de studio. Hiervoor zijn wijzigingen 

aangebracht in het bestaande decor door te 

zorgen dat de presentatoren niet meer vanachter 

een desk presenteren. Hiervoor in de plaats 

is een fraai gevormde (geheel in eigen huis 

ontworpen) tafel gekomen waar het mogelijk is 

om verschillende gasten te ontvangen. Diverse 

monitoren in de wanden zorgen ervoor dat de 

nieuwsonderwerpen beter kunnen worden geduid 

en dat de verslaggevers op locatie prominenter 

in beeld worden gebracht. Voor het leggen van 

HD-videoverbindingen heeft RTV Drenthe een 

videozender geleased die zo compact is dat het 

eenvoudig in een rugzak past. Via de mobiele 

telecomnetwerken of een internet aansluiting is 

het mogelijk verbinding te leggen met de studio in 

Assen en, met het oog op de samenwerking, ook met 

bijvoorbeeld Leeuwarden, Groningen of Hilversum. 

Het is een aanvulling op de videoverbindingen die 

we via de satelliet maken. 

Oog op de toekomst
Met de blik op de ingrijpende veranderingen die de 

regionale omroepen in 2017 staan te wachten wordt 

er in 2015 kritisch gekeken naar investeringen 

van nieuwe, of het vervangen van, afgeschreven 

apparatuur en systemen. Uitgangspunten die 

de nieuwe organisatie wil gaan hanteren om 

de beoogde bezuinigingen te realiseren zijn 

harmonisatie, centralisatie en innovatie. Er wordt 

gestreefd naar een meer eenduidige werkwijze met 

bijbehorende systemen. Hierdoor wordt er alleen 

geïnvesteerd of vervangen als het echt nodig is. 

Nieuwe radiostudio 

Nadat we in 2014 de oude radiostudio 3 hebben 

vervangen is in 2015 studio 1 aan de beurt. Met 

het oog op de komende bezuinigingen gaat RTV 

Drenthe terug van drie studio’s naar twee. Gezien 

de calamiteitenfunctie van Radio Drenthe is het 

noodzakelijk dat er altijd back-up voorzieningen 

aanwezig zijn. De nieuwe studio is grotendeels een 

kopie van de vorig jaar gebouwde studio: geheel 

voorbereid op selfsupporting presenteren, maar 

ook nog geschikt voor het voeren van politieke 

discussies met meerdere mensen in bijvoorbeeld 

het zaterdagmiddag programma Cassata. De studio 

is ook geschikt gemaakt voor Visual Radio door 

middel van zelf schakelende camera’s. Ook in deze 

studio is gekozen voor een strakke inrichting en een 

moderne kleurstelling. 

DAB+ en iPhones 
Wat vorig jaar al werd aangekondigd is in 2015 ook 

daadwerkelijk gebeurd: Radio Drenthe zendt uit 

via het DAB+ netwerk. Dit is de digitale opvolger 

van het huidige FM-net. Naast de landelijke 

publieke en commerciële radiostations zijn ook de 

regionale publieke omroepen per 1 mei via DAB+ 

te ontvangen.  De verslaggevers zijn afgestapt 

van de oude portable opnamerecorder voor hun 

Rego Meijer

Hoofd faciliteiten
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Commercie
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George Wesseling

Commercieel manager a.i

Marktontwikkeling
In het MKB en met name de retail was er sprake 

van een aanhoudende slechte economische situatie 

in 2015. De totale omzet is met circa 11% gedaald ten 

opzichte van de omzet in 2014. Door een realistische 

begroting af te geven voor 2015 is het resultaat 

overall hoger dan begroot. De nationale omzet 

die gerealiseerd wordt door Omroep Reclame 

Nederland (ORN) is na een flinke stijging in 2014 

met 19,1% gedaald in 2015.

De bovenregionale omzet is gestegen ten opzichte 

van 2014 (+12%). De totale daling (-12%) is conform  

de lastige marktomstandigheden en andere 

prestaties van de overige regionale omroepen.

De barteromzet is met 12% gedaald ten opzichte van 

2014. De barteromzet heeft een waarde van € 224.000 

De totale omzet inclusief barters is in 2015 circa 

€ 1.088.000 geworden.
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Omzetontwikkeling tv
De positie van de regionale zenders op de landelijke 

markt wordt steeds moeilijker. Het bereik van 

regionale televisie is over heel 2015 opnieuw 

afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook 

het bereik van TV Drenthe is gedaald. Dat uit zich 

in een lagere respons op de regionale campagnes 

van adverteerders. 

De landelijke tv-omzet (ORN) daalde ten opzichte 

van 2014 met 5%. De regionale tv-omzet, inclusief 

barters, is ten opzichte van 2014 gedaald met circa 

€ 57.000. De bovenregionale omzet voor tv is 

gestegen met circa € 13.000.
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Omzetontwikkeling radio
Radio Drenthe was in 2015 ook marktleider in 

Drenthe. De luisterdichtheid en luisterduur 

van Radio Drenthe liggen op een goed niveau 

en daarmee kunnen adverteerders zeer (kosten)

efficiënt hun doelgroep bereiken. De landelijke 

tarieven staan onder druk door de toenemende 

concurrentie. 

De regionale reclameomzet voor radio is in 2015 

met 3% gedaald en de bovenregionale opbrengst is 

gedaald met 6%. De landelijke opbrengst (ORN) is 

voor Radio Drenthe met 37% gedaald t.o.v. 2014.
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Internet
Ondanks de technische strubbelingen die wij 

ondervinden zien wij met name groei op de 

landelijke markt door de sterke positie die de 13 

regionale omroepen samen innemen op de online 

markt. De voordelen van het gebruik van een 

zogenaamde ‘adserver’ wordt duidelijk zichtbaar. De 

onverkochte bannervoorraad wordt door ‘automatic 

trading’ aangeboden aan de landelijke markt. 

Het aantal bannerposities neemt toe waardoor 

er meer mogelijkheden ontstaan om op termijn 

de online inkomsten te verhogen. In 2015 is de 

mogelijkheid voor adverteren op de app en website 

verder uitgebreid. Hierdoor is het bereik significant 

gestegen. In 2015 heeft online-reclame ruim 

€ 109.000 opgebracht. Voor 2016 wordt er opnieuw 

een lichte groei verwacht.

Sponsoring
In 2015 is de sponsoromzet ten opzichte van 2014 

stabiel gebleven. Onze programmering is aangepast 

op TV, hiermee zijn bijna alle sponsormogelijkheden 

verdwenen. Gezien de wettelijke beperkingen op 

het gebied van sponsoring bij de publieke omroepen 

en de daling van ons tv bereik verwachten we voor 

2016 geringe  sponsor opbrengsten.

Meetmethodiek kijk- en luistercijfers
De radio- en tv tarieven die RTV Drenthe in 

rekening brengt bij adverteerders die via het 

landelijk loket (ORN) inkopen worden bepaald 

door de onderzoeken van Intomart GfK. Dit 

onderzoek is zo ingericht dat het landelijk een 

representatief beeld geeft. Dit onderzoek is echter 

niet altijd geschikt voor RTV Drenthe omdat de 

steekproef op regionaal niveau niet groot genoeg 

is. Over langere periodes geven de onderzoeken 

wel de juiste tendens weer. Om meer inzicht te 

krijgen in het dag- en weekbereik van de regionale 

zenders is er in ROOS-verband een onderzoek 

gestart door Motivaction. Dit onderzoek schetst 

een veel positiever beeld in vergelijking met de 

onderzoeken van Intomart GfK. Voor de landelijke 

reclameomzet is RTV Drenthe afhankelijk van de 

onderzoeksmethodiek van Intomart GfK. Naast 

de financieel nadelige gevolgen, resulteert dit 

ook in een minder positief imago bij (potentiële) 

adverteerders.
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Marketing & Communicatie

Samenwerking
RTV Drenthe, altijd in de buurt! In de hele provincie 

en mèt de hele provincie. Het afgelopen jaar zijn 

we bij veel evenementen en activiteiten betrokken 

geweest. Organisaties willen graag met ons 

samenwerken, we geven extra exposure door het 

aanbieden van een RTV Drenthe promotiepakket op 

locatie en de mogelijkheid van een livestream van 

het evenement via rtvdrenthe.nl. Succes verzekerd.

Dichtbij de belevingswereld van de inwoners van 

de provincie Drenthe. Het publiek op de hoogte 

brengen van wat er speelt in de regio, welke 

programma’s en livestreams we uitzenden. Een 

omroep van en voor iedereen.

Zichtbaar en herkenbaar
Op locatie, in print, online en op plaatsen waar veel 

mensen komen. Overal kom je RTV Drenthe tegen.

Het RTV Drenthe promotiepakket is in 2015 

ongeveer 40 keer ingezet en we hebben ruim 30 

livestreams aangeboden via rtvdrenthe.nl. 

We merken dat steeds meer mensen onze 

livestreams en programma’s ook online weten te 

vinden en waarderen.

In de bioscoop in Assen en Emmen heeft het 

afgelopen jaar een promotiefilm gedraaid, op 

Groningen Airport Eelde roepen we mensen op 

om de app te downloaden voor ze op vakantie 

gaan. Instore-reclame en narrowcasting bij 

benzinestations voor de voedselbankactie van 

de regionale omroepen in december. En in het 

voorjaar kon ons publiek, via een abricampagne, 

kennis maken met de nieuwe presentator voor de 

ochtendeditie van Drenthe Nu, Marjan Koekoek.

Door een samenwerking met Dagblad van het 

Noorden was het mogelijk om gedurende het 

hele jaar advertenties te plaatsen in de krant. 

Zo hebben we een paar grote evenementen en 

programma’s extra onder de aandacht kunnen 

brengen bij het publiek: De Oudejaarsconference 

van Harm en Roelof, de TT, het Bloemencorso in 

Eelde, de Voedselbankactie, Retropop, Ronde van 

Drenthe en de Slag om Norg. Ook bij BOOM hebben 

we advertenties geplaatst om zo ook mensen in 

Zuidwest-Drenthe, die over het algemeen minder 

binding hebben met onze omroep, goed te bereiken 

en informeren.

In de aanloop naar de Superprestige in Gieten 

hebben we een actie gehouden op uitsluitend 

Facebook: Een fiets voor niets. Met deze actie 

hebben we het aantal fans en de interactie op het 

platform een enorme boost gegeven. Met deze actie 

hebben we ruim 65.000 mensen bereikt, die we ook 

aan ons willen binden voor de overige (nieuws) 

programma’s op radio, TV en Online.

Wielrennen is populair in Drenthe, er komen 

steeds meer (fiets)evenementen. Tijdens de Slag 

om Norg hebben we een aantal wielrenners 

uitgerust met hippe RTV Drenthe wielershirts. Zij 

zijn onze ambassadeurs; fans van RTV Drenthe die 

ons verhaal aan een specifieke doelgroep willen 

uitdragen.

Bas Eefting

Chef marketing & communicatie
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Wie is wie
Eind 2015 hebben we een begin gemaakt met 

het voorstellen van onze mensen op rtvdrenthe.

nl. Waarom is het zo leuk om bij RTV Drenthe te 

werken? En wat doe je eigenlijk precies? Waar komt 

je passie vandaan? We willen ons publiek kennis 

laten maken met ‘onze’ mensen. RTV Drenthe, altijd 

in de buurt!

Interne communicatie
Via ons intranet, Social, en mail worden de 

medewerkers van RTV Drenthe geïnformeerd over 

interne zaken. Projectmedewerkers weten Social 

steeds beter te vinden en kunnen medewerkers en 

betrokkenen op de hoogte houden van de invulling 

en voortgang van projecten. Er is en aantal 

informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarin 

medewerkers over de in- en externe ontwikkelingen 

zijn geïnformeerd.

Onderzoek Drenthepanel
Via het Drenthepanel, ons eigen online 

onderzoekspanel, doen we regelmatig onderzoek 

naar de wensen, verwachtingen en suggesties van 

ons publiek. We hebben verscheidene onderzoeken 

uitgevoerd. Bijvoorbeeld naar het gebruik van 

teletekst, de vraag in hoeverre de muzikale 

programmering van Radio Drenthe aansluit bij de 

voorkeur van onze doelgroep. 

De resultaten zijn intern besproken en daar 

waar mogelijk doorgevoerd. We hebben het 

onderzoek: ‘Hoe kijkt de Drent aan tegen het 

afsteken van vuurwerk en vuurwerkvrije zones’, in 

samenwerking met de redactie uitgevoerd. 

Radio Drenthe marktleider
Radio Drenthe is in de provincie Drenthe, net als 

het voorgaande jaar marktleider gebleven, blijkt uit 

onderzoek van het Nationaal Luister Onderzoek. 

De concurrentie op radio is onverminderd groot 

gebleven, met nieuwe zenders, een versnipperd 

aanbod en een groei van online muziek luisteren bij 

met name de jonge doelgroepen. Ondanks hevige 

concurrentie is Radio Drenthe de nummer 1 van 

Drenthe, en is zenders als Sky Radio, Q Music en 

NPO Radio 2 voor gebleven.

Waardering TV Drenthe  
In december werd er door de kijkers van TV 

Drenthe gemiddeld 28 minuten per dag naar de 

zender gekeken. Het best bekeken programma van 

TV Drenthe in december is Drenthe Nu, 58% van de 

TV-Drenthe kijkers keek naar dit programma. De 

kijkers van TV Drenthe hebben in december vooral 

tussen 18.00 en 19.00 uur naar de zender gekeken 

(38%). In dit tijdvak is TV Drenthe de op twee na 

best bekeken zender in de provincie Drenthe (na 

NPO 1 en RTL 4). De programma’s die TV Drenthe 

uitzendt worden gemiddeld gewaardeerd met 

een 7,4. (Bron: Marktonderzoekbureau KIEN, 4e 

kwartaal 2015).

Sociaal Jaarverslag  

Personeel

Tiny Formsma
Adviseur P&O

Aantallen
Het personeelsbestand van RTV Drenthe is in 2015 

gedaald. In 2014 waren er 89 medewerkers in dienst 

bij RTV Drenthe, samen maakten zij 75,83 FTE. In 2015 

is dit licht gedaald naar 87 medewerkers, samen 73,75 

FTE. De verlaging van het vaste FTE bestand, maakt 

een meer flexibele inzet door freelancers mogelijk. 

Door vertrek van medewerkers en 2 nieuwe functies 

zijn de volgende vacatures ontstaan:

•	 Administratief	Medewerker

•	 (Freelance	Bureauredacteur)

•	 (Freelance	Bureauredacteur	sport)

•	 Online	Redacteur

•	 Redacteur	Social	Media	

•	 Verslaggever

•	 Presentator

Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd lag in 2014 op 44,92 jaar, in 

2015 is dat 45,78 jaar. Dit is een lichte stijging, wellicht 

veroorzaakt door het feit dat nieuwe ( jonge) collega’s 

op freelance basis werken en daarom voor deze cijfers 

niet meetellen in de berekening.

Stage
We mochten in 2015 opnieuw stagiaires verwelkomen 

bij RTV Drenthe. Op bijna elke afdeling heeft wel een 

stagiair gewerkt. Studenten kunnen op deze manier 

werkervaring opdoen in de diverse disciplines die we 

hebben. Onderstaand een overzicht van de afdelingen 

en het aantal stagiaires:

Redactie 

Marketing & Communicatie

Faciliteiten

Secretariaat

P&O
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Freelancers
In 2015 hebben we samengewerkt met 97 freelancers. 

Aangezien we flexibeler willen werken maken we 

meer gebruik van de inzet van freelancers. Hier zijn 

we in 2012 mee begonnen.

Opleidingen
Het opleidingsbudget voor 2015 was € 52.700,00. 

Diverse medewerkers hebben een cursus gevolgd. 

De medewerkers van de afdeling Marketing & 

Communicatie hebben een 2-daagse workshop 

Promo gevolgd. Als voorbeelden van individuele 

trainingen kunnen we noemen Window Server en 

Journalistieke creativiteit.

 

Training feedback
In het voorjaar hebben alle medewerkers kritisch 

naar zichzelf en anderen gekeken. Er is voor 

iedereen een leuke en leerzame dag georganiseerd. 

In wisselende groepen hebben zij de teamrollen van 

Belbin besproken en is er geoefend in het geven 

en ontvangen van feedback. Dit ook met het oog 

op de toekomst van de regionale omroepen en de 

duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het 

waren interessante en leerzame dagen, waarbij het 

ook leuk was met collega’s samen te werken die je in 

het normale werk minder vaak ontmoet.

Loopbaanbeleid
Ten aanzien van loopbaantrajecten zijn afspraken 

gemaakt in de CAO. RTV Drenthe werkt met 

verschillende partijen samen voor de invulling van 

loopbaantrajecten. Vijftien medewerkers hebben 

in 2015 een loopbaantraject gevolgd. De ervaringen 

zijn positief; loopbaantrajecten worden een 

geaccepteerd gegeven in onze organisatie.

Beoordelen
Jaarlijks voeren de leidinggevenden met elke 

medewerker een functioneringsgesprek en een 

beoordelingsgesprek. De uitkomsten van de 

beoordelingsgesprekken staan in onderstaande 

tabel.

Ver boven de norm 0

Boven de norm 6

Conform de norm     72

Te ontwikkelen     1

Ver onder de norm         0

Totaal 79   

Aantal beoordelingsgesprekken

Verzuimpercentage 7,67
% berekend op basis van beëindigde 
verzuimen

Gemiddelde verzuimduur 14
gem. aantal dagen beëindigde 
verzuimen

Meldingsfrequentie 1,43
aantal meldingen/ totaal personeels-
bestand: leden

Ziekteverzuimgegevens
(excl. zwangerschapsverlof)

Totaal aantal verzuimen 127

Kort verzuim 94
percentage aantal verzuimen 
korter dan een week

Middellang verzuim  26
percentage aantal verzuimen  
van 1 tot 6 weken

Lang verzuim 7
percentage aantal verzuimen 
langer dan 6 weken

Aantal verzuimen

Arbeids-
omstandigheden
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is in 2015 

gestegen ten opzichte van 2014. In 2014 was het 

verzuimpercentage 4,13 in 2015 is dit 7,67. 

Oorzaak van deze stijging is onder andere het 

aantal langdurige zieken.

De ziekmeldingsfrequentie is ook gestegen ten 

opzichte van 2014, toen 1,04 nu 1,43. Dit laatste houdt 

in dat gemiddeld genomen medewerkers vaker dan 

een keer ziek geweest zijn. 

De stijging van het verzuimpercentage wordt 

daarnaast veroorzaakt door het aantal verzuimen. 

In 2014 waren dat er 106, in 2015 is dit gestegen naar 

127.

Bedrijfsarts
De bedrijfsarts houdt, wanneer nodig, maandelijks 

spreekuur bij RTV Drenthe. Arbeidsongeschikte 

medewerkers worden regelmatig besproken in een 

overleg tussen bedrijfsarts en leidinggevende. In 

2015 was er een wijziging van bedrijfsarts.

Werkfruit
Gedurende de maanden september – april staat er 

in de kantine (gratis) werkfruit voor iedereen. Er 

wordt veel gebruik van gemaakt. 

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Alle Bedrijfshulpverleners hebben in 2015 

een herhalingscursus gevolgd. Er is een 

ontruimingsoefening gehouden. De ontruiming is 

goed verlopen. De BHV heeft bij 3 situaties in 2015 

hulp verleend.

Arbeidsvoorwaarden (OR)
In 2015 heeft er achtmaal een overleg 

plaatsgevonden tussen OR en Directie.

Aan de orde zijn geweest tijdens deze 

bijeenkomsten:

•	Ontwikkelingen	van	de	CAO

•	De	situatie	van	de	regionale	omroepen	in	2017	en	

de weg daar naar toe

•	Diverse	adviesaanvragen	in	het	kader	van	

ontwikkelingen richting 2017

•	Reorganisatie	faciliteiten

•	Interne	projecten	zoals	training	feedback	en	

project workflow
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Personeelscijfers peildatum 31 december 2015

Omroep Programma Techniek Reclame Overig Totaal

 44,55 12,92 2,61 13,67 73,75

Aantal fte’s verdeeld naar:

Leeftijdscategorie Man Vrouw Totaal 

15 t/m 24 jaar 0 0 0

25 t/m 34 jaar 4 7 11

35 t/m 44 jaar 17 10 27

45 t/m 54 jaar 16 15 31

55 t/m 59 jaar 8 3 11

60+ 5 2 7

Totaal 50 37 87

Personele mutaties   Leden

Aantal personeelsleden 1 jan. 2015  89

Instroom       6

Uitstroom      8

Aantal personeelsleden per 31 dec. 2015    87

Personeelsbestand verdeeld naar leeftijdscategorie en man/vrouw

Bedragen (gerealiseerde uitgaven)  Aantal 

Loonkosten   4.711.091

Opleidingskosten   46.690

Freelancekosten   1.905.009

Jaarverslag PBO

38



Voorwoord
Hierbij presenteert het PBO (Programma 

Beleidsbepalend Orgaan) van RTV Drenthe haar 

jaarverslag 2015. Het PBO vertegenwoordigt de 

Drentse samenleving als het gaat om het toetsen en 

beoordelen van de programmering van RTV 

Drenthe.

In 2014 heeft de politiek bepaald dat de regionale 

omroepen ruim 17 miljoen moeten bezuinigen 

met ingang van 1 januari 2017. ROOS moest daarvoor 

begin dit jaar een bezuinigingsvoorstel 

indienen bij de staatssecretaris. De regionale 

journalistiek gaat veranderen. RTV Drenthe moet 

een miljoen bezuinigen. Gevolg hiervan is dat in de 

toekomst ook de rol van het PBO gaat veranderen. 

Werkgroep Herijking ROOS-Handleiding 
PBO
Naar aanleiding van de landelijke ROOS PBO-

bijeenkomst in oktober 2014 werd er door ROOS 

begin 2015 een werkgroep Herijking ROOS-

Handleiding PBO gevormd. Ondergetekende nam

namens het PBO van RTV Drenthe zitting in deze 

werkgroep. 

ROOS kwam eind februari met een advies over de 

toekomstige rol van het PBO. Ons PBO en ook de

hoofdredacteur uitten kritiek op dit advies. Van 

groot belang is het waarborgen van de regionale

identiteit, de journalistieke onafhankelijkheid en de 

cultuur van onze regionale omroep. 

Bovendien is het essentieel dat de controlerende 

taak van het PBO niet wordt beperkt tot een 

adviserende taak. 

Jaarverslag PBO

ROOS-plan ‘Het nieuwe publieke 
regionale mediabedrijf’
Het ROOS-reorganisatieplan verscheen in het 

voorjaar van 2015. Hierin is een kort hoofdstuk 

gewijd aan een nieuwe PBO met een nieuwe naam: 

de Beleidscommissie Media-Aangelegenheden 

(BMA). Eind 2015 zou de politiek uitspraak doen 

over de door de staatssecretaris opgestelde 

nieuwe mediawet die de nieuwe structuur voor de 

regionale omroepen mogelijk moest maken. Dit 

is echter uitgesteld. 

Bestuur en Raad van Toezicht van RTV Drenthe 

reageerden van meet af aan kritisch op het voor-

gestelde reorganisatieplan. Het PBO werd goed 

geïnformeerd over hun standpunt en de gevolgen 

van de door de meerderheid van de regionale 

omroepen gekozen koers.

Thema’s
Net als vorig jaar werd aansluitend aan de PBO-

vergaderingen een bepaald thema toegelicht.

Onderstaande thema’s kwamen aan de orde:

februari  brainstormen over de    

  zomerprogrammering

april  wat is nou nieuws – wat zijn de   

  keuzes van de redactie

juni  evaluatie nieuwe opzet tv-nieuws

oktober  keuzes en aanpak bij het    

  uitzenden van evenementen

december brainstormbijeenkomst aangevuld  

  met een gesprek met de leden van  

  het RBT

Op 23 april was een PBO-delegatie aanwezig bij de 

personeelsbijeenkomst. Ondergetekende heeft 

de rol van het PBO toegelicht en gewezen op de 

bereidwilligheid van de PBO-leden om de redactie 

met hun persoonlijke know-how te ondersteunen. 

Het PBO heeft daartoe een presentatiegids 

opgesteld die op Social (intranet) gepubliceerd staat 

en voor alle medewerkers te raadplegen is.

Programmacriteria-beoordelingssysteem 

Bij het PBO bestond de behoefte om aan de hand 

van opgestelde criteria op een adequate wijze de 

programma’s te beoordelen. Tijdens de landelijke 

ROOS-bijeenkomst verzorgde PBO-voorzitter Jan 

Bustin van Omroep West een interessante 

presentatie. 

Om alle leden hiermee te laten kennismaken werd 

de heer Bustin gevraagd om zijn presentatie ook 

bij ons te doen. Ons PBO ziet een dergelijk systeem 

als een mooi hulpmiddel bij het beoordelen 

van de programma’s. Helaas stagneert de invoering 

nu omdat het landelijke reorganisatieplan 

eerst moet worden uitgevoerd. 

Samenwerking met lokale omroepen
Het PBO ondersteunt de contacten tussen RTV 

Drenthe en de lokale omroepen. Deze contacten 

hebben geleid tot een nauwe samenwerking met 

RTV Meppel en BOOM Regionale uitgevers. 

Het tv-programma Ondernemend van RTV Meppel 

wordt nu samen met RTV Drenthe gemaakt en 

zowel op TV Meppel als TV Drenthe uitgezonden.

Samenwerking met de landelijke omroep
De nauwere samenwerking met de NOS, waarin het 

regionale nieuws onderdeel wordt van de 

middageditie van het NOS-journaal, is een 

belangrijke stap in de samenwerking tussen de  

landelijke en regionale omroepen. Het PBO 

ondersteunt dit initiatief.

Joh. L. Rodenhuis, 

Voorzitter
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Algemeen 

Conform artikel 30 van de Mediawet heeft 

RTV Drenthe een Programmabeleidbepalend 

Orgaan (PBO). In de Statuten van de Stichting 

RTV Drenthe staat in artikel 10 hierover o.a. het 

volgende beschreven:

Het PBO telt tenminste negen en ten hoogste 

elf leden. De samenstelling van het PBO dient 

zodanig te zijn, dat het representatief is voor 

de belangrijkste in de Provincie Drenthe 

voorkomende maatschappelijke, culturele, 

godsdienstige en geestelijke stromingen, zodat een 

programma kan worden verzorgd wat voorziet 

in de bevrediging van de behoeften van deze 

stromingen. Het bestuur (de directie van RTV 

Drenthe) streeft ernaar dat maatschappelijke zorg 

en welzijn, kunst en cultuur, kerkgenootschappen 

en genootschappen op geestelijke grondslag, 

onderwijs en educatie, werkgevers en werknemers, 

etnische en culturele minderheden en sport en 

recreatie in het PBO zijn vertegenwoordigd.

De leden van het PBO worden na overleg met 

het PBO benoemd door het bestuur van RTV 

Drenthe. Het bestuur draagt zorg voor voldoende 

representativiteit als bedoeld in het voorgaand lid.

Vacatures in het PBO dienen binnen zes maanden 

na ontstaan te worden vervuld.

De voorzitter en de secretaris worden na overleg 

met het PBO door het bestuur benoemd.

1

2

4

3

Samenstelling PBO 

Naam Woonplaats / Gemeente Maatschappelijke sector / Achtergrond

Het PBO is in het jaar 2015 als volgt samengesteld:

Dhr. Johan L. Rodenhuis   

Voorzitter          

Dhr. Jan Dekker              

Secretaris                   

Mevr. Jeannet Boverhof

Mevr. Alja Streutker-Betting

                  

Dhr. Hendrik Smeenge

Dhr. Djodjie Rinsampessy

                 

Dhr. Roelof Hoekman  

Mevr. Tineke van  

Hemel - de Weerd

Vice-voorzitter                       

Dhr. Klaas Meppelink

Mevr. Geesje Oosting-Kip

Mevr. Jenny Polanen

             

onafhankelijk voorzitter

werkgevers + recreatie

kunst en cultuur

kerkgenootschappen/ organisaties op 

geestelijke grondslag

agrarische sector

etnische en culturele minderheden

sport

jongeren/educatie/onderwijs          

kleine dorpen

namens de vereniging Vrienden  

van RTV Drenthe

maatschappelijke zorg en welzijn 

Nijeveen

Gem. Meppel

Emmen

Gem. Emmen

Beilen 

Gem. Midden Drenthe 

Beilen 

Gem. Midden Drenthe

Lieveren

Gem. Noordenveld

Assen

Gem. Assen

Assen

Gem. Assen

Borger

Gem. Borger-Odoorn

Mantinge 

Gem. Midden Drenthe 

Havelte

Gem. Westerveld

 

Assen

Gem. Assen
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Bij de samenstelling van het PBO werd rekening 

gehouden met:

•	 een evenredige verdeling van mannen en 

vrouwen;

•	 de geografische spreiding van de leden over de 

provincie;

•	 een vertegenwoordiging van de in de statuten 

vastgestelde stromingen; 

•	 en de betrokkenheid bij het media-aanbod van 

RTV Drenthe.

Verlenging periode aftredend lid
Geesje Oosting-Kip, PBO-lid namens de Vereniging 

Vrienden van RTV Drenthe, zou eind 2015 af-

tredend en niet herbenoembaar zijn. Omdat 

het PBO waarschijnlijk eind 2016 zal worden 

opgeheven, is aan het bestuur van de Vrienden 

voorgesteld het lidmaatschap van Geesje te 

verlengen. Het bestuur is hiermee akkoord gegaan.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Er werd in 2015 in totaal 6 x vergaderd te weten op:

•	 19	februari	

•	 23	april

•	 11	juni

•	 24	september

•	 29	oktober

•	 17	december

Geografische spreiding
Op onderstaand overzicht is de geografische sprei-

ding van de woonplaatsen van de PBO-leden over 

de provincie weergegeven. 

Assen (3 leden)

Beilen (2 leden)

Borger

Emmen

Havelte

Lieveren

Mantinge 

Nijeveen

Noordenveld Tynaarlo

Assen

Emmen
Hoogeveen

Coevorden

Westerveld

Meppel
De Wolden

Midden

Drenthe

Aa en Hunze

Borger-Odoorn

Programmabeleid

Missie en programmatische 
uitgangspunten (visies)

Het PBO ondersteunt de missie ‘RTV Drenthe is, als 

betrouwbare en onafhankelijke informatiebron, de 

spil in de Drentse samenleving’.

Daarnaast kan het PBO zich vinden in 

onderstaande programmatische uitgangspunten 

(visies):

 - RTV Drenthe wil onontkoombaar zijn in de 

Drentse samenleving. RTV Drenthe is een 

betrouwbare, onafhankelijke organisatie die de 

mediagebruiker centraal stelt.

 - RTV Drenthe maakt kwalitatief hoogwaardige 

producten die bijdragen aan de versterking en 

bewustwording van de regionale identiteit.

 - Radio Drenthe wil marktleider zijn in de 

provincie. Radio Drenthe wil het huidige, 

trouwe luisterpubliek behouden en richt zich 

daarnaast op een uitbreiding van de doelgroep 

met name de categorie 40+

 - De Drentse taal speelt een rol in de totale 

programmering en niet alleen in de 

weekeinden.

 - Laagdrempeligheid en interactie met de 

luisteraar zijn belangrijk.

 - RTV Drenthe gaat naar de luisteraars/kijkers 

toe. Programma’s komen vanaf locaties 

wanneer dat mogelijk/zinvol is.

 - RTV Drenthe (vooral radio) verzorgt ook 

programma’s voor bepaalde doelgroepen. Dus 

niet bij alle programma’s staat het streven naar 

de hoogste waarderingscijfers voorop. 

Volgens de Mediawet bepaalt het PBO het 

programmabeleid (het media-aanbodbeleid). Het 

PBO toetst de programmering van Radio en TV 

Drenthe aan:

 - de door het Commissariaat voor de Media 

vastgestelde Ice-norm (dat is de vereiste 

hoeveelheid Informatie, Cultuur en Educatie in 

de programmering); 

 - een voldoende mate van de Drentse taal;

 - de vraag of het programma-aanbod – als geheel 

of in onderdelen – de totale Drentse bevolking 

aanspreekt (er dient zo mogelijk sprake te 

zijn van een evenwichtige spreiding over de 

provincie).

Vaststelling programmering 
Het PBO is maandelijks geïnformeerd over de 

metingen van luistercijfers. De luistercijfers 

schommelen, dit komt ook doordat er is overgestapt 

op een nieuwe meetmethode. Kijkcijfers worden 

niet structureel gemeten. 

Tussentijdse kleine wijzigingen in de radio- en tv-

programmering zijn aangekondigd en goedgekeurd 

door het PBO.

Radio
In 2015 zijn er niet veel programmawijzigingen 

geweest. Het PBO heeft op verzoek van de hoofd-

redacteur het radio-weerbericht beluisterd en 

beoordeeld. De reacties zijn teruggekoppeld en in 

behandeling genomen door het RBT.

 

Televisie
Zoals aangekondigd in 2014 is er per 1 april 2015 een 

nieuw format voor het tv-nieuws van start gegaan. 

Tegelijk met deze verandering is ook het decor 

aangepast. De programmaleiding stelde voor om 

het tv-weerbericht vanaf locatie in de streektaal te 

laten presenteren door een weervrouw. Het PBO 

kon zich hierin vinden. 

Weervrouw LOES sprak echter een veenkoloniaals 

dialect. Een Drents dialect dat behoorlijk Gronings 

klinkt. Veel kijkers reageerden hierop, zelfs met 

ingezonden stukken in de krant. Ook binnen 

het PBO volgde een discussie over dit Groningse 

tintje en ‘de onverstaanbaarheid van haar dialect’. 

De mening over het weerbericht was echter 

niet unaniem. Andere PBO-leden vinden het 

weerbericht van LOES juist prima en verfrissend. 

Het RBT reageerde adequaat op alle klachten en 

bracht goede argumenten in om weervrouw LOES 

te behouden. Na verloop van tijd verdwenen de 

protesten en werd het ‘weerbericht in het veen-

koloniaals’ geaccepteerd.
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Behalve het weerbericht van LOES beoordeelde 

het PBO - op verzoek van de hoofdredacteur - de 

dagelijkse tv-rubriek De Week van…, de Streektaal-

quiz LOOS, het nieuwe tv-nieuwsprogramma, 

het zomerprogramma Festival Op Fietse en 

de eerste 2 gezamenlijke programma’s van het 

bedrijfseconomisch programma Ondernemend.  Het 

PBO gaf een aantal reacties en adviezen maar was 

over het algemeen goed te spreken over de inhoud 

en de presentatie van de programma’s.

 

Zomerprogrammering  
Radio  en TV Drenthe 
Het PBO heeft kennisgenomen van het zomer-

programmaschema voor radio en tv. Net als in 

voorgaande jaren verviel in de zomerperiode een 

aantal weekend-radioprogramma’s en waren er 

minder radio sport-programma’s.

RTV Drenthe besteedde deze zomer naast 

herhalingen van programma’s, veel aandacht aan 

evenementen. Het PBO was tevreden over dit 

afwisselende en gevarieerd programma-aanbod 

tijdens de zomerperiode.

 

Feestdagenprogrammering eind 2015
Het PBO heeft kennisgenomen van de speciale 

kerst- en eindejaarsprogramma’s 2015.

Programmering 2016
Per 1 januari 2016 worden de programma’s 

voor Radio en TV Drenthe niet gewijzigd. De 

programmering per 1 januari 2016 werd daarmee 

vastgesteld.

Bijlage 1 

Programmacriteria

Het PBO toetst de programmering aan de hand van 

onderstaande programmacriteria:

1. Een programma moet herkenbaar zijn als een 

programma van RTV Drenthe, gericht op (een 

deel van) de luisteraars en/of kijkers van de 

regionale omroep. 

Die herkenbaarheid bestaat uit:

a. De plaats waar een gebeurtenis of situatie  

zich afspeelt.

b. Gericht zijn op een provinciaal of 

plaatselijk gebeuren of situatie.

c. De effecten die gebeurtenissen of situaties  

op  onze provincie hebben (regionale of   

provinciale vertaling).

d. De taal waarin het programma wordt   

gepresenteerd.

e. De herkomst van de gast(en) en hun 

betrokkenheid bij de provincie.

f. Een uitdaging tot participeren van de 

regionale luisteraar.

g. De mate waarin het programma 

rekening houdt met wat in de regio 

wordt gewaardeerd, of populair is 

(muziekprogramma’s). 

2. Het programma moet of actueel zijn of 

achtergronden belichten of een regionale 

situatie of gebeurtenis verduidelijken. 

3. Het programma moet iets toevoegen aan de 

overige media-informatie en moet zich daarvan 

onderscheiden. Luisteraars/kijkers missen iets 

als ze het programma niet hebben gehoord of 

gezien.  

4. Er moeten programma’s zijn die zich toeleggen 

op de historie van Drenthe, maar ook moet het 

huidige Drenthe aan bod komen en moeten 

met name nieuwe ontwikkelingen worden  

gesignaleerd en in beeld (auditief en/of visueel) 

worden gebracht. (Maatschappelijke en 

culturele ontwikkelingen volgen). 

5. Een programma moet zich niet alleen 

toespitsen op aspecten en gebeurtenissen 

in de samenleving die uit zichzelf al veel 

aandacht krijgen en eigen aandachtsmiddelen 

en mogelijkheden hebben, maar ook 

belangrijke gebeurtenissen signaleren die 

kleinschaliger zijn. Dit geldt vooral voor 

achtergrondinformatie (breed aanbod). 

6. Voldoende variatie in het programma-aanbod. 

 

*) Niet ieder programma hoeft uiteraard aan 

alle criteria te voldoen.
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Assen, 11 april 2016

Carola Bakker 
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zaken/controller



Financieel Jaarverslag

In het pro forma geconsolideerde verslag zijn de 

jaarrekeningen van Stichting RTV Drenthe en 

Stichting Mediareclame Drenthe samengevoegd. Bij 

de consolidatie zijn de individuele jaarrekeningen 

van de twee stichtingen bij elkaar opgeteld en 

zijn de onderlinge transacties en verhoudingen 

geëlimineerd. Bij de afzonderlijke jaarrekeningen 

van Stichting RTV Drenthe en Stichting 

Mediareclame Drenthe heeft Ernst & Young 

Accountants LLP op 11 april 2016 een goedkeurende 

controleverklaring verstrekt. De grondslagen bij 

de pro-forma geconsolideerde jaarrekening gelden 

zoals opgenomen in de individuele jaarrekeningen 

van deze twee stichtingen. De jaarrekening is 

opgesteld in euro’s. Daar waar nodig voor het 

inzicht is de presentatie van de vergelijkende cijfers 

aangepast.

Het geconsolideerde resultaat na belasting over 

2015 bedraagt € 130.329 positief. 

De bekostiging van de regionale omroepen is met 

ingang van 1 januari 2014 overgenomen door het 

ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 

van de provincies. De bekostiging is in 2015  

verhoogd met een bedrag ter compensatie van 

extra BTW-lasten ten gevolge van de afschaffing 

van de integratieheffing en Printprijsregeling.  De 

reclamebaten zijn enigszins achtergebleven bij vorig 

jaar.

De operationele bedrijfslasten zijn stabiel 

en onder controle. Door het gebruik van de 

vrijwillige vertrekregeling in de afgelopen jaren 

is een duidelijke verschuiving van inzet van vast 

personeel naar inhuur freelance personeel. De 

afschrijvingen zijn lager dan begroot, met het 

oog op de toekomst zijn alleen de noodzakelijke 

investeringen uitgevoerd.

De algemene reserve en reserve voor media-aanbod 

vormen samen het weerstandsvermogen. Het in 

2015 gerealiseerde resultaat wordt volgens het 

nieuwe  handboek Verantwoording Regionale 

Publieke Media instelling toegevoegd aan de reserve 

voor media-aanbod.
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Pro forma geconsolideerde exploitatierekening over 2015

BATEN realisatie  realisatie
  2015 2014
    
 1. Subsidiebaten  
       a. Bekostiging   9.900.411    9.455.500 
       b. Subsidie overig   19.000    35.000 
 Totaal subsidiebaten   9.919.411    9.490.500 
   
 2. Netto reclamebaten   723.886    780.899 
 3. Barteringbaten   224.405    253.955 
 4. Overige baten   150.462    128.730 
   
Totaal baten 11.018.164    10.654.084 
    
    
LASTEN      
 
 1.   Personeelslasten vast personeel   5.138.865    5.535.830 
 2.   Personeelslasten freelance personeel   1.905.009    1.290.909 
 3.   Overige programmalasten   558.833    431.785 
 4.   Facilitaire lasten   1.043.314    776.306 
 5.   Huisvestingslasten   307.578    287.924 
 6.   Promotie en reclame   389.802    373.350 
 7.   Algemene lasten   706.259    843.776 
 8.   Afschrijvingslasten   714.933    889.459 
   
Totaal lasten 10.764.593    10.429.339 
   
Bedrijfsresultaat 253.571    224.745 
   
 9.  Rentebaten    7.876    9.042 
 10. Rentelasten   94.724    102.045 
   
Bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 166.723    131.742 
   
 11. Buitengewone baten en lasten   -    - 
   
Resultaat voor belasting 166.723    131.742 
   
 12. Vennootschapsbelasting   36.394-    10.114 
   
Resultaat na belasting 130.329    141.856 

Pro forma geconsolideerde balans per 31 december 2015

ACTIVA 2015 2014

Materiële vaste activa   
 Bedrijfsgebouwen   2.575.244    2.682.973 
 Vaste technische installaties   982.468    1.051.843 
 Radio en televisie technische installaties   989.742    920.556 
 Inventarissen   327.221    216.479 
 Vervoermiddelen   389.860    494.835 
    5.264.535    5.366.686 
Financiële vaste activa   
 Deelnemingen   15.000    15.000 
 Actieve latente belastingvordering   37.365    -   
    52.365    15.000 
Vlottende activa   
 Debiteuren   204.694    230.604 
 Belastingen en premies sociale verzekeringen   15.213    55.252 
 Overlopende activa   71.989    54.942 
 Overige vorderingen   8.196    9.263 
 Liquide middelen   1.492.430    1.370.640 
    1.792.522    1.720.701 
   
Totaal activa 7.109.422    7.102.387 

PASSIVA

Eigen vermogen   
 Resultaat (nog te bestemmen deel)   130.329    141.856 
 Reserve voor media-aanbod   141.856    -   
 Algemene reserve   2.163.184    2.163.184 
    2.435.369    2.305.040 
Voorzieningen    
 Passieve latente belastingverplichting   77.000    3.241 
 Voorziening pensioenen art.44   308.409    287.634 
 Voorziening jubileumuitkering   132.095    107.041 
 Voorziening loopbaantrajecten   18.975    12.311 
 Voorziening groot onderhoud   45.967    45.967 
 Voorziening herziening BTW   68.892    121.172 
    651.338    577.366 
Langlopende schulden   
 Lening bank en Provincie   2.748.188    2.961.160 
    2.748.188    2.961.160 
Kortlopende schulden   
 Crediteuren   689.895    573.420 
 Belastingen en premies sociale verzekeringen   300.098    218.878 
 Overlopende passiva   109.800    301.781 
 Overige schulden   174.732    164.738 
    1.274.525    1.258.817 
   
Totaal passiva 7.109.422    7.102.387  
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Bijlage 1

Raad van Toezicht
Samenstelling Raad van Toezicht van de Stichting 

RTV Drenthe en Stichting Mediareclame Drenthe 

d.d. 31 december 2015

De heer F. Brink, voorzitter

De heer drs. G.J. Volkers, vice-voorzitter

Mevrouw A.H. Wösten-Kreeft

De heer mr. P.J.G.G. Sluyter

De heer K.B. Loohuis

PBO
Samenstelling Programmabeleidsbepalend Orgaan

RTV Drenthe d.d. 31 december 2015

De heer Joh. L. Rodenhuis, voorzitter

Mevrouw T. van Hemel-de Weerd, vice-voorzitter

De heer J. Dekker, secretaris

De heer R. Hoekman

De heer K. Meppelink

Mevrouw G. Oosting-Kip

Mevrouw J.E. Polanen

De heer D.C.A. Rinsampessy

De heer H.L. Smeenge

Mevrouw A. Streutker-Betting

Mevrouw J. Boverhof

Bijlage 2

Managementteam
Samenstelling Managementteam  

d.d. 31 december 2015

•	 De	heer	H.	Binnendijk,	voorzitter	

•	 Mevrouw	J.A.	Formsma

•	 Mevrouw	C.M.	Bakker

•	 De	heer	R.S.	Meijer

Redactioneel beleidsteam
Samenstelling Redactioneel Beleidsteam  

d.d. 31 december 2015

•	 De	heer	H.	Binnendijk,	voorzitter

•	 De	heer	H.R.	Wijnholds

•	 Mevrouw	M.F.W.	Rosier

•	 De	heer	M.A.P.	Dijkhuis

•	 De	heer	F.H.	Mulder

•	 De	heer	M.	van	der	Veen

Programmatisch overleg
Samenstelling Programmatisch Overleg  

d.d. 31 december 2015

•	 De	heer	H.	Binnendijk,	voorzitter

•	 De	heer	H.R.	Wijnholds

•	 Mevrouw	M.F.W.	Rosier

•	 De	heer	M.A.P.	Dijkhuis

•	 De	heer	F.H.	Mulder

•	 De	heer	M.	van	der	Veen

•	 De	heer	R.S.	Meijer

•	 De	heer	B.	Eefting

Ondernemingsraad
Samenstelling Ondernemingsraad  

d.d. 31 december 2015

•	 De	heer	S.I.R.	Vinkenvleugel,	voorzitter	

•	 Mevrouw	C.A.J.	Pijpker,	secretaris

•	 De	heer	P.R.	Doorn

•	 De	heer	A.M.	Talsma

•	 De	heer	C.	Bouwmeester

Redactieraad
Samenstelling Redactieraad  

d.d. 31 december 2015

•	 De	heer	S.	Stegen,	voorzitter

•	 De	heer	J.J.	Oostenga,	algemeen	lid

•	 De	heer	R.	Wilkens

•	 Mevrouw	I.	Kemper

Bedrijfshulpverlening
Samenstelling Bedrijfshulpverlening 

d.d. 31 december 2015

•	 Mevrouw	B.	Terlouw,	coördinator

•	 Mevrouw	J.K.	van	den	Oord

•	 Mevrouw	R.	Wuffen

•	 Mevrouw	M.C.	van	Veen-Oele

•	 Mevrouw.	A.S.		Kampinga

•	 De	heer	A.K.	Slotboom

•	 De	heer	E.	van	Stenis

•	 Mevrouw	J.F.		Veenstra

•	 Mevrouw	L.	van	der	Laan

•	 De	heer	A.J.	Vegt
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