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Waor wo’j dan nog hen

’t Is hier gien Ibiza

’t Is hier gien Côte d’Azur

Mar wedje maken jong,

da’k hier ’t fijnste zit bij ’t vuur?

Het is hier gien Seattle

Gien Paris of gien Berlin

De wind komp kaold uut ’t oosten

En ik kan Duutsland zien

Overal is onrust

Kan overal wel wennen

Mar as ’t hier ja goed is

Waor wo’j dan nog hen?

De wolken rollen deur

Naor waor ik nooit ben west

Overal zal ik nooit kommen

En dat weet ik best

Mien pa en ma, mien bruur

en zien vrouw

en de jongens benn de reden

Waorum as ’t der op an komp

ik in de buurte wul weden

Ik ben geern in Twente

Mander, Oldenzaal

Ben ok gek op Grunnen

Daor bij ’t Ruuten Aa Kanaal

Salland, Veluwe, Achterhook

Limburg en Fryslân

Ok Holland hef zien plekkies

En van Utrecht haol ik van

Overal is onrust

Kan overal wel wennen

Mar as ’t hier ja goed is

Waor wo’j dan nog hen?

Daniël Lohues

 

Waor wo’j dan nog hen
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Regionaal nieuws is de levensader 

van RTV Drenthe. Daarvoor zijn 

wij op aarde, daarvoor zijn wij als 

regionale omroep besteld. Ook vorig 

jaar mochten we het nieuws uit onze 

provincie, in alle soorten en maten, 

verslaan. Politiek, economie, sport, 

ongelukken, luchtig, ernstig, van alles 

komt voorbij. Je maakt de gekste 

dingen mee in zo’n jaar.   

19 februari 2016. Half twee ‘s middags. 

Rond ons gebouw aan de Beilerstraat 

staan dranghekken. Dit om een 

massale toeloop van bezoekers in 

goede banen te leiden. Want om 14 

uur gaat het optreden beginnen. En 

we verwachten heel veel Drenten. 

Van alle leeftijden uit de hele 

provincie. We zijn gewaarschuwd en 

daarom ook de dranghekken. Maar 

om half twee staat er nog helemaal 

niemand. Lekker rustig zoals wel 

vaker op vrijdagmiddag. Zijn we niet 

al te opgewonden geweest met al die 

voorzorgsmaatregelen. Drenten zijn 

nuchter en laten zich niet zo snel gek 

maken dus waarom nu wel. 

Een kwartier later ga ik nog eens 

kijken en weet niet wat ik zie. Hele 

rijen verzamelen zich en wachten 

netjes op hun beurt om rond twee uur 

naar binnen te mogen. Een argeloze 

voorbijganger informeert welke 

popster of bekende Nederlander 

in ons Atrium aanwezig is. Ook de 

namen van onze minister-president 

en zelfs de Koning worden genoemd. 

Maar niets van dat alles. De mensen 

zijn naar Assen gekomen voor een 

echte Drent. Geboren op een boerderij 

in Wateren, Zuidwest-Drenthe. Hij 

woont al jaren in Amerika maar eens 

een Drent, inderdaad. Samen met 

vrouw en zoon zit hij achter een tafel 

bijna verscholen achter een enorme 

stapel boeken. Dr. Pol is in the house. 

Wie? The incredible Dr. Pol!

Precies om twee uur gaat het los. 

Schuifelend komen de fans ons pand 

binnen. Dat ritueel houdt uren aan 

en geduldig wacht iedereen op het 

moment om de hoofdrolspeler de 

hand te drukken, zijn boek te laten 

signeren en natuurlijk op de foto. Met 

steeds weer hetzelfde enthousiasme 

worden de honderden mensen door 

onze held verwelkomd. Daar waar 

bekende mensen zich kapsones 

aanmeten, zijn droosjes Dr. Pol 

gelukkig volslagen onbekend. Voor 

iedereen een vriendelijk woord, 

een aai over de bol van kinderen 

en welgemeende interesse voor 

vragen en meegebrachte huisdieren. 

Daardoor raakt het voorgenomen 

tijdschema volledig in de war en 

duurt de handtekeningensessie meer 

dan vijf uur. Dan is het mooi geweest. 

Zoals gezegd: nieuws is de reden 

voor ons bestaan. En op zomaar een 

vrijdagmiddag kwam Dr. Pol bij ons 

langs. Het was een feest. Ook dat is 

regionale omroep.

Inleiding

Dink Binnendijk
directeur/hoofdredacteur
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Voor RTV Drenthe was 2016 een prima 

jaar. Dat is een even aangename als 

feitelijke constatering. De prestaties 

op online, nieuwe media, radio en 

televisie geven reden tot tevredenheid. 

RTV Drenthe maakte in het bereik van 

online en nieuwe media een enorme 

groei door. Elders in dit jaarverslag 

zijn alle cijfers terug te vinden maar 

onze omroep behoorde tot de grootste 

stijgers in de regionale omroepsector  

en dat is in velerlei opzicht een 

positieve ontwikkeling. Dat betekent 

dat RTV Drenthe op succesvolle wijze 

bezig is om met de nieuwe media het 

bereik te vergroten met alle content die 

we continu produceren. Hiermee wordt 

ook een jongere consumentengroep 

aangeboord die de gewenste 

differentiatie aanbrengt in de mensen 

die gebruik maken van onze informatie. 

En daarmee voor een nog betere 

invulling zorgt van de mediawettelijke 

taak die een publieke, regionale omroep 

moet uitvoeren. 

Los van het succes van de nieuwe media 

scoort RTV Drenthe ook nog steeds 

erg goed met de meer traditionele 

media als radio en televisie. Ook in 

2016 was Radio Drenthe marktleider 

in het concurrerende speelveld van 

radio. En dat blijft een bijzondere 

prestatie. Met het budget van een 

voetbalclub uit de Jupiler League 

verovert onze omroep elk jaar opnieuw 

het landskampioenschap in de ere-

divisie. Grote clubs (commerciële en 

landelijke omroepen) van wie het 

marketingbudget vaak alleen al vele 

malen hoger is dan het redactionele 

budget van Radio Drenthe en die ook 

topspelers met megasalarissen inhuren, 

zien geen kans om onze omroep te 

verslaan. Dat geeft veel voldoening  

en is het bewijs dat de inwoners van 

Drenthe onze kwaliteit en inzet op 

waarde schatten. 

Televisie is ook in onze provincie 

geen gemakkelijk verhaal maar 

de waardering voor ons nieuwe 

televisieformat dat we vorig jaar 

introduceerden is uitstekend. Maar 

ook onze niet-nieuwsprogramma’s met 

aandacht voor sport, cultuur en natuur 

in onze provincie hebben een trouwe 

groep kijkers die we ook continu 

uitbreiden met de inzet van nieuwe 

media als bijvoorbeeld Facebook.  

Bestuursverslag
Dink Binnendijk

Directeur/hoofdredacteur



Inhoud Jaarverslag 2016

Waor wo’j dan nog hen 2

Inleiding 3

Bestuursverslag 5

Raad van Toezicht 14

Ondernemingsraad 16

Redactieraad 19

Programmazaken 21

Faciliteiten 28

Commercie 30

Marketing & Communicatie 34

Sociaal Jaarverslag 36

PBO 40

Financieel Jaarverslag 50

Bijlagen 55

6

En de enkele jaren geleden gekozen 

strategie om veel evenementen live  

op televisie en/of internet uit te zenden 

heeft onze omroep veel goodwill 

opgeleverd. Dat is ook van groot belang 

geweest voor onze uitstraling  

als omroep die Altijd in de buurt is.  

We doen wat we zeggen en dat wordt op 

grote schaal herkend in onze provincie. 

Samenvattend: de hoofdredactie is blij 

met wat er in 2016 op programmatisch 

en journalistiek gebied is gepresteerd. 

Tegelijkertijd dreigt er een groot 

gevaar dat al het opgebouwde werk 

de komende jaren noodgedwongen 

moet worden afgebroken. Dat heeft 

alles te maken met de noodzakelijke 

bezuinigingen, de bekostiging die 

niet meer van deze tijd is en regionale 

omroepen in dunbevolkte provincies 

in een sterfhuisconstructie doen 

belanden. Maar daarover straks  

meer in dit directieverslag. 

Bestuurlijk was 2016, net als het 

jaar ervoor, een buitengewoon 

vervelend jaar. Vol met negatieve 

energie, bestuurlijk gehannes, geld- 

en tijdrovende activiteiten die beter 

voor de eigen omroep hadden kunnen 

worden ingezet. Met uiteindelijk een 

uitkomst die op verschillende manieren 

is uit te leggen. Het zal geen verrassing 

zijn dat dit alles te maken had met de 

door een meerderheid van de landelijke 

politiek zo gewenste hervorming van 

de regionale omroepsector. Zoals 

bekend moesten de regionale omroepen 

met ingang van 2017 een bedrag 

van 17 miljoen bezuinigen en vond 

staatssecretaris Dekker het een goed 

plan om het overkoepelend orgaan 

ROOS om te vormen tot een RPO, in lijn 

van de landelijke NPO. Deze RPO zou 

het aanspreekpunt van het ministerie 

van OCW worden. Met een Raad van 

Toezicht en een landelijk bestuur 

van vijf leden. De dertien regionale 

omroepen waren in vijf clusters 

ingedeeld. Diensten als techniek, P&O, 

financiën, commercie zouden worden 

ondergebracht in zogenaamde Shared 

Services Centers. 

Van meet af aan heeft RTV 

Drenthe vraagtekens gezet bij 

deze herstructurering. Je hoeft 

niet doorgeleerd te hebben om met 

zekerheid te weten dat centralisatie 

van taken en verantwoordelijkheden 

niet gewenst is in een sector waarin 

de kracht juist ontleend wordt 

aan regionale aanwezigheid en 

betrokkenheid. De voorbeelden dat 

zoiets in de praktijk ook niet werkt, 

liggen voor het oprapen. De regionale 

dagbladensector is er mede aan kapot 

gegaan, maar ook in andere sectoren als 

de politie en de zorg leidt centralisatie 

tot extra managementlagen dus hogere 

kosten en vooral ook ongewenste 

afstand van de mensen voor wie je 

eigenlijk werkt. 

Toch ziet de politiek, vaak gevoed 

door gerenommeerde en vooral ook 

dure organisatie- en adviesbureaus, 

centralisatie als de oplossing voor het 

behalen van bezuinigingen. Waarbij 

vooral het alombekende begrip 

efficiency tot vervelens toe wordt 

gehanteerd. Voor RTV Drenthe is 

efficiency namelijk synoniem aan het 

verder afbreken van een al behoorlijk 

uitgeklede organisatie. Bij onze omroep 

is bezuinigen de afgelopen zes jaar 

een vast onderdeel in de jaarplanning. 

Daarom is het vaste personeelsbestand 

in die periode met 25 procent 

verminderd en is de programmering 

aanzienlijk versoberd. Bij de onder-

steunende diensten is sprake van een 

magere bezetting en zelfs staffuncties 

worden parttime ingevuld. Net 

zoals bij onze omroep de functies 

van hoofdredacteur en directeur in 

dezelfde persoon zijn verenigd. De 

mogelijkheden voor efficiency bij onze 

omroep zijn zo langzamerhand wel 

uitgeput en verdere bezuinigingen 

leiden tot een verdere verschraling van 
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waarvoor we als publieke, regionale 

omroep besteld zijn. Dat is een even 

trieste als feitelijke constatering.

De financiële problematiek, die een 

jaarlijks terugkerend fenomeen vormt 

voor RTV Drenthe, heeft alles te maken 

met de bekostiging van regionale 

omroepen. Dit gebeurt op basis van  

het aantal inwoners per provincie zo dat 

regionale omroepen in bijvoorbeeld 

Noord-Holland en Gelderland vele 

miljoenen euro’s meer ontvangen in 

vergelijking met kleine provincies 

als Zeeland, Flevoland en Drenthe. 

Aangezien ondergetekende voor  

RTV Drenthe bij vijf andere regionale 

omroepen heeft gewerkt, weet hij 

als geen ander dat het niet meer dan 

rechtvaardig is dat een regionale 

omroep in een grote provincie meer 

geld krijgt dan een regionale omroep  

in een provincie met aanzienlijk minder 

inwoners. Dat heeft te maken met de 

aanwezigheid van bijvoorbeeld grote 

steden, industrie en onderwijs. 

Maar dat rechtvaardigt niet de enorme 

verschillen in bekostiging. Want een 

behoorlijk deel van de kosten die een 

omroep maakt, denk aan investeringen 

techniek en cao-lonen personeel, 

zijn namelijk precies hetzelfde. En 

als je aan het begin van het jaar wel 

dezelfde kosten moet maken, maar 

je hebt vele miljoenen minder tot je 

beschikking, dan gaat dat ten koste 

van programmatische en journalistieke 

inzet. Voeg daarbij een indexering van 

de subsidie die bij lange na geen gelijke 

tred houdt met de stijging van kosten, 

alsmede veel minder commerciële 

mogelijkheden in een dunbevolkt 

gebied, dan is het financiële probleem 

van RTV Drenthe voor iedereen helder. 

Het resultaat is een verschraling van 

het aanbod van nieuws en informatie 

in een regio waar door de krimp al 

op allerlei terreinen kaalslag heeft 

plaatsgevonden. En waarom zou 

iemand in Drenthe geen recht hebben 

op dezelfde volwassen, regionale 

nieuwsvoorziening als mensen die in 

een grote provincie wonen. De vraag 

is dan ook hoeveel het de politiek 

waard is om overal in Nederland een 

volwaardige regionale omroep in stand 

te houden. Wat is er nodig om als 

publieke, regionale omroep te kunnen 

voldoen aan de mediawettelijke taak 

zoals omschreven in de Mediawet. 

In de RPO-plannen heeft onze omroep 

zich dan ook druk gemaakt om het 

vaststellen en accorderen van een 

journalistieke basisvoorziening. Deze 

basisvoorziening kon op instemming 

7
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rekenen van zowel de hoofdredacteuren 

als directeuren van alle regionale 

omroepen. Alleen tot uitvoering is 

het nooit gekomen. Enerzijds door 

het niet uitvoeren van de tweede fase 

van wetgeving met betrekking tot de 

RPO maar vooral ook vanwege het 

ontbreken van financiële middelen. 

Een basisvoorziening, ook voor de 

kleine omroepen, betekent of extra 

geld van de overheid of herverdeling 

van middelen binnen de regionale 

omroepsector. Beide opties hebben de 

steun van RTV Drenthe en wellicht dat 

de politiek hiermee kan bewerkstelligen 

dat iedereen in Nederland op een 

volwaardige manier wordt bediend 

door een publieke, regionale omroep. 

Terug naar het RPO dossier. In  het 

Directieverslag 2015 is het bestuurlijke 

traject rond de aanloop naar de 

vorming van de RPO uitgebreid 

beschreven. Daarin staat te lezen 

waarom RTV Drenthe zoveel 

bedenkingen had en daarom een 

alternatief plan presenteerde. Dat 

mocht allemaal niet baten en na 

enig uitstel stemde in maart een 

meerderheid in de Eerste Kamer voor 

de nieuwe Mediawet. De eerste fase van 

wetgeving was daarmee aangenomen 

en de stichting Regionale Publieke 

Omroep (RPO) een feit. Voor de 

behandeling van de Mediawet had de 

Raad van Toezicht van RTV Drenthe, 

samen met de Raad van Toezicht van 

Omroep Zeeland, een brief gestuurd 

naar de leden van de Eerste Kamer. In 

de brief schreven de RvT’s dat ze zich 

grote zorgen maakten als het ROOS-

plan, dat zou moeten leiden tot de RPO, 

werkelijkheid zou worden. Met name 

de verregaande vorm van centralisatie 

waarbij de zeggenschap uit de regio zou 

verdwijnen, kon niet op instemming 

rekenen van beide RvT’s. Ook vroegen 

ze om aandacht voor een eventuele 

herverdeling van publiek geld voor 

de eerder genoemde journalistieke 

basisvoorziening die de regionale 

journalistiek en identiteit borgt.  

De RvT’s stuurden deze brief vanuit 

hun eigen verantwoordelijkheid 

richting Eerste Kamer. 

Desalniettemin werd de Mediawet 

aangenomen en kon de uitwerking 

voor de tweede fase van wetgeving 

beginnen. Talloze bijeenkomsten in 

alle geledingen van ROOS werden 

belegd en alles leek erop dat de 

provincie Drenthe binnen afzienbare 

tijd geen eigen zelfstandige regionale 

omroep meer zou hebben. Maar in 

de ROOS bestuursvergadering van 

juli presenteerde het Ministerie van 

OCW een verdere uitwerking van het 

wetsvoorstel voor de tweede fase van 

wetgeving. Over het plan van OCW 

waren veel vragen en uiteindelijk kon 

het wetsvoorstel niet op instemming 

rekenen van een meerderheid van de 

regionale omroepen. Acht omroepen, 

waaronder RTV Drenthe, waren tegen 

het wetsvoorstel en vijf omroepen 

waren voor. In het wetsvoorstel van 

OCW zou een RMI (Regionale Media 

Instelling) komen in plaats van huidige 

dertien regionale omroepen. Alleen de 

RPO zou een RMI worden.  

Dit betekende dat er geen wettelijke 

verankering van de individuele 

omroepen meer zou zijn. Dat was 

niet alleen in strijd met de gemaakte 

afspraken maar ook onwenselijk. 

RTV Drenthe vond dat daarmee één van 

de belangrijkste uitgangspunten van 

het oorspronkelijke sectorplan terzijde 

werd geschoven. Verder overleg met 

OCW leidde tot niets want Dekker bleef 

vasthouden aan de RPO als RMI. Na 

overleg met directie/bestuur en de Raad 

van Toezicht besloot de OR net als de 

Redactieraad van onze omroep ook niet 

akkoord te gaan met het wetsvoorstel. 

In de maanden die volgden werd 

duidelijk dat de staatssecretaris de 

tweede fase van wetgeving niet zou 

voorleggen aan de Tweede Kamer. In 

een brief aan het personeel van de acht 

http://drenthe.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/Brief_medewerkers_21_september_2016.pdf
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omroepen die tegen het wetsvoorstel 

waren, werd door de directeuren en 

hoofdredacteuren uitleg gegeven over 

het hoe en waarom over de ontstane 

situatie. 

Hoewel er nog veel onzekerheid 

was over wat het intrekken van het 

wetsvoorstel nu daadwerkelijk zou 

betekenen, stond er in elk geval een 

ding vast: de bezuiniging van 17 miljoen. 

Voor RTV Drenthe betekende dat een 

bezuiniging van ruim een miljoen euro. 

Eind september maakte onze omroep 

middels een persbericht bekend dat de 

opgelegde bezuiniging voor 2017 kon 

worden uitgevoerd zonder gedwongen 

ontslagen. Dankzij maatregelen 

in de afgelopen vijf jaar zoals een 

aantal reorganisaties, een vrijwillige 

vertrekregeling en ingrepen in de 

programmering, waren gedwongen 

ontslagen niet aan de orde. In het 

persbericht spreekt de OR-voorzitter zijn 

waardering uit voor de manier waarop 

de leiding heeft ingespeeld op de enorme 

bezuiniging van meer dan een miljoen 

euro. Maar OR en directie/hoofdredactie 

zijn wel van mening dat deze 

bezuiniging de zoveelste klap is voor de 

regionale journalistiek in Drenthe. 

Hiermee zijn we eigenlijk beland bij het 

probleem voor RTV Drenthe dat ook de 

grootste bedreiging en risico vormen 

voor de toekomst van onze omroep. 

Zoals eerder geschetst betekent de 

huidige manier van bekostiging dat RTV 

Drenthe elk jaar opnieuw minder te 

besteden heeft voor de core business: het 

brengen van nieuws en informatie waar 

ook de geur en kleur van de regio in 

doorklinkt. En dat gebrek aan financiële 

middelen wordt verder vergroot door de 

(on)mogelijkheden die er bijvoorbeeld 

ook op commercieel gebied aanwezig 

zijn in een dunbevolkte provincie. 

Grote, kapitaalkrachtige bedrijvigheid 

ontbreekt waardoor het binnenhalen 

van adverteerders maar ook mogelijke 

sponsoring van en voor programma’s 

zoveel malen moeilijker is in vergelijking 

met andere, dichtbevolkte provincies. 

Maar de afnemende, financiële 

slagkracht heeft niet alleen 

consequenties voor de journalistieke/

programmatische activiteiten 

binnen ons bedrijf. De bezuiniging 

van ruim een miljoen euro vanaf 1 

januari 2017 gaat ten koste van ons 

pr- en marketingbudget. Juist in een 

tijd waarin je in een steeds sneller 

veranderend medialandschap, zowel in 

uitvoering als in consumentengebruik, 

vooral moet investeren in een goed 

doordacht pr- en marketingbeleid, wordt 

er bij onze omroep noodgedwongen 

stevig bezuinigd op dat budget. Iets wat 

je je eigenlijk niet kunt permitteren. 

Want het gaat ten koste van de 

uitstraling en aanwezigheid van de 

omroep en dat heeft consequenties 

voor draagvlak, herkenbaarheid en 

bereik. Maar beperkte financiële 

middelen werken ook door in het 

kunnen behouden en aantrekken van 

talentvolle en ervaren medewerkers, 

service in de ondersteunende diensten, 

mogelijkheden in opleidingen, meegaan 

in digitale ontwikkelingen, denk aan ICT, 

vorm kunnen geven aan ontwikkeling en 

uitvoering van beleid etc., etc. 

RTV Drenthe is de afgelopen 

jaren de strijd aangegaan. 

Risicomanagement heeft geleid tot 

een andere organisatiestructuur, 

reorganisaties, duidelijke 

journalistieke/programmatische 

keuzes, totale financial control, meer 

ondernemersgeest en een niet aflatende 

inzet van de medewerkers. De tijdig 

genomen maatregelen waren nodig 

om flexibiliteit in personeels- en 

programmatische kosten te krijgen. 

Anders waren er in de afgelopen jaren 

al gedwongen ontslagen gevallen. Maar 

http://drenthe.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/Persbericht_RTV_Drenthe_geen_gedwongen_ontslagen_wel_zorgen.pdf
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alles is eindig. De bezuiniging van 

ruim een miljoen euro kan misschien 

met kunst en vliegwerk opgevangen 

worden zonder gedwongen ontslagen 

en verdere ingrepen in journalistiek en 

programmering. 

Niettemin zorgen de noodgedwongen 

besparingen voor een verdere 

uitholling van het omroepbedrijf RTV 

Drenthe. Zo worden de technisch/

facilitaire mogelijkheden verder 

beperkt. Minder inzet van personeel 

tijdens de tv-uitzending heeft 

gevolgen voor het nieuwsprogramma. 

Tevens zullen er cameradiensten 

worden geschrapt. Binnen de 

ondersteunende diensten worden 

functies samengevoegd en worden 

taken en verantwoordelijkheden 

verdeeld over de verschillende 

afdelingen. Het behoeft geen uitleg dat 

een en ander ten koste zal gaan van 

de specifieke kwaliteit in uitvoering 

met als onvermijdelijke consequentie 

een afgeslankte serviceverlening 

voor de ( journalistieke) medewerkers. 

Verder zal de bedrijfskantine van 

de omroep worden gesloten. Een 

maatregel die alom wordt betreurd 

omdat hiermee een van de sociale 

ankerpunten binnen een bedrijf wordt 

afgebroken. Bedrijfsregelingen zoals 

kerstpakketten, internetvergoedingen 

en opleidingen worden afgeschaft of 

versoberd. En, zoals eerder vermeld, er 

wordt ingrijpend bezuinigd op het pr- 

en marketingbudget van de omroep. 

Voor 2018 dreigt op voorhand alweer 

nieuw gevaar. De ruim 2 ton die 

door drie, grote regionale omroepen 

beschikbaar is gesteld aan RTV Drenthe 

om de journalistiek overeind te houden, 

valt hoogstwaarschijnlijk weg. De 

indexering blijft ongetwijfeld achter 

bij de daadwerkelijke kosten en de 

pensioenpremies stijgen verder. Een 

snelle rekensom levert een nieuwe, 

extra bezuiniging van een half miljoen 

euro op. We kunnen allerlei spannende 

verhandelingen houden over welk type 

risicomanagement we hierop loslaten. 

Maar met ons gezonde verstand zullen 

we, net als de afgelopen jaren, tijdig het 

financiële probleem signaleren, in kaart 

brengen en oplossen. 

Door het afblazen van de tweede 

fase van wetgeving ontstond er ook 

een nieuwe situatie binnen ROOS. 

De zogenoemde clusters werden 

opgeheven en samenwerking met 

alle andere regionale omroepen was 

weer mogelijk. In november maakten 

de regionale omroepen in Noordoost 

Nederland bekend dat ze gingen 

samenwerken. In dezelfde week 

verscheen er een persbericht waarin 

RTV Drenthe, RTV Noord, RTV Oost en 

Omroep Gelderland een gezamenlijk 

Nedersaksisch muziekprogramma 

aankondigden. 

Ook in 2016 was er sprake van 

een positieve relatie tussen onze 

omroep en de provincie Drenthe. 

Net als in voorgaande jaren was 

er een aantal keren overleg met de 

verantwoordelijke gedeputeerde en/

of provincieambtenaren. In april 

vertrok gedeputeerde Ard van der 

Tuuk bij de provincie Drenthe en hij 

werd in mei vervangen door Cees Bijl 

met wie de directie/hoofdredactie al 

een goed contact onderhield omdat 

Bijl burgemeester was van Emmen. 

De gedeputeerden en ambtenaren 

werden door de directie/hoofdredactie 

bijgepraat over de ontwikkelingen en 

het mislukken van de tweede fase van 

wetgeving met betrekking tot de RPO. 

In de Statenvergadering van september 

kwam RTV Drenthe behoorlijk vaak 

voorbij. Dat had alles te maken met 

een motie waarin Gedeputeerde Staten 

gevraagd werd om ervoor te zorgen dat 

de voorgenomen bezuiniging van ruim 

een miljoen euro zou worden geschrapt. 

De reacties van alle Statenfracties 

waren hartverwarmend. Het belang van 

onze omroep werd door alle politieke 

http://drenthe.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/Persbericht_-_Samenwerking_regionale_omroepen_Noordoost_Nederland.pdf
http://drenthe.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/Persbericht_24_november_2016.pdf
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partijen benadrukt. Evenals de zorg 

dat onze toekomstige mogelijkheden 

door de opgelegde bezuiniging nog 

verder beperkt worden. De motie werd 

unaniem aangenomen, ook met steun 

van de VVD en PVV. Dat laatste was 

opmerkelijk omdat in andere provincies 

soortgelijke moties niet op steun 

konden rekenen van deze twee partijen. 

De conclusie is dan ook dat er bij 

de provinciale politiek een enorm 

draagvlak is voor RTV Drenthe. En  

dat is geen vanzelfsprekendheid in een 

tijd waarin het publieke domein steeds 

verder onder druk is komen te staan.  

De steun van Provinciale Staten werd 

later in het jaar nog geconcretiseerd 

met financiële steun voor het 

handhaven van de tv-uitzendingen 

via de satelliet. Aangezien er in onze 

provincie nog lang niet overal ‘snel’ 

internet is, kunnen Drenten in het 

buitengebied toch naar onze tv-

uitzending blijven kijken.

In het voorjaar presenteerde de 

provincie het Voorontwerp van 

de Cultuurnota 2017-2020. RTV 

Drenthe was verheugd om in de 

cultuurnota te lezen dat de regionale 

omroep een sleutelrol vervult in 

de regionale informatie nieuws en 

cultuurvoorziening. De provincie vindt 

dat de regionale omroep uiting geeft 

aan de regionale (culturele) identiteit 

en dat RTV Drenthe een democratische 

waakhondfunctie vervult door lokale 

en regionale democratie scherp in 

de gaten te houden. De directie/

hoofdredactie schreef een uitgebreide 

reactie op de cultuurnota en gaf een 

toelichting op het gevoerde beleid 

in de afgelopen jaren. Met aandacht 

voor de prestaties op de verschillende 

platformen, het belang van de Drentse 

taal, de professionele samenwerking 

met de onze zogenaamde natuurlijke 

partners in de provincie. Maar ook 

uitleg bij de toenmalige stand van 

zaken binnen ROOS en de (financiële) 

bedreigingen voor de toekomst. 

De samenwerking met andere 

regionale mediabedrijven werd 

in 2016 gecontinueerd. Zowel 

met de NDC Mediagroep als met 

Boom uitgevers werd een aantal 

samenwerkingsprojecten uitgevoerd. 

Met de lokale omroepen in Drenthe 

werden de banden verder aangehaald. 

RTV Drenthe had al een convenant 

afgesloten met RTV Meppel en met 

RTV Emmen wordt wekelijks een 

gezamenlijk radioprogramma rond 

de wedstrijden van FC Emmen 

uitgezonden. Na overleg met de 

besturen van de lokale omroepen, 

besloot RTV Drenthe op 25 mei 

een eerste Lokale Omroepdag te 

organiseren. Tijdens deze dag, die 

een groot succes werd, konden 

medewerkers van de lokale omroepen 

een aantal workshops volgen. 

Daar werd massaal gebruik van 

gemaakt en de reacties bij zowel de 

regionale omroep als de betrokken 

lokale omroepen waren zonder 

uitzondering bijzonder positief. RTV 

Drenthe hoopt dat de samenwerking 

tussen de regionale omroep en de 

lokale omroepen in Drenthe in de 

toekomst nog intensiever wordt. 

Samenwerking, met de eigenheid 

en zelfstandigheid van de lokale 

omroepen als uitgangspunt, kan op 

verschillende fronten meerwaarde 

opleveren. Eventuele uitwisseling van 

kennis, programma’s, medewerkers 

en faciliteiten kunnen ervoor 

zorgen dat zowel de kwaliteit als de 

nieuwsvoorziening van positieve 

impulsen worden voorzien. 

Financiën
RTV Drenthe sluit het boekjaar 2016 af 

met een positief  resultaat van € 36.630.

De afschrijvingen zijn dit jaar opnieuw 

lager dan begroot, met het oog op de 

toekomst zijn alleen de noodzakelijke 

investeringen uitgevoerd. De kosten 

http://drenthe.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/Motie_Provincie_Drenthe_aangenomen_28_september.pdf
http://drenthe.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/Reactie_Voorontwerp_Cultuurnota_2017-2020.pdf
http://drenthe.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/Uitnodiging_lokale_omroepdag_25_mei_2016.pdf
http://drenthe.storage.regiogrid.nl/sitemanagerdata/uploads/Informatie_workshops.pdf


Inhoud Jaarverslag 2016

Waor wo’j dan nog hen 2

Inleiding 3

Bestuursverslag 5

Raad van Toezicht 14

Ondernemingsraad 16

Redactieraad 19

Programmazaken 21

Faciliteiten 28

Commercie 30

Marketing & Communicatie 34

Sociaal Jaarverslag 36

PBO 40

Financieel Jaarverslag 50

Bijlagen 55

12

van freelance personeel hebben het 

resultaat in negatieve zin beïnvloed, 

aangezien meer freelance personeel is 

ingehuurd dan oorspronkelijk begroot. 

Aan de batenkant bleven de reclame-

inkomsten achter. 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 risico-

reserve zijn na toestemming van 

het Commissariaat voor de Media 

(CvdM) toegekend aan de algemene 

reserve. De algemene reserve is 

het weerstandsvermogen van 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 zijn goed. RTV Drenthe 

verwacht de solvabiliteit te hand-

haven. Daarnaast is het streven de 

liquiditeitspositie te handhaven. De 

kasstroom in 2016 is positief. Omdat 

het lange tijd onduidelijk was hoe 

de toekomst eruit zou zien, zijn 

(grote) investeringen zoveel mogelijk 

uitgesteld. In 2017 zullen de nodige 

onderhoudsinvesteringen worden 

gedaan.

Het grootste financiële risico zit in de 

door het kabinet in 2014 aangekondigde 

bezuinigingen op de regionale 

omroepen van € 17 miljoen. Deze 

bezuiniging is ingegaan op 1 januari 

2017. Naar rato betekent dit voor RTV 

Drenthe ongeveer een bedrag van ruim 

€ 1 miljoen. De maatregelen die zijn 

genomen, zijn eerder benoemd in dit 

bestuursverslag.

Een ander risico naar de toekomst is 

dat de reclamemarkt op tv en radio 

onder druk staat. Om dit op te vangen 

zijn interessante projecten ontwikkeld 

om de band met onze relaties te 

verstevigen en te investeren in de 

toekomst. We hebben het afgelopen 

jaar extra capaciteit op de binnendienst 

ingezet om potentiële adverteerders 

in de Duitse grensstreek te benaderen. 

Hiervan verwachten we in 2017 de 

eerste opbrengsten. Het komende 

jaar gaan we de mogelijkheden tot 

samenwerking verder onderzoeken. 

Het teruglopend bereik van de 

gezamenlijke regionale omroepen op 

de landelijke reclamemarkt blijft echter 

een serieuze bedreiging voor de omzet. 

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. In 2017 zal 

het rentepercentage naar verwachting 

dalen. In 2016 zijn gesprekken gevoerd 

met de provincie Drenthe om de 

huidige lening te herzien. 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 2017 is een resultaat van nul euro 

begroot. Voor 2017 verwachten wij geen 

stijging in de reclameomzet gezien de 

ontwikkelingen in de markt. Verder 

zullen wij ook in 2017 inspelen op 

actuele ontwikkelingen als de situatie 

daarom vraagt. 
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In het begin van dit verslagjaar stond 

de toekomst van onze regionale 

omroep op losse schroeven. Sterker: 

de Raad van Toezicht was buitenge-

woon bezorgd over de continuïteit 

van een onafhankelijk RTV Drenthe 

dat zo’n belangrijke positie inneemt 

in de Drentse samenleving. Het zag 

er namelijk naar uit dat de eigenheid 

en daarmee unieke kracht van onze 

eigen omroep ten onder dreigde te 

gaan in een landelijk model. Maar 

uiteindelijk kon het verzet tegen de 

megalomane plannen op een grote 

meerderheid van de regionale om-

roepen rekenen. En dat resulteerde 

erin dat de tweede fase van het 

wetgevings traject met betrekking 

tot de oprichting van de RPO, niet 

door staatssecretaris Dekker aan 

de Tweede Kamer werd voorgelegd. 

De Raad van Toezicht vindt dat een 

verstandig besluit en is tevreden met 

de uitkomst dat RTV Drenthe een on-

afhankelijke regionale omroep blijft.

De Raad van Toezicht heeft in een  

vijftal vergaderingen, deels samen 

met de Ondernemingsraad en de  

Redactieraad, steeds intensief 

overlegd over de opstelling van RTV 

Drenthe om vast te houden aan het 

verzet tegen de ontwikkeling van het 

landelijk model. Samen met Omroep 

Zeeland leek Drenthe een eenzame 

strijd te voeren, maar in de loop van 

het jaar bleek dat meerdere omroepen 

alsnog de bezwaren deelden. Steeds 

meer werd ingezien dat de journa-

listieke onafhankelijkheid van de 

regionale omroep zwaar onder druk 

zou komen te staan. En dat een extra 

landelijke managementstructuur een 

te zware last zou vormen voor  

de toekomst. 

Het voorgenomen plan met verre-

gaande centralisatie en boterzachte 

en onbetrouwbare financiële aan-

names is uiteindelijk gesneuveld. RTV 

Drenthe en Omroep Zeeland die van 

meet af aan hun bezwaren kenbaar 

hebben gemaakt, kunnen tevreden 

zijn dat hun argumenten uiteindelijk 

gehoor vonden bij in totaal acht om-

roepen, een ruime meerderheid bin-

nen het ROOS bestuur. De Raad van 

Toezicht heeft onze bestuurder in zijn 

stellingname zeer gesteund en heeft 

steeds waardering uitgesproken voor 

zijn, soms niet altijd door collega’s ge-

waardeerde, opstelling. Het ging hem 

en ons namelijk alleen om het belang 

van de continuïteit en de positie van 

een onafhankelijke regionale omroep 

van en voor Drenthe. Daarnaast ging 

het ook om het belang van een levens-

vatbare en toekomstgerichte regio-

nale omroepsector die zijn kracht nu 

eenmaal ontleent aan worteling in de 

regio en aan een decentrale uitvoe-

ring van taken. 

Wat wel een zorg blijft, is de voor-

gestelde bezuiniging van 17 miljoen 

euro waaraan RTV Drenthe 1,1 miljoen 

euro moet bijdragen. Weliswaar is 

deze gekoppeld aan het -nu afge-

schoten- wetgevingstraject, maar 

het hangt nog wel steeds boven 

ons hoofd. Wachten op een nieuwe 

politieke werkelijkheid is een mo-

gelijkheid, maar de steun van het 

IPO (InterProvinciaal Overleg) in dit 

verband wordt als zeer belangrijk 

ervaren. ‘Geen wetgeving?.. dan ook 

geen bezuiniging!’ was hun adagium. 

Dat ons dat zeer aanspreekt hoeft 

geen betoog!

Raad van Toezicht Frits Brink
Voorzitter 
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Geen landelijke organisatie, betekent 

niet dat de situatie van de regionale 

omroepen in onze zienswijze on-

veranderd dient te blijven. Mede op 

initiatief van RTV Drenthe is  ingezet 

op een verbetering van inhoudelijke 

samenwerking met collega-omroepen. 

Met Omrop Fryslân en RTV Oost is 

in dit verslagjaar een begin gemaakt 

met een onderzoek naar verregaande 

samenwerking op de taakvelden tech-

niek, P&O, financiën en sales. Het doet 

ons deugd dat ook RTV Noord zich bij 

dit onderzoek heeft aangesloten. Dat 

ook programmatische samenwerking 

wordt bekeken lijkt een goede insteek 

om het landelijke model definitief te 

doen vergeten. Samenwerking dient 

niet gestoeld te zijn op een theore-

tisch model, maar moet uitgaan van 

behoeften die op regionaal niveau 

worden onderkend.

Met grote waardering heeft onze Raad 

vastgesteld dat onder soms moeilijke 

omstandigheden de medewerkers van 

ons omroepbedrijf erin zijn geslaagd 

een programma-aanbod te realiseren 

dat aanspreekt en een groot bereik 

genereert. Een eigen Drents geluid, 

een kritisch geluid waar dat nodig 

en gewenst is, informatie en enter-

tainment. We mogen trots zijn op de 

cijfers die aangeven dat er geluisterd 

en gekeken wordt naar de program-

ma’s door een zeer groot deel van de 

bevolking in onze provincie. Dat dit 

ook door de Drentse politici wordt 

onderkend mag blijken uit de steun 

die in woord en daad door de provin-

cie werd gegeven. De waardering van 

onafhankelijkheid die de publieke om-

roep zo kenmerkt wordt op deze wijze 

nog eens door de regionale overheid 

onderstreept!

De Raad van Toezicht kent een 

maximum aantal jaren dat een lid 

mag aanblijven. Het is goed dat steeds 

nieuwe toezichthouders het func-

tioneren van de omroep beoordelen. 

Voor mij als voorzitter en voor onze 

vice-voorzitter Gerrit Volkers was de 

tijd gekomen om te vertrekken. Gelet 

echter op de tumultueuze ontwikke-

lingen op politiek terrein is aan onze 

zittingsperiode een jaar toegevoegd. 

Van harte hoop ik dat in het komend 

jaar de rust weer wat is teruggekeerd. 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat 

deze wens in het land van de publieke 

omroep wellicht een utopie zal blijken 

te zijn.
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Doelstelling en ambities
De OR behartigt de belangen van het 

omroepbedrijf RTV Drenthe, mede 

vanuit het personeel gezien, met een 

positief kritische houding. We zien erop 

toe dat de voor RTV Drenthe geldende 

voorschriften (arbeidsvoorwaarden, 

cao, wet en bedrijfsregelement) worden 

nageleefd. Daarnaast denkt de OR 

actief mee over bedrijfsbrede plannen 

voor de toekomst en de invulling van 

bezuinigingen. Daarnaast is de OR een 

sparringpartner voor de bestuurder 

met wie de OR een zeer open, prettige 

en inhoudelijk scherpe relatie heeft.

Overleg en OR-werk  
in teken bezuiniging 
2016 was een zeer intensief jaar voor de 

OR. Op 1 januari 2017 ging de structurele 

bezuiniging van 17 miljoen op de 

publieke regionale omroep in. Daarvan 

kwam 1,1 miljoen voor rekening van 

RTV Drenthe. De dertien bestuurders 

van de regionale omroepen ontwierpen 

plannen voor verregaande landelijke 

samenwerking die een groot aantal 

banen zou kosten. Onder meer de 

niet-journalistieke afdelingen van onze 

omroepen zouden opgaan in Shared 

Service Centra. Ondertussen moest 

de wetgeving die voor de plannen 

nodig was, deels nog tot stand komen. 

Staatssecretaris Sander Dekker wilde 

met het plan voor de invulling van 

de Regionale Publieke Omroep (RPO) 

veel verder gaan dan een groot aantal 

bestuurders, een aantal Raden van 

Toezicht van de regionale omroepen, 

fracties in de Eerste en de Tweede 

Kamer en provinciale bestuurders.

In dit speelveld, met vele schakers 

op het bord, ging de OR vaker dan 

gebruikelijk in overleg met de eigen 

bestuurder, Raad van Toezicht en 

Redactieraad (RR), al dan niet in 

volledige samenstelling of delegaties. 

Overlappingen zijn er al snel, en 

daarin trekken OR en RR vaak samen 

op. De OR heeft zitting gehad in 

het samenwerkingsorgaan van alle 

ondernemingsraden van alle regionale 

omroepen: het OR Platform, dat 

later in 2016 in de startblokken werd 

gezet als GOR in oprichting. Daarbij 

overlegde het OR Platform met 

omroepbestuurders die binnen het 

overkoepelend orgaan ROOS taken 

hadden gekregen voor de uitwerking 

van (delen van) het gezamenlijke plan 

en hun deskundigen. De gezamenlijke 

OR’en huurden ook zelf expertise in 

bij ingewikkelde vraagstukken en/

of plannen van de ROOS-bestuurders 

waar de OR’en twijfelden aan de 

uitwerking, gevolgen of doelmatigheid.

Lobby en focus
Het OR Platform en de gezamenlijke 

dertien OR-voorzitters hebben 

verder bij de vakbonden bouwstenen 

aangeleverd voor het sociaal plan 

(aanvullend op de sociale regeling 

in de cao). Ook is er gelobbyd bij 

de Eerste Kamer, Tweede Kamer, 

provinciebesturen en het IPO. 

Bovendien hebben ze ervoor gezorgd 

dat er namens de gezamenlijke mede-

zeggenschap een lid voor de Raad van 

Toezicht voor de RPO kon worden 

aanbevolen. 

De vertegenwoordiging van de OR van 

RTV Drenthe heeft in alle gezamenlijke 

besluitvorming en lobbywerk steeds 

het voortbestaan van de regionale 

omroepen en daarbinnen vooral belang 

van de kleine regionale omroepen, en 

die van RTV Drenthe in het bijzonder, 

als uitgangspunt genomen.

Ondernemingsraad
Serge Vinkenvleugel
Voorzitter
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De OR van RTV Drenthe was onderdeel 

van de meerderheid van OR’en en 

omroepbestuurders die uiteindelijk, 

na veel bijstelling, in de uiteindelijke 

plannen van staatssecretaris Sander 

Dekker niet voldoende borging voor de 

toekomst van de regionale omroepen en 

regionale ( journalistieke) identiteit zag.

Een vervelend bijkomend effect van het 

stopzetten van de gezamenlijke plannen 

is dat ook het lijntje van alle OR’en met 

ROOS, en straks de RPO, nu niet meer 

bestaat. De verschillende OR’en horen 

nu van hun individuele bestuurders wat 

er op ROOS/RPO gebied speelt, maar 

daarbij loopt de hoeveelheid informatie 

en de duiding ervan uiteen. Dit vinden 

de OR’en een slechte zaak aangezien 

er op ROOS (en straks RPO) niveau 

besluiten vallen die de individuele 

omroepen raken.

1,1 miljoen bezuinigen in 2017  
maar daarna?
De OR heeft veel waardering voor hoe 

de bestuurder en staf van RTV Drenthe 

onderling hebben samengewerkt 

na het stopzetten van de landelijke 

samenwerkingsplannen om in een 

korte periode 1,1 miljoen euro aan 

bezuinigingen te vinden. Dit terwijl 

bij RTV Drenthe eigenlijk niet meer 

bezuinigd, maar juist geïnvesteerd 

moet worden. Die samenwerking 

heeft geleid tot soms onorthodoxe en 

creatieve oplossingen waarbij wel de 

medewerkers en het omroepbedrijf 

worden geraakt maar waarbij we zo 

min mogelijk proberen in te leveren op 

inhoud en output. Doordat het vinden 

van manieren om 1,1 miljoen euro te 

bezuinigen volgens de bestuurder een 

‘ongoing’ proces is/was, heeft de OR 

wel het gevoel er te weinig grip op te 

hebben gehad. Ook vindt de OR dat 

zaken fragmentarisch zijn behandeld.

De OR maakt zich ernstig zorgen over 

de toekomst van RTV Drenthe. Het 

huishoudboekje is op orde, maar bij 

goed en ongewijzigd beleid is er in 2018 

opnieuw een bezuiniging van tonnen, 

wellicht een half miljoen te verwachten. 

Onze omroep is inmiddels zowel 

inhoudelijk, programmatisch als qua 

interne bedrijfsvoering zo uitgekleed 

dat verder bezuinigen onverantwoord 

is. Zoals eerder gezegd: we zouden 

moeten investeren om onze omroep 

toekomstbestendig te maken in het 

alsmaar veranderende medialandschap.

Audiotechnici
In november werd in het ‘ongoing’ 

bezuinigingsproces duidelijk dat we  

in 2017 minder uren audiotechniek gaan 

inzetten. Maar we hebben wel al onze 

audiotechnici nodig om de (kortere) 

diensten te kunnen draaien. De OR 

adviseerde de bestuurder ongevraagd 

om te proberen een oplossing voor 

het probleem te vinden zonder te 

reorganiseren. Daarbij verzocht de  

OR de bestuurder om met de betrokken 

mensen in te zetten op vrijwillig 

vertrek, een verslechterd rooster met 

desnoods gebroken diensten (binnen 

de regels van de cao) en maximale 

benutting van de jaarurennorm. 

Gaandeweg dit nog lopende proces 

werd duidelijk dat er waarschijnlijk 

eind 2017 in ieder geval gereorganiseerd 

moet worden.

Advies
De meeste adviesaanvragen in 2016 

hadden te maken met de landelijke 

reorganisatieplannen van ROOS 

en werden gezamenlijk in het OR-

Platform opgepakt.De OR adviseerde 

ongevraagd over invulling van delen 

van de bezuiniging van 1,1 miljoen 

euro, het conceptidee van de door 

de bestuurder ingezette verkenning 

voor samenwerking met RTV Oost, 

RTV Noord en Omrop Fryslân en het 

urenprobleem van onze audiotechnici.
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Achterban
De OR informeert de medewerkers van 

RTV Drenthe over lopende zaken via de 

mail en op intranet. Ook overlegt de OR 

regelmatig met betrokken collega’s om 

met hen van gedachten te wisselen en/

of informatie te vergaren. In plenaire 

overleggen van de bestuurder met het 

personeel is er altijd voldoende ruimte 

voor de OR om zowel bij gelijke als 

afwijkende inhoudelijke standpunten 

haar verhaal te kunnen houden en 

duiden.

Samenstelling OR
In de loop van het jaar vertrokken drie 

OR-collega’s. In het begin van het jaar 

stopte Peter Doorn (lid) omdat hij zijn 

OR-werk niet meer kon combineren met 

zijn werk op de afdeling commercie. 

In maart werd hij opgevolgd door 

Taco Veltman. Voor de zomer vertrok 

Christel Pijpker (secretaris, lid) vanwege 

beëindiging van haar arbeidscontract 

op eigen verzoek en na de zomer 

vertrok Rinus Bouwmeester (lid) 

vanwege pensionering. Beide vacatures 

die ontstonden zijn uiteindelijk niet 

tijdelijk ingevuld in afwachting van  

OR-verkiezingen begin 2017. 

18
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Bewogen jaar
Het jaar 2016 was een bewogen jaar 

voor de regionale omroepen, dus ook 

voor RTV Drenthe en de Redactieraad. 

Aan het begin van het jaar waren we 

nog druk met de andere omroepen in 

gesprek over de beoogde samenwerk-

ing, bedoeld om de opgelegde bezuini-

gingen van 17 miljoen voor de sector  

het hoofd te bieden.

Het idee was om diverse onder-

steunende diensten te bundelen in een 

aantal Shared Service Centra en om 

redactioneel nauwer samen te werken, 

onder andere door clusters te vormen. 

Het plan was om organisatorisch aan 

schaalvergroting te doen, maar tegelijk 

meer in de journalistieke haarvaten 

van de samenleving te komen. Dit door 

de invoering van de journalist 3.0, een 

flexibele alleskunner die zelfstandig in 

het eigen werkgebied de diverse kana-

len van de omroep kan bedienen.

Vooral de journalist 3.0  bleek in de  

vele gesprekken, die binnen de lan-

delijke kerngroep redactieraden zijn 

gevoerd, een lastige. Het werd duidelijk 

dat de ene omroep in die ontwikkeling 

al veel verder was dan de ander.  

Bij RTV Drenthe hebben we  jaren terug 

gekozen voor een model van porte-

Redactieraad Steven Stegen
Voorzitter
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feuillehouders, die zelfstandig in hun 

eigen gebied werken. Andere omroepen 

werken nog meer traditioneel en vanaf 

een centrale redactie. Gaandeweg de 

landelijke gesprekken werd steeds meer 

duidelijk dat de weerstand tegen de 

Shares Service Centra groeide. Te veel 

bestuurlijke drukte, nauwelijks ruimte 

voor flexibiliteit en last but not least: 

groeiende onzekerheid of het wel de 

geplande bezuiniging zou opleveren.

Al in de loop van februari werden de 

scheuren steeds duidelijker. Dat had 

ook te maken met ongerustheid over  

de journalistieke zeggenschap. Voor  

de redactieraden is het steeds inzet 

geweest om te borgen dat elk merk  

een eigen hoofdredacteur moet hebben. 

Dat is steeds een voorwaarde geweest. 

Ook was er overeenstemming dat de 

omvang/middelen van RTV Drenthe  

het minimale is van wat een omroep 

zou moeten kunnen doen (basisvoor-

ziening). Helaas bleken er voor de 

langere termijn geen sluitende af-

spraken mogelijk te zijn met de grotere 

omroepen. Uiteindelijk heeft dit er toe 

geleid dat de nauwe samenwerking niet 

uit de verf is gekomen. Gevolg is dat we 

ons deel van de 17 miljoen bezuiniging 

nu zelf moeten vinden. Maar ‘voordeel’ 

is dat we daarin wel onze eigen redac-

tionele keuzes kunnen blijven maken.

Samenwerking NOS
Gelukkig waren er ook mooie ontwik-

kelingen in 2016. De samenwerking 

tussen de regionale omroepen en de 

NOS is naar een hoger niveau getild en 

heeft geleid tot regioblokken in de NOS-

journaals die ‘s middags uitgezonden 

worden. Ook duikt de plopkap van RTV 

Drenthe steeds vaker op in de landelijke  

journaals. Dat is goed voor de  positie 

en zichtbaarheid van RTV Drenthe. 

Daar staat tegenover dat we ook ge-

bruik kunnen maken van het materiaal 

van de NOS, beeldmateriaal of een 

quote van een bestuurder in Den Haag. 

De Redactieraad had aanvankelijk enige 

zorg over extra deadlines en werkdruk, 

maar we kunnen constateren dat de 

samenwerking zeer positief verloopt.

In 2016 is het radioprogramma Cas-

sata, een achtergrondprogramma over 

Drentse politiek en actuele discussie in 

de provincie, in een nieuw jasje gesto-

ken. Verder sprak de Redactieraad over 

het belang en behoud van vormgeving 

voor de Tv-uitzending, het werken met 

minder mensen in de uitzendstraat 

en de programmering in het alge-

meen. Ook hebben we samen met de 

hoofdredactie stappen kunnen zetten 

om sneller video online te krijgen.

20
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Fris, kritisch en ambitieus
2016 is in allerlei opzichten een op-

windend jaar. Ondanks alle reuring  

in medialand zijn we waar het nieuws 

gebeurt. Ons bereik online stijgt 

steeds verder en daarnaast blijven 

we met volle inzet radio en televisie 

maken, 24 uur per dag, 7 dagen in de 

week.

Om ons publiek nog beter te bedie-

nen is de redactie van RTV Drenthe 

opnieuw ingericht. In plaats van één 

verslaggever die verantwoordelijk 

is voor één of meerdere gemeenten 

werken nu twee regioverslaggevers 

samen in een gebied dat om en nabij 

een kwart van de provincie beslaat: 

de regio’s Noord, Midden, Zuidoost en 

Zuidwest. Ze vervangen elkaar tijdens 

vakantie of ziekte en zijn zo in staat 

de continuïteit in de nieuwsgaring te 

garanderen. 

Een goede gewoonte moet je in stand 

houden en daarom trappen we ook dit 

jaar af met een gezamenlijke bijeen-

komst voor verslaggevers en bureau-

redacteuren onder leiding van Karel 

van den Berg van de Mediapraktijk. 

De Mediapraktijk is gespecialiseerd 

in het op gang brengen van creatieve 

processen op redacties. Karel heeft 

voorafgaand aan de vergadering 

zowel verslaggevers als bureauredac-

teuren én eindredacteuren getraind in 

bedenken van aansprekende onder-

werpen en eigenzinnige invalshoeken 

voor zowel items als uitzendingen. 

De startbijeenkomst is vooral bedoeld 

om te bepalen welke onderwerpen 

dit jaar in onze provincie speciale aan-

dacht verdienen. We kiezen voor:

•  Economie (werk en inkomen)

•  Criminaliteit en justitie

•  Opvang asielzoekers

•  Onderwijs

•  Zorg en Participatie-wet

•  Natuur en omgeving

Ze zijn beschreven in het eindredac-

tionele stuk Journalistieke ambities 

2016, waarin onze motto Fris, Ambi-

tieus en Kritisch voor iedereen helder 

wordt uiteengezet. Een samenvatting:

We kiezen voor creatief gemaakte 

onderwerpen met verrassende invals-

hoeken, waardoor ons publiek denkt: 

Is dat zo? We willen geen onderwer-

pen brengen waarvan iedereen denkt: 

Nou en? We willen de eerste zijn die 

het nieuws brengt. Lukt dat niet dan 

maken we het beste item en de beste 

follow up. We zijn kritisch. Op onszelf 

én op de onderwerpen die we maken. 

We laten ons niet met een kluitje in 

het riet sturen, maar opereren altijd 

met open vizier.

Opvallende zaken 
We beginnen en eindigen het jaar met 

vorst. In januari is het zo glad dat er 

op straat geschaatst kan worden en 

het openbare leven voor het grootste 

deel plat ligt. RTV Drenthe functio-

neert als calamiteitenzender annex 

boodschappendienst. De uitzen-

dingen en beelden worden in het 

nieuws en online buitengewoon goed 

bekeken. We kunnen constateren dat 

ons publiek ons op dit soort momen-

ten goed weet te vinden! Verder in het 

nieuws de vernielingen in het oude  

dierenpark door een groep jongeren, 

het gedwongen vertrek van gedepu-

teerde Ard van der Tuuk en de 8-jarige 

Stein die ondanks zijn handicap de 

Avondvierdaagse uit loopt. Begin 

oktober wint Ben Feringa de Nobel-

prijs voor de Scheikunde, ondanks 

Programmazaken Eric Wijnholds 
Chef online

Martin van der Veen
Eindredacteur
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wat anderen beweren een onbetwiste 

Drent, want geboren in Emmer Com-

pascuum en nog steeds wonend in 

Paterswolde. Ook wordt dit jaar het 

inspectierapport over de dood van het 

8-jarige meisje Sharleyne uit Hoo-

geveen gepubliceerd, waaruit duideli-

jk wordt dat haar problematische 

thuissituatie al langer bekend was 

maar dat er te laat is ingegrepen. Eind 

juni overlijdt een inwoner van Gees 

aan de gevolgen van mishandeling 

tijdens een overval op zijn woning 

en in augustus wordt Nieuw-Buinen 

opgeschrikt door de aanval van vier 

Rottweilers op de 2-jarige Nick. En, 

niet te vergeten, in december wordt 

Roel Boomstra wereldkampioen dam-

men. Dat laat ook de redactie niet 

onberoerd. 

Alles in beweging
Beginnen we het jaar nog met onze-

kerheid over de toekomst van RTV 

Drenthe en het idee dat een groot deel 

van de facilitaire diensten in huis zal 

wegvallen, in de zomer blijkt dat we 

voorlopig zelfstandig verder gaan. Dat 

heeft consequenties. De bezuiniging 

van 17 miljoen euro op de gezamen-

lijke regionale omroepen gaat door  

en dat betekent dat we moeten voor-

sorteren op de toekomst: meer doen 

met nog minder geld. We vragen voor 

radio en televisie creatieve items met 

meer achtergrondinformatie, we vra-

gen van onze verslaggevers ook steeds 

vaker inzet voor online. Was die 

inzet eerst beperkt tot het schrijven 

van een bericht en het sturen van, 

tegenwoordig willen we ook items 

die speciaal voor online zijn gemaakt. 

Want online heeft een geheel eigen 

dynamiek. Kortere video’s, geen of zo 

min mogelijk quotes, liefst ondertitelt. 

En als het kan graag ook nog even 

een fotootje voor Instagram. En al 

deze content moet vervolgens worden 

weggezet door de bureauredacteuren, 

voor de website, Twitter, Facebook en 

Instagram. Dat vereist meer techni-

sche kennis zowel bij verslaggevers  

als bij bureauredacteuren. 

Kortom: het vak van journalist bij 

de regionale omroep wordt steeds 

uitdagender. 

Online
De website, de app en de sociale 

media kanalen worden steeds belang-

rijker voor RTV Drenthe. Steeds meer 

mensen weten RTV Drenthe online en 

op sociale media te vinden.

Ook in 2016 behoorde de omroep bij 

de regionale omroepen met de groot-

ste onlinegroei. Het aantal bezoekers 

aan de site nam in 2016 toe met 33 

procent, dat zijn per jaar 43 miljoen 

bezoeken. Het is een minder grote 

toename dan een jaar eerder. Vooral 

het bereik op de app neemt snel toe. 

Daarnaast groeien de sociale media-

kanalen flink door. Het totale bereik 

neemt daarmee nog steeds fors toe.

De afgelopen jaren is veel energie 

gestoken in het online first-denken 

van de redactie. We kunnen in 2016 

vaststellen dat online bij iedereen top 

of mind is. Om een verdere kwaliteits-

slag te maken is halverwege het jaar 

een online aanjager aangesteld, zij is 

toegevoegd aan de nieuwsdesk om 

meer verhalen speciaal voor online 

te maken en storytelling verder te 

ontwikkelen. Door de verhalen beter 

en aantrekkelijker uit te serveren 

proberen we bezoekers langer op de 

site en in de app te houden.

Video is een belangrijk Unique Selling 

Point. We streven ernaar om vaker en 

sneller video’s op de site te krijgen. In 

de tweede helft van 2016 hebben alle 

redacteuren een edit-cursus gehad, 

zodat zij zelfstandig in staat zijn 

om video speciaal voor online en de 

sociale mediakanalen te produceren. 

Het volgende jaar zal hier in verhoogd 
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tempo aan worden doorgewerkt.

In het stuk Journalistieke ambities 

2016 hebben wij aangegeven dat we 

meer verhalen met de Drent willen 

maken. Online hebben we daar-

toe geëxperimenteerd met online 

enquêtes, zelfstandig en in samen-

werking met de andere regionale 

omroepen en de NOS. Zo zijn er 

onderzoeken gedaan naar het bereik 

van de mobiele telefoon in de provin-

cie, de ervaringen van Drenten met 

huisartsenposten, huurwoningen en 

Groningen Airport Eelde. 

De respons was boven verwachting. 

Heel veel Drenten namen de moeite 

om mee te doen. De resultaten hebben 

geleid tot meerdere verhalen op al 

onze platforms (online, radio en TV). 

Onze berichtgeving heeft er zelfs voor 

gezorgd dat gesignaleerde proble-

men door betrokken partijen werden 

opgelost. Een mooi voorbeeld van zo-

genoemde constructieve journa-

listiek. Deze aanpak krijgt zeker een 

vervolg.

Alle inspanningen resulteren in 

urgente en goede nieuwsverhalen en 

een divers en breed aanbod op onze 

site en onze app.

Sociale media
RTV Drenthe is actief op Twitter, Face-

book, Instagram, YouTube en Linked-

In. De aanwezigheid op verschillende 

sociale media zorgt ervoor dat we 

nieuw en jonger publiek aan ons 

binden. Inmiddels komt 40-45 procent 

van alle bezoek aan de website via 

Facebook. Eind 2016 vinden meer dan 

52.000 mensen ons ‘leuk’. 75 procent 

van deze mensen vallen in de leeftijd 

van 18-55 jaar. Het afgelopen jaar is ex-

tra aandacht besteed aan Instagram. 

Het heeft ons ook op dat platform 

meteen extra volgers opgeleverd en 

daarmee een groter bereik.

Aan het eind van het jaar is de au-

tomatische uitkoppeling van nieuws-

berichten naar Twitter (ieder bericht 

dat werd geplaatst op de site werd 

automatisch doorgeplaatst op Twit-

ter) losgelaten. Het heeft een snellere 

toename van het aantal volgers tot 

gevolg gehad. Aan het eind van het 

jaar had @RTVDrenthe 67.500 volgers.

RTV Drenthe zou eigenlijk IRTV Dren-

the moeten heten. De I staat voor 

Internet. Het internet (website, so-

ciale media) is leading bij de omroep. 

24 uur per dag het laatste nieuws 

eerst, live-streaming en natuurlijk 

het kijken én terugzien van al onze 

uitzendingen. Via website of app: RTV 

Drenthe is bereikbaarder dan ooit. 

Daarnaast vervult Radio Drenthe 

een prominente rol als het 24-uurs 

kloppend hart van Drenthe, en is tv 

de spiegel van onze mooie provincie: 

met nieuws, sport, natuur en cultuur. 

Kortom, RTV Drenthe staat midden in 

de samenleving!

Samenwerken
2016 is het jaar van ‘samenwerken’. 

Het Drents Museum heeft uitgepakt 

met een fantastische tentoonstel-

ling over Cuby and the Blizzards. Wij 

vervullen daar een mooie rol in als 

mediapartner. We zijn elke zondag óp 

de tentoonstelling met een uitzending 

van Harry’s Blues en de omroep her-

haalt drie grote radioseries met reizen 

van Harry -Cuby- Muskee. 

Even verderop in het jaar gaat we mee 

met een reis van het Drents Museum 

naar Zuid- Amerika. Dit in het kader 

van de tentoonstelling Maya’s, heers-

ers van het Regenwoud. Het levert 

onder meer een mooie Tv-documen-

taire op, voor het Drents Museum en 

TV Drenthe.
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Het Huus van de Taol is al jarenlang 

een mediapartner van de omroep. In 

2016 resulteert dat in een serie Loos in 

de streektaol, het Drents Liedtiesfes

tival in Emmen én het Drents Kinder

liedtiesfestival. Waarbij kinderkoren 

in drie voorrondes en een finale 

strijden om de beste uitvoering van 

nieuwe Drentse kinderliedjes.

Boom uitgevers (Meppeler Courant en 

tal van weekbladen) en RTV Drenthe 

vinden elkaar op economisch gebied. 

Het Tv-programma Ondernemend 

wordt tot juni op maandelijkse 

basis uitgezonden in samenwerking 

met RTV Meppel. Vanaf september 

gaan we wekelijks los vanuit de 

Ondernemersfabriek in Assen,  

Emmen en Hoogeveen. In Meppel 

wordt de uitzending vanaf een andere 

locatie opgenomen. Ook de provincie 

Drenthe participeert, ter stimule-

ring van het ondernemersklimaat in 

Drenthe. 

NDC Mediagroep (Dagblad van het 

Noorden) en RTV Drenthe organi-

seren samen de verkiezing Drents 

Politicus van het Jaar. Beide partijen 

besteden op eigen media veel aan-

dacht aan het evenement. Dat levert 

meer dan 2.600 stemmers op. Wet-

houder Mirjam Pauwels van gemeente 

De Wolden wint de hoofdprijs.  

Politiek talent wordt wethouder 

Henk Kosters van de gemeente 

Noordenveld. Wethouder Frits  

Alberts gaat er met de publieksprijs 

vandoor.

AVROTROS benadert ons in augustus 

of we interesse hebben om één 

keer per maand een (licht) klassiek 

muziekprogramma uit te zenden op 

televisie. Vanaf september gebeurt 

dat op de zondagochtend vanaf 11.00 

uur.

De samenwerking tussen Bibliotheek 

Assen en RTV Drenthe verloopt 

goed. Elke maand maken we het 

programma Kolkende Taal. Op de 

zondag te zien op televisie en online 

terug te zien op onze website en 

YouTube.

Op sportgebied werken we samen met 

het net opgerichte Zo!34, een nieuwe 

streekomroep die voortkomt uit RTV 

Emmen en Radio Loco Coevorden.  

We maken samen op radio het 

voetbalprogramma FC Emmen Live: 

de wedstrijden van FC Emmen in de 

eerste divisie.

Op TV Drenthe
Al jaren een zekerheid: Strunen. Harm 

Dijkstra struunt heel Drenthe af. Van 

het klein gehucht tot de grote stad. 

Elke zondag op televisie. Strunen 

levert mooie verhalen op, biedt 

herkenbare beelden en het échte 

Drentse leven. 

Roeg! is hét natuurprogramma van 

Drenthe. Vier boswachters van Staats-

bosbeheer vertellen presentator Joris 

Barske wekelijks hoe onze natuur 

ervoor staat, ze maken ons wijzer én 

bewijzen dat je niet ver weg hoeft te 

gaan om van natuur te genieten.  

De mooiste plekjes liggen misschien 

wel om de hoek. 

Een streekderby, een kennisquiz en 

achtergronden. Elke zondag staat 

ama teurvoetbal centraal in Onze 

Club.  En vergis je niet: amateur-

voetbal is populair in Drenthe. Het 

programma wordt goed bekeken op 

televisie, en online kijken wekelijks 

meer dan tienduizend mensen de 

uitzendingen terug.

De Week van zorgt voor mooie televi-

sie. Elke week iets anders, elke week 

een andere benadering. Wat veel 

indruk maakt: twee Drentse vrouwen 
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die in Afrika met man en macht pro-

beren jonge baby’s te redden. Er komt 

natuur, cultuur en veel bijzonder 

thema’s voorbij. Iedere keer een 

andere invalshoek. De laatste jaren 

hebben we ankerpunten in de Tv-pro-

grammering. Dat zijn het Dutch Open 

Darts, het Protos Weering zaalvoet-

baltoernooi, Rosenmontag in Barger-

Compascuum, de Hoogeveense 

Cascaderun, de 4 mei herdenking  

op voormalig Kamp Westerbork,  

Retropop in Emmen, de Dutch TT,  

De Gouden Pijl in Emmen, het Bloe-

mencorso in Eelde en de actie Samen 

voor de Voedselbank. Wel een kleine 

waarschuwing: vanwege bezuini-

gingen in 2017 is niet zeker of, en hoe, 

deze programma’s overeind blijven.

Tv-documentaires
Cultuur en geschiedenis zijn een groot 

goed bij RTV Drenthe. In 2016 zenden 

we vijf documentaires uit op televisie.

Het vergeten Graf van Anloo gaat 

over de heropening van de grafkelder 

van de Magnuskerk in Anloo. Het 

vermoeden bestaat dat er in de kelder 

botresten liggen van twee vrouwen 

van Unico Evert Alberda, een rijke 

edelman uit Anloo. Tijdens de speur-

tocht naar de botten worden de 

25
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onderzoekers gevolgd door filmmaker 

Arno Cupédo. Saillant detail in de 

film: hoe oud is die stenen trap eigen-

lijk? In de documentaire Tangarine 

in the USA  volgt programmamaker 

Jeroen Willems Tangarine. Begin dit 

jaar trekken Arnout en Sander Brinks 

van Tangarine vier maanden in een 

grote camper door Amerika. Eind-

bestemming was de WaveLab Studio 

in Tucson, Arizona. Hier nemen de 

broers hun nieuwe album ‘There and 

Back’ op onder begeleiding van pro-

ducer Joey Burns. RTV Drenthe krijgt 

een mooi inkijkje in dat proces.

Al jaren heeft de Molukse program-

mamaker Willem Hully het in zijn 

hoofd, nu maakt hij het. Het Verleden 

Voltooid gaat over het leven van  

David Hully, de vader van Willem.  

Hij komt als KNIL-militair naar 

Nederland. Wat hij heeft meegemaakt 

is bij zijn latere gezin maar mondjes-

maat bekend, en een dramatische 

belevenis zorgt voor onrust. Willem 

zoekt uit hoe het leven van zijn vader 

is geweest en maakt een mooie link 

naar zijn eigen zoon.

I don’t work on Sundays is het verhaal 

van de leden van de band The Char-

lies uit Emmen. De band beleeft een 

revival op Retropop 2016. Documen-

tairemaakster Erica Oudgenoeg volgt 

de band en bespreekt hun woelige 

leven als muzikant en wat daar uit 

voort is gekomen. Aansluitend is het 

optreden van The Charlies op Retro

pop te zien. 

Daor stiet een trein stil gaat over  

de treinkaping van Wijster, in 2016  

41 jaar geleden.

In deze documentaire van program-

mamaker Rinus Bouwmeester vertel-

len de inwoners van Wijster hoe zij 

terugkijken op die periode. Aan het 

woord komen mensen die rondom het 

gebied van de kaping woonden. De 

documentaire Daor stiet een trein stil 

wordt uitgezonden op 2 december, de 

datum waarop in 1975 de treinkaping 

begon. Deze documentaires zijn nog 

te zien op Uitzending Gemist.

Op Radio Drenthe 
In 2016 nemen we afscheid van 

Podium, De Zaterdagmiddagparade 

en Op Streek. Vanaf september 

komt er een nieuw programma op 

de zaterdagmiddag. Tussen 13.30 en 

17.00 uur zenden we het programma 

Volkooren uit. Ruben Kooren is een 

jonge radioma ker met gevoel voor de 

Drentse samenleving. Het programma 

heeft een frisse uitstraling, Ruben 

draait vlotte muziek én hij geeft 

een ‘dikke pries’ weg. Met het spel 

De Kluiskraker kan een luisteraar 

een mediacheque winnen van 200 

euro. De voorlopige luister cijfers zijn 

veelbelovend. 

Sinds september is Muziek voor  

Volwassenen van Johan Derksen  

te horen op onze zender, op werk-

dagen tussen 18.00 en 19.00 uur en 

op zondagmiddag van 15.00 tot 17.00 

uur. Een programma vol met blues, 

country en americana. De muziek 

komt rechtstreeks uit de privécollec-

tie van Johan Derksen. En Derksen 

kent z’n klassiekers en weet waarover 

hij praat. Uit de luistercijfers en vele 

mails van luisteraars blijkt dat het 

programma wordt gewaardeerd.

De radioprogrammering is verder 

‘overend’ gebleven zoals dat in vaktaal 

heet. De luistercijfers staan wél onder 

druk, maar Radio Drenthe staat ook 

in 2016 bovenaan de lijst van best 

beluisterde zenders in onze provincie.

Hier kuj Drents praoten
Drents waar het kan. En dat doen  

we veel. Op radio elke werkdag in  
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De Brink, en op de zaterdag- en zon-

dagochtend is het Drents wat de klok 

slaat. En vergeet het unieke Drentse 

karakter bij Muziekprofiel en Harry’s 

Blues niet. De programmamakers 

Nico Sieffers en Albert Haar spreken 

Drents.

Op televisie benadert Harm Dijkstra 

iedereen in het Drents met Strunen. 

Het antwoord is soms in het Neder-

lands, maar iedereen verstaat Harm 

prima. En dan nog de twee grote 

muzikale Tvevenementen, in samen-

werking met Huus van de Taol, met 

natuurlijk Drents als voertaal:  

Het Drents Liedtiesfestival en het 

Drents Kinderliedtiesfestival. Vier 

keer per jaar zendt Radio Drenthe op 

zondagochtend een kerkdienst uit in 

het Drents. We kunnen best zeggen: 

de streektaol leeft!

Sport
Een kleine club mensen, maar met 

grote daden. De sportredactie volgt 

dagelijks het laatste nieuws en tal van 

evenementen en wedstrijden op de 

voet. De wedstrijden van FC Emmen 

zijn wekelijks live op radio te volgen, 

een dag later is er een verslag op te-

levisie. Op internet is een speciale FC 

Emmen, met het laatste nieuws. Als 

het om amateurvoetbal gaat is het  

Tv- programma Onze Club niet meer 

weg te denken. Elke zondag te zien  

op televisie en online het best 

bekeken programma op onze site. 

Weer succesvol in 2016: het Dutch 

Open Darts en het Protos Weering 

zaalvoetbaltoernooi. Duizenden  

kijkers en veel positieve reacties.  

Ook paardensport doet het goed in 

Drenthe. We zijn live bij de Grote  

Prijs van CH de Wolden.

En RTV Drenthe doet natuurlijk live-

verslag van de Ronde van Drenthe, De 

Gouden Pijl en de De Slag om Norg. Op 

internet houden we een liveblog bij van 

de Drenthe200, een mons tertocht op de 

mountainbike. Ook is het Bikefestival 

Assen 24 uur live te volgen op internet.

TT Radio
Het grootse eendaagse sporteve n ement 

van Nederland, de Dutch TT wordt 

voor het eerst op zondag gehouden. 

We besteden er veel aan dacht aan 

op Radio Drenthe. Van maandag t/m 

vrijdag de voor   pret met nieuws, sfeer 

en achter gronden. Zaterdag middag 

de kwalificatiewedstrijden en op 

zondag van 07.00 uur tot 17.00 uur een 

uitgebreid liveverslag.

TT TV
Van maandag t/m zondag zenden we 

een TT- journaal uit op TV Drenthe, 

vooral de motorsport staat centraal. 

Ook de randactiviteiten brengen we 

in beeld, met elke avond een verslag 

van het feest in de binnenstad, veel 

muziek en reacties van de straat.

TT Internet
Alles wat met TT te maken heeft 

is terug te vinden op rtvdrenthe.

nl/tt. Het laatste nieuws, de TT- 

journaals, de festivalavonden en de 

raceverslagen in één overzicht. De 

pagina wordt veel bekeken.

http://www.rtvdrenthe.nl/tt
http://www.rtvdrenthe.nl/tt
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RPO
2016 stond voor de afdeling Facili-

teiten in het teken van onder-

zoek. Vraag was of de centra lisatie 

van de verschillende processen 

in de Shared Service Centra van 

de RPO een haalbare kaart zou 

zijn. In december 2015 is in Zwolle 

tijdens een bijeenkomst met alle 

Directeuren, Hoofdredacteuren en 

Hoofden Faciliteiten/Techniek van 

de regionale omroepen het startsein 

gegeven voor het uitwerken van 

deze samenwerkingsplannen.  Zoals 

elders in dit jaarverslag te lezen is zijn 

de plannen voor deze verregaande 

centralisatie uiteindelijk niet 

door gegaan. Echter, de opgelegde 

Faciliteiten    
Rego Meijer
Hoofd faciliteiten
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bezuinigingen gaan wel door.

Om te zorgen dat de kosten omlaag 

kunnen én tegelijkertijd het 

serviceniveau wordt gehandhaafd 

of omhoog gaat, wordt er toch 

gekeken op welk gebied we kunnen 

samenwerken met de andere 

regionale omroepen. In het najaar 

zijn gesprekken gestart tussen de 

Hoofden Faciliteiten/Techniek van 

Omrop Fryslân, RTV Oost, RTV Noord 

en RTV Drenthe. Zelfs met vier 

omroepen, die dicht bij elkaar liggen, 

is het een ingewikkeld proces om de 

workflow samen af te stemmen. De 

gesprekken gaan ook in 2017 verder.

Hoogfrequent
Omdat het lange tijd onduidelijk was 

hoe de toekomst eruit zou zien, zijn 

(grote) investeringen bij RTV Drenthe 

zoveel mogelijk uitgesteld. Een grote 

bron van zorg is het gebruik van 

draadloze hoogfrequent verbindingen 

(wandelzenders, zendermicrofoons, 

intercoms enz.). Door het toenemend 

gebruik van de ether in Nederland en 

Duitsland worden de frequenties die 

omroepen kunnen gebruiken voor 

hun uitzendingen steeds schaarser. 

RTV Drenthe heeft versneld het 

grootste gedeelte van dit zenderpark 

vervangen.

Streaming
Onze reguliere radio, - en televisie-

programma’s zijn on-demand 

verkrijgbaar en vinden gretig 

aftrek. Dat geldt ook voor de vele 

evenementen die live worden uit-

gezonden via onze website. Om 

aan de groeiende vraag te kunnen 

blijven voldoen is de techniek van het 

streamingplatform slimmer gemaakt 

en is de capaciteit verviervoudigd. 

De beelden op locatie worden 

meestal gemaakt door RTV Drenthe. 

Het digitaliseren van deze beelden 

vindt plaats in eigen huis. Voor de 

technische faciliteiten wordt er nauw 

samengewerkt met één van onze 

hostingpartners in Groningen.

 

In 2017 gaan we met een paar andere 

omroepen onderzoeken of er een 

gezamenlijk platform kan worden 

gekozen. Zo kunnen we deze diensten 

met dezelfde kwaliteit, maar tegen 

een lager tarief, afnemen door 

collectief in te kopen.

 

Monitoring
In de loop van 2016 is er een begin 

gemaakt om aan de roep om 

‘harmonisatie’ en ‘standaardisatie’ van 

hard- en software gehoor te geven. 

Dat blijkt lastig, maar niet onmogelijk.

Als ondersteunende afdeling is het 

wenselijk om in realtime en proactief 

te kunnen zien waar én hoe hulp 

nodig is. Daarom is er eind 2015 

begonnen met de implementatie van 

een monitoringsysteem. Dat is in 2016 

opgeleverd. Van de meest belangrijke 

componenten in het IT en audio/

video netwerk is er op het dashboard 

actuele status informatie beschikbaar. 

Hierdoor kun je precies zien waar de 

problemen ontstaan, en ze mogelijk 

oplossen, al vóórdat een gebruiker 

een probleem ervaart.

15
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George Wesseling
Commercieel manager a.i.Commercie

Marktontwikkeling
In het MKB en vooral de retail was er 

sprake van een aanhoudende slechte 

economische situatie in 2016. We zijn 

echter met interessante projecten 

bezig geweest om zo de band met onze 

relaties te verstevigen en te investeren 

in de toekomst. Voor het derde jaar op 

rij hebben wij de RTV Drenthe Golfdag 

georganiseerd in Erica, waar we veel 

waardering voor hebben ontvangen van 

onze relaties. We hebben het afgelopen 

jaar extra capaciteit op de binnendienst 

ingezet om potentiële adverteerders in 

de Duitse grensstreek te benaderen.  

Hiervan verwachten we in 2017 de eer-

ste opbrengsten. Het was een bewogen 

jaar met betrekking tot de eventuele 

nieuwe inrichting van een landelijke 

sales strategie. De komende periode 

gaan we de mogelijkheden tot samen-

werking verder onderzoeken. Het 

teruglopend bereik van de gezamen-

lijke regionale omroepen op de lande-

lijke recla me markt blijft een serieuze 

bedreiging voor de regionale omzet. 

De totale omzet is met circa 8% gedaald 

ten opzichte van de omzet in 2015.  

We hebben gedurende het jaar de 

opbrengsten kritisch gevolgd en waar 

nodig bijgestuurd. Daarmee zijn we 

financieel gezien goed door het jaar 

gekomen. De nationale omzet, die ge-

realiseerd wordt door Omroep Reclame 

Nederland (ORN), is voor radio gedaald 

met 26% en voor TV gestegen met 30%. 

Dit was een eenmalige meevaller door-

dat de meeting van eind 2015 de basis 

was voor een andere verdeelsleutel en 

dit qua omzet gunstiger uitpakte voor 

RTV Drenthe. 

De bovenregionale omzet is met 8% 

gestegen ten opzichte van 2015. Dit 

heeft te maken met een lagere tarief-

structuur, waardoor het voor meer 

ondernemers aantrekkelijker wordt  

om tegelijkertijd bij meerdere om-

roepen reclame in te kopen.

 

De barteromzet is met 28% gestegen ten 

opzichte van 2015. De barteromzet heeft 

een waarde van € 287.399. 

De totale omzet inclusief barters is in 

2016 € 1.080.386.
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Omzetontwikkeling radio
Radio Drenthe was ook in 2016 markt-

leider 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 door de 

toenemende concurrentie onder druk.  

De regionale reclameomzet voor radio 

is in 2016 met 19% gedaald en de boven-

regionale opbrengst is met 39% geste-

gen. De landelijke opbrengst (ORN) is 

voor Radio Drenthe met 26% gedaald 

t.o.v. 2015.

Totaal Regionaal NIII+ ORN Barters
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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 2016 opnieuw fors 

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) steeg ten opzichte van 

2015 met 30%.  

De regionale tv-omzet, inclusief barters, 

is ten opzichte van 2015 gestegen met 

2%. De bovenregionale omzet voor tv is 

gedaald met circa € 21.000.
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Internet
Door de voortdurende technische  

problemen die wij ondervinden, met 

name in de app, is de verwachte groei 

op de landelijke markt uitgebleven.  

Ondanks de sterke positie, die de 

dertien regionale omroepen samen 

online hebben, zijn wij niet in staat dit 

te verzilveren. De problemen bij het 

gebruik van een zogenaamde ‘adser-

ver’ wordt duidelijk zichtbaar. De on-

verkochte bannervoorraad wordt door 

‘automatic trading’ aangeboden aan 

de landelijke markt. Door technische 

storingen is die online-omzet van ORN 

met ca. € 4.500 gedaald t.o.v. 2015.

Sponsoring
Door de wettelijke beperking op het 

gebied van sponsoring bij de publieke 

omroepen, de daling van het tv-bereik 

en onze aangepaste programmering  

zijn bijna alle sponsormogelijkheden 

verdwenen. Toch heeft de afdeling nog 

€ 8.500 aan sponsoring weten binnen te 

halen.

Meetmethodiek  
kijk- en luister cijfers
De radio- en tv tarieven die RTV 

Drenthe in rekening brengt bij ad-

verteerders 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 onderzoeks-

methodiek van Intomart GfK. Naast de 

financieel nadelige gevolgen, resulteert 

dit ook in een minder positief imago bij 

(potentiële) adverteerders. 

Omzet Internet
2015 - 2016

2015

2016

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

-

Totaal Regionaal NIII+ ORN Barters
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Evenementen 
RTV Drenthe, altijd in de buurt!  

In de hele provincie en mèt de hele  

provincie. Publieksevenementen 

geven RTV Drenthe de mogelijk-

heid om inwoners van Drenthe op 

te zoeken en te verbinden met de 

omroep. 

Het afgelopen jaar is RTV Drenthe 

bij veel evenementen en activiteiten 

betrokken geweest. Ons  

RTV Drenthe-promotiepakket is  

meer dan 30 keer ingezet. Met een 

livestream op rtvdrenthe.nl is extra 

exposure voor het evenement ver-

zekerd en voldoen we aan de behoefte 

van ons publiek om te weten wat er  

in de eigen om geving gebeurt. 

RTV Drenthe is in de buurt van grote 

evenementen van de Drenthe200, 

waar een livestream onderdeel is van 

het redactionele liveblog, tot het in 

beeld brengen van hardloopevents.

Campagnes
Om het aantal likes op Facebook een 

impuls te geven, de interactie met 

ons publiek te verhogen en nieuw 

publiek te trekken naar de website, 

apps en onze programma’s hebben we 

tijdens de Tour de France een online 

campagne opgezet. Onze volgers 

konden raden op welke positie onze 

Drentse renner Bert-Jan Lindeman 

in de etappe zou eindigen. De win-

naars konden plaats nemen op de 

RTV Drenthe VIP tribune tijdens de 

Gouden Pijl in Emmen en maakten 

ook nog eens kans op het winnen 

van een racefiets, uiteraard uitgereikt 

door, jawel, Bert-Jan Lindeman.

Niet alleen voor, maar ook met ons 

publiek. Tijdens de Slag om Norg 

en De Gouden Pijl hebben we een 

fietsteam opgezet, uitgerust met 

RTV Drenthe wielershirts hebben 

de deelnemers voor, tijdens en na de 

wedstrijd de live-uitzending via social 

media gepromoot. In de aanloop naar 

de Cascaderun in Hoogeveen hebben 

we het RTV Drenthe-runningteam 

gevolgd in de voorbereidingen op deze 

wedstrijd. Op rtvdrenthe.nl werd door 

de deelnemers van het runningteam 

een blog bijgehouden. 

Altijd in de buurt, ook als je op vakan-

tie gaat. Voor de zomervakantie heb-

ben we via en abricampagne mensen 

opgeroepen om de RTV Drenthe-app 

te downloaden, zodat ze ook tijdens 

de vakantie niks hoeven te missen 

van het regionale nieuws.

Samenwerking
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 

TT, het Bloemencorso in Eelde, de 

Voedselbankactie, Ronde van Dren-

the, De Gouden Pijl en documentaires 

als Voltooid Verleden. Ook bij Boom 

uitgevers hebben we advertenties in 

de huis-aan-huis bladen geplaatst om 

zo ook mensen in Zuidwest-Drenthe, 

die over het algemeen minder bin-

ding hebben met de omroep, goed te 

bereiken en informeren.

Onderzoek
Via ons eigen onderzoekpanel, 

het Drenthepanel, hebben we ver-

scheidene onderzoeken uitgevoerd. 

Bijvoorbeeld naar het gebruik van 

DagTV, het overdag kijken naar TV 

Drenthe, en een onderzoek naar het 

Marketing & Communicatie Bas Eefting
Chef marketing & communicatie
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gebruik van Groningen Airport Eelde 

als regionale luchthaven. Samen met 

Staatsbosbeheer hebben we onder-

zocht wat het Drenthepanel vindt van 

het natuurprogramma ROEG! en hoe 

goed zij het programma kennen. 

Eind 2016 hebben we besloten te stop-

pen met het Drenthepanel. Het ge-

bruik van media verandert in razend 

tempo en de bezuinigingen raken 

ook de afdeling Marketing & Com-

municatie. Met ruim 50.000 volgers op 

Facebook en regelmatig onderzoek via 

onze website heeft RTV Drenthe op 

dit moment voldoende mogelijkheden 

om te peilen wat er onder de Drentse 

bevolking leeft. Ook de samenwer king 

met Marktonderzoekbureau KIEN 

wordt per 2017 beëindigd.

Interne communicatie
Via intranet en mail worden de 

medewerkers van RTV Drenthe 

geïnformeerd over interne zaken en 

activiteiten. De projectmedewerkers 

houden medewerkers via intranet 

op de hoogte van de voortgang van 

speciale activiteiten. Er is en aantal 

informatiebijeenkomsten georgani-

seerd, waarin medewerkers door het 

MT en de OR zijn geïnformeerd over 

de in- en externe ontwikkelingen.

Radio Drenthe marktleider
Radio Drenthe is in de provincie 

Drenthe, net als vorig jaar, marktlei-

der gebleven, blijkt uit onderzoek 

van het Nationaal Luister Onderzoek. 

De concurrentie op radio is onver-

minderd groot gebleven, met nieuwe 

(online)zenders en een groot aanbod. 

Ondanks deze concurrentie is Radio 

Drenthe de nummer één 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 kij kers 

van TV Drenthe gemiddeld  31  

minuten per dag naar de zender 

gekeken. Het best bekeken program-

ma van TV Drenthe in december is 

Drenthe Nu (maandag t/m vrijdag), 

50% 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 (45%). In 

dit tijdvak is TV Drenthe de op één na 

best bekeken zender in de provincie 

Drenthe (na NPO 1 en gevolgd door 

RTL 4).De programma’s van TV Dren-

the worden gemiddeld gewaardeerd 

met een 7,3. (Bron: Marktonderzoek-

bureau KIEN, 4e kwartaal 2016).
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Aantallen
Het personeelsbestand van RTV Dren-

the is in 2016 licht gestegen. In 2015 

waren er 87 medewerkers in dienst bij 

RTV Drenthe, samen maakten zij 73,03 

FTE. In 2016 is dit licht gestegen naar 

88 medewerkers, samen 75,67 FTE.  

De stijging komt doordat er nieuwe 

functies zijn bijgekomen.

Door vertrek van medewerkers en 

twee nieuwe functies, waarvan één 

werkervaringsplaats, zijn de volgende 

vacatures ontstaan:

• Presentator Hemmeltied

•  (Freelance) Bureauredacteur

•  Coördinator Sport

•  Aanjager Online 

•  Netwerksysteembeheerder (2x)

•  Bureauredacteur 

•  Verslaggever 

Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd lag in 2015 op 

45,78 jaar en is gedaald in 2016 naar 

45,03. Dit is een lichte daling, die 

wordt veroorzaakt door het aanne-

men van jonge collega’s voor de online 

redactie.

Stage
We mochten in 2016 opnieuw sta-

giaires verwelkomen bij RTV Drenthe. 

Studenten kunnen op deze manier 

werkervaring opdoen in de diverse 

disciplines die we hebben. Onder-

staand een overzicht van de afde-

lingen en het aantal stagiaires:

Redactie

   

Faciliteiten

   

Secretariaat

  

P&O 

   

Administratie   

Freelancers
In 2016 hebben we samengewerkt met 

80 freelancers. We vinden het belang-

rijk freelancers betrokken te houden 

bij RTV Drenthe. Aangezien we flexi-

beler willen werken maken we meer 

gebruik van de inzet van freelancers. 

Opleidingen
Het opleidingsbudget voor 2016 

was € 43.375,00. Diverse medewer-

kers hebben een cursus gevolgd. De 

medewerkers van de redactie hebben 

de training Breng eens wat nieuws 

gevolgd. Als voorbeelden van indivi-

duele trainingen kunnen we noemen 

Klantanalyse en de verplichte Chauf-

feursopleiding. 

Permanente Educatie
In 2016 is gestart met het programma 

Permanente Educatie voor de pub-

lieke omroepen. Voor een compleet 

pakket van trainingen en cursussen  

is subsidie aangevraagd, waardoor het 

mogelijk is met 80% korting opleidin-

gen en trainingen te volgen. Er waren 

veel mogelijkheden, van creatief 

denken, interviewtechnieken en 

stembeheersing tot marketing, onder-

handelen, leiding geven en technische 

vaardigheden. De medewerkers van 

RTV Drenthe hebben hier goed ge-

bruik van gemaakt zowel persoonlijk 

als per groep.

Sociaal jaarverslag 

Personeel

Tiny Formsma
Adviseur P&O 
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Loopbaanbeleid
Ten aanzien van loopbaantrajecten 

zijn afspraken gemaakt in de cao. RTV 

Drenthe werkt met verschillende 

partijen samen voor de invulling van 

loopbaantrajecten.

Veertien medewerkers hebben in  

2016 een loopbaantraject gevolgd.  

De ervaringen zijn positief; loop-

baantrajecten zijn een geaccepteerd 

gegeven in onze organisatie.

Beoordelen
Jaarlijks voeren de leidinggevenden 

met elke medewerker een functio-

neringsgesprek en een beoorde-

lingsgesprek. De uitkomsten van  

de beoordelingsgesprekken staan  

in onderstaande tabel.

Ver boven de norm 1

Boven de norm 3

Conform de norm     74

Te ontwikkelen     6

Ver onder de norm 0

Totaal 84   

Aantal beoordelings 
gesprekken
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Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is in 

2016 gedaald ten opzichte van 2015.  

In 2015 was het verzuimpercentage 

7,67 in 2016 is dit 5,13. 

Oorzaak van de daling is dat er 

minder langdurige zieken zijn.

De ziekmeldingsfrequentie is ook 

gedaald ten opzichte van 2015, toen 

1,43 nu 1,06. De daling van het ver-

zuimpercentage wordt daarnaast 

veroorzaakt door minder verzuimen. 

In 2015 waren dat er 127, in 2016 is dit 

gedaald naar 103.  

Bedrijfsarts
De bedrijfsarts houdt, wanneer nodig, 

maandelijks spreekuur bij  

RTV Drenthe. Arbeidsongeschikte 

medewerkers worden regelmatig  

besproken in een overleg tussen 

bedrijfsarts en leidinggevende. 

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 2016 een herhalingscursus ge volgd. 

Er is een ontruimingsoefening  

gehouden. De ontruiming is goed  

ver lopen. De BHV heeft bij twee  

situaties in 2016 hulp verleend.

Arbeidsomstandigheden

Verzuimpercentage 
% berekend op basis van 
beëindigde verzuimen

Gemiddelde verzuimduur
gem. aantal dagen beëin-
digde verzuimen

Meldingsfrequentie
aantal meldingen/ totaal 
personeelsbestand: leden

Ziekteverzuimgegevens
(excl. zwangerschaps-
verlof)

5,13 

25

1,06

Kort verzuim
percentage aantal verzui-
men korter dan een week

Middellang verzuim
percentage aantal verzui-
men van 1 tot 6 weken

Lang verzuim
percentage aantal verzui-
men langer dan 6 weken

Ziekteverzuimgegevens
(excl. zwangerschaps-
verlof)

80

14,7

8,3

Totaal aantal verzuimen 103
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Personeelscijfers peildatum 31 december 2016

Omroep Programma Techniek Reclame Overig Totaal

 46,40 14,11 2,61 12,55 75,67

Aantal fte’s verdeeld naar:

Leeftijdscategorie Man Vrouw Totaal 

15 t/m 24 jaar 1 2 3

25 t/m 34 jaar 3 9 12

35 t/m 44 jaar 14 8 22

45 t/m 54 jaar 19 14 33

55 t/m 59 jaar 10 3 13

60+ 3 2 5

Totaal 50 38 88

Personele mutaties   Leden

Aantal personeelsleden 1 jan. 2016  87

Instroom       10

Uitstroom      9

Aantal personeelsleden per 31 dec. 2016    88

Personeelsbestand verdeeld naar leeftijdscategorie en man/vrouw

Bedragen (gerealiseerde uitgaven)  Aantal 

Loonkosten   4.819.862 

Opleidingskosten   33.535

Freelancekosten       2.052.634
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PBO
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Hierbij presenteert het PBO (Program-

ma Beleidsbepalend Orgaan) van  

RTV Drenthe haar jaarverslag 2016. 

Het PBO vertegenwoordigt de Drentse 

samenleving als het gaat om het toet-

sen en beoordelen van de programme-

ring van RTV Drenthe.

In 2014 heeft de landelijke politiek 

bepaald dat de regionale omroepen 

ruim 17 miljoen moeten bezuinigen met 

ingang van 1 januari 2017. Daar is in 2015 

en 2016 naar toegewerkt. De regionale 

omroepen hebben geprobeerd als RPO 

gemeenschappelijke bezuinigingen 

door te voeren. De plannen, waarover 

RTV Drenthe van meet af aan de  

nodige bedenkingen had, gingen  

echter in september van tafel omdat 

de meeste (8) omroepen weigerden hun 

zelfstandigheid en eigen concessie op 

te geven. Gevolg daarvan is dat alle 

regionale omroepen hun aandeel in de 

bezuinigingen moeten dragen, en dat 

gaat voor RTV Drenthe gepaard met 

een bedrag van ongeveer een miljoen 

euro. Het PBO zou wijzigen in een BMA 

(Beleidscommissie Media Aangelegen-

heden) en ook dit is niet doorgegaan. 

Thema’s
In een aantal PBO-vergaderingen is 

een bepaald thema toegelicht. Onder-

staande thema’s zijn in 2016 behandeld:

•	 februari

 ontwikkelingen ROOS, door   

 Dink Binnendijk, directeur/  

 hoofdredacteur.

•	 april   

 reorganisatie RPO, gesprek met  

 de leden van de Raad van Toezicht. 

•	 oktober 
 ontwikkelingen op de    

 reclamemarkt en de reclame-  

 inkomsten bij RTV Drenthe, door  

 George Wesseling, commercieel  

 manager a.i.

•	 december    

 brainstormbijeenkomst: de  

 toekomst van het PBO van  

 RTV Drenthe.

Reorganisatie RPO
Gedurende het gehele jaar is het PBO 

geïnformeerd over de ontwikkelingen 

met betrekking tot de voorgestelde 

wetswijziging. Het PBO is de discussie 

aangegaan over de voorgestelde rol van 

de nieuw in te stellen BMA. Omdat de 

plannen hieromtrent nog niet nader 

waren uitgewerkt kon men zich nog 

geen exacte voorstelling maken. Het 

PBO heeft enerzijds een kritische 

afwachtende houding, anderzijds kan 

een nieuwe ontwikkeling natuurlijk 

ook een positieve uitwerking hebben.

Voorop staat dat de Drentse cultuur  

gewaarborgd moet blijven in de uit-

zendingen.

Het PBO vindt dat de directeur/bestu-

urder van RTV Drenthe goed heeft 

geanticipeerd op de ontwikkelingen.

Doelstellingen PBO 2016
• Het PBO wil voor de redactie graag  

 functioneren als vraagbaak/informa 

 tiebank. Profielschetsen van de PBO 

 leden staan daarom gepubliceerd op  

 Social, het interne informatiesysteem  

 bij RTV Drenthe. 

De praktijk wijst echter uit dat PBO-

leden niet (of niet vaak) voor hun 

expertise worden benaderd door de 

redactie.

PBO

Voorwoord

Joh. L. Rodenhuis, 
voorzitter
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• Het PBO wil programma’s toetsen en  

 beoordelen en optreden als klankbord  

 tussen RTV Drenthe en  het publiek.

De programmaleiding heeft hier volop 

gebruik van gemaakt. In bijna alle ver-

gaderingen zijn er huiswerkopdrachten 

besproken. Op termijn zou het PBO 

graag gebruik maken van een digitaal 

beoordelingssysteem.

• Het PBO wil zich - ter voorbereiding  

 op de toekomst  alvast omvormen  

 naar een BMA en de taken/rol daarvan  

 op een rij te zetten.

Eén en ander is in gang gezet door het 

niet invullen van vacatures. In 2017 

wordt bekeken of het mogelijk is de 

vacante stromingen te verdelen over de 

zittende PBO-leden. Hiermee blijft het 

PBO intact, maar wordt het toewerken 

naar een orgaan met minder leden 

in gang gezet. Een BMA zou moeten 

bestaan uit vijf personen, de vraag is  

of deze dan voldoende representatief 

blijft. Het CvdM ziet hier op toe en 

toetst dit bij de provincie Drenthe. Zo 

nodig wordt één en ander in de statuten 

van de Stichting RTV Drenthe aange-

past.

Samenwerking met landelijke, 
regionale en lokale publieke  
omroepen 

Landelijk: De samenwerking met de 

NOS, met betrekking tot de NOS-

journaals van 15.00 en 18.00 uur is in 

2016 gecontinueerd en verloopt goed. 

De directie hoopt dat hieruit de al vaker 

besproken vensterprogrammering 

voortvloeit, waarbij in onze provincie 

het Drentse tv-nieuws direct na het 

NOS-journaal van 18.00 uur wordt uit-

gezonden op NPO 1.

Regionaal: De opgelegde bezuinigin-

gen bij de regionale omroepen hebben 

tot gevolg dat de vier noordoostelijke 

regionale omroepen RTV Noord, Omrop 

Fryslân, RTV Oost en RTV Drenthe, zich 

gezamenlijk hebben uitgesproken voor 

een vergaande samenwerking vanaf 

2017.

Lokaal: De bestaande ondersteunende 

contacten tussen RTV Drenthe en de 

lokale omroepen in Drenthe zijn goed. 

De directie/hoofdredactie wil deze 

graag uitbreiden door een katalyse-

rende rol te vervullen in het aansturen 

van de lokale omroepredacties. Deze 

redacties kunnen een goed correspon-

denten-netwerk vormen voor  

RTV Drenthe en de regionale omroep 

kan een rol spelen in het faciliteren en 

het doorvoeren van kwaliteitsverbe-

tering bij de lokale omroepen die deze 

wensen regelmatig op tafel hebben 

gelegd bij de regionale omroep. Het 

uitgangspunt blijft een gelijkwaardige 

samenwerking waarin zelfstandigheid 

en de kracht van de regionale- en lokale 

omroep wordt gekoesterd.

OLON/NLPO
Het beleid van de OLON/NLPO (het 

overkoepelende orgaan van de lokale 

omroepen) was er echter dit jaar op 

gericht om de lokale omroepen te  

motiveren tot het vormen van streek-

omroepen. De directie van RTV Dren-

the, de gemeenten (Vereniging Drentse  

Gemeenten) en de besturen van de 

meeste lokale omroepen vinden Dren-

the een te kleine provincie om - naast 

de regionale publieke omroep - ook 

nog een aantal streekomroepen op te 

richten. Hierover wordt in 2017 nader 

gesproken.

Het PBO staat achter deze samenwer-

kingsinitiatieven en ondersteunt ze.
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Algemeen

Conform artikel 30 van de Mediawet 

heeft RTV Drenthe een Programma-

beleidbepalend Orgaan (PBO). In de 

Statuten van de Stichting RTV Drenthe 

staat in artikel 10 hierover o.a. het vol-

gende beschreven:

1

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, godsdien-

stige 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, kerk-

genootschappen en genootschappen 

op geestelijke grondslag, onderwijs en 

educatie, werkgevers en werknemers, 

etnische en culturele minderheden en 

sport en recreatie in het PBO zijn ver-

tegenwoordigd.

2

De leden van het PBO worden na over-

leg met het PBO benoemd door het 

bestuur van RTV Drenthe. Het bestuur 

draagt zorg voor voldoende representa-

tiviteit als bedoeld in het voorgaand lid.

3

Vacatures in het PBO dienen binnen 

zes maanden na ontstaan te worden 

vervuld.

4

De voorzitter en de secretaris worden 

na overleg met het PBO door het 

bestuur benoemd.

43
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Naam Woonplaats / Gemeente Maatschappelijke sector / Achtergrond

Samenstelling PBO  

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

Vicevoorzitter                       

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  

is 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.

Aftredende leden
Wegens vertrek naar het buitenland, 

is Jenny Polanen in oktober afgetre-

den. Jan Dekker was eind 2016, na een 

zittingsperiode van acht jaar, statutair 

aftredend en Alja Streutker stelde zich 

na vier jaar niet herkiesbaar voor een 

tweede zittingstermijn. Geesje Oosting, 

die een extra jaar aanbleef vanwege de 

verwachte reorganisatie, draagt eind 

2016 haar lidmaatschap over aan een 

andere afgevaardigde van het Vrienden-

bestuur. Door het vertrek van deze 

leden ontstaat een aantal vacatures.  

In 2017 besluit het PBO of de stro-

mingen door de zittende PBO-leden 

kunnen worden overgenomen.

Geografische spreiding
Op onderstaand overzicht is de 

geografische spreiding van de woon-

plaatsen van de PBO-leden over de 

provincie weergegeven. 

Assen (3 leden)

Beilen (2 leden)

Borger

Emmen

Havelte

Lieveren

Mantinge 

Nijeveen

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Het PBO kwam in 2016 in totaal vijf 

keer bijeen, te weten op:

•  25 februari 

•  28 april

•  16 juni

•  8 september

•  1 december

Noordenveld Tynaarlo

Assen

Emmen
Hoogeveen

Coevorden

Westerveld

Meppel
De Wolden

Midden

Drenthe

Aa en Hunze

Borger-Odoorn
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Missie en programmatische  
uitgangspunten (visies)

Het PBO ondersteunt de missie ‘RTV 

Drenthe is, als betrouwbare en onaf-

hankelijke 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 luister- 

 aars/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-aan-

bodbeleid). Het PBO toetst de program-

mering van Radio en TV Drenthe aan:

•  de door het Commissariaat voor de  

 Media vastgestelde Ice-norm (dat  

 is de vereiste hoeveelheid Informa- 

 tie, Cultuur en Educatie in de pro 

 grammering);

•  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).

Beoordeling en vaststelling 
programmering 

Luistercijfers
Het PBO is maandelijks geïnformeerd 

over de metingen van luistercijfers. 

Hoewel de luistercijfers af en toe 

Programmabeleid
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schommelen, blijkt uit het jaarover-

zicht toch dat Radio Drenthe over 2016 

marktleider is in onze provincie. Dat is 

een grote prestatie en toont aan dat er 

behoefte is aan regionaal nieuws en het 

Drents-eigene.

Kijkcijfers worden nog steeds niet 

structureel gemeten. Voldoende 

meetapparatuur en onderzoekskosten 

zijn voor onze omroep te kostbaar.

Het invoeren van een geautomatiseerd 

programmacriteria-beoordelingssys-

teem bij het PBO kreeg nog geen 

vervolg. Ons PBO ziet een dergelijk 

systeem als een hulpmiddel bij het 

beoordelen van programma’s. Wel is  

in bijna alle vergaderingen een huis-

werk-opdracht besproken. 

De hoofdredacteur en de eindredac-

teuren stellen de reacties van het PBO 

op prijs en nemen deze mee in het ver-

der optimaliseren van de programma’s.

Programmering Radio
Met ingang van september startte 

het muziekprogramma Muziek voor 

Volwassenen, samengesteld door Johan 

Derksen. Dit programma wordt uit-

gezonden op werkdagen tussen 18.00-

19.00 u en deels herhaald op zondag-

middag. De weekendprogrammering 

werd gewijzigd. Op zaterdagmiddag zijn 

de programma’s Podium en Zaterdag

middagparade gestopt. Daarvoor kwam 

in de plaats Volkooren een ‘nieuws en 

cultuur’-programma met een Drentse 

invalshoek. Volkooren wordt gepre-

senteerd door Ruben Kooren, een jong 

Drents radiotalent. 

Op zondagmiddag is het streektaal-

muziekprogramma Op Streek vervan-

gen door herhalingen van Muziek voor 

Volwassenen van Johan Derksen.

Beoordeling radioprogramma’s
Het PBO heeft de volgende radiopro-

gramma’s beluisterd en beoordeeld:

-  het zaterdagochtendprogramma  

 Hemmeltied – presentatie Harm  

 Dijkstra en Hennie Kuijer. 

- Mede naar aanleiding van de   

 PBO-reacties werd besloten 

 gefaseerd veranderingen door te  

 voeren. Per september is Leonie   

 van der Werf benoemd als presen-

 tatrice. Ze is Hennie Kuijer op -  

 gevolgd die het programma vanaf  

 de start van Radio Drenthe - in 1989 -  

 heeft gepresenteerd. Hennie ging in  

 het voorjaar met pensioen.

-  het ochtendprogramma Radio 

 Drenthe Nu 1 – presentatie 

 Marjan Koekoek. 

- Ondermeer naar aanleiding van 

 de PBO-reacties zijn per oktober  

 wijzigingen doorgevoerd in de 

 nieuwsprogramma’s. Vooral ‘het   

 inzetten op minder herhalingen’  

 sprak het PBO aan.

-  het zaterdagmiddagprogramma   

 Volkooren – presentatie Ruben   

 Kooren.

Het programma scoort vanaf het begin 

goed met mooie luistercijfers en slaat 

aan bij de luisteraars. 

Streektaalprogramma’s  
op radio en televisie
Het PBO complimenteerde de me-

dewerkers met de organisatie en 

uitzending van de jaarlijkse streektaal-

dag op 1 maart, waarop de programma’s 

zo veel mogelijk in het Drents zijn 

gepresenteerd. Het Huus van de Taol 

bood ondersteuning bij het opstellen 

van Drentse teksten. De streektaaldag 

werd gevolgd door de streektaalmaand 

waarvan de streektaalquiz LOOS op TV 

Drenthe een belangrijk onderdeel is. 

Eind 2016 is door RTV Oost, RTV Noord, 

RTV Drenthe en Omroep Gelderland 

besloten om - in het kader van de 

Nedersaksische samenwerking - met 

ingang van januari 2017 het radiopro-

gramma Alles Plat gezamenlijk uit te 
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zenden van maandag t/m vrijdag tussen 

19.00 – 20.00 uur. Alles Plat was al een 

internetzender van deze vier regionale 

omroepen (www.allesplat.nl). Dit initia-

tief is dus uitgebreid met een radiopro-

gramma. 

Verder was het PBO te spreken over  

de speciale projecten en registraties  

van o.a. het Drents Liedjesfestival,  

het Drents Kinderliedjesfestival en  

de theatershow Kerst met Karst.  

Programmering Televisie
In het voorjaar is gestart met het  

programma Mooi Drenthe, waarin 

beelden van Drenthe voorbij komen, 

gemaakt vanuit een auto. In de zomer 

werd de serie tv-programma’s Toer de 

Loes uitgezonden, gepresenteerd door 

Loes van der Laan. 

Beoordeling tv-programma’s
Na de zomer werd de serie Toer de Loes 

door het PBO beoordeeld. Het PBO was 

over het algemeen goed te spreken over 

de inhoud en de presentatie van de 

programma’s. Er is een aantal adviezen 

gegeven en wat het PBO betreft komt  

er een vervolgserie.

In het najaar zond TV Drenthe op één 

zondagochtend per maand een her-

haling uit van een klassiek concert dat 

een week eerder bij de AVROTROS is 

uitgezonden.

Zomerprogrammering  
Radio en TV Drenthe 
Het PBO heeft kennisgenomen van het 

zomer-programmaschema voor radio  

en tv. Net als in voorgaande jaren ver-

viel in de zomerperiode een aantal vaste 

weekend-radioprogramma’s en waren  

er minder radio sport-programma’s.

RTV Drenthe besteedde deze zomer 

naast herhalingen van programma’s, 

weer veel aandacht aan diverse eve-

ne menten in onze provincie, zoals 

Retropop, de TT en De Gouden Pijl. 

Het PBO was tevreden over het afwis-

selende en gevarieerde programma-

aanbod.

 

Feestdagenprogrammering  
eind 2016 
De speciale kerst- en eindejaars

programma’s zijn toegelicht. Het 

PBO heeft deze programmering 

goedgekeurd. 

Gezamenlijke programmering  
drie noordelijke provincies
De registratie van het jaarlijkse NNO-

concert in Lauswolt op zondag 3 juli  

is in september gelijktijdig door de  

drie noordelijke regionale omroepen op 

televisie uitgezonden. Het PBO vindt 

dit een mooi voorbeeld van noordelijke 

programmatische samenwerking.

Programmering 2017
De programma’s van Radio en TV Dren-

the worden vooralsnog niet gewijzigd. 

Hiermee wordt de programmering met 

ingang van 1 januari 2017 door het PBO 

vastgesteld. 

http://www.allesplat.nl
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Programmabeleid 
Het PBO toetst de programmering aan 

de hand van onderstaande program-

macriteria:

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 ontwik-

 kelingen 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 samen-   

     leving die uit zichzelf al veel aan 

 dacht krijgen en eigen aandachts- 

 middelen en mogelijkheden 

    hebben, maar ook belangrijke 

 gebeurtenissen signaleren die 

 kleinschaliger zijn. Dit geldt vooral  

 voor achtergrondinformatie (breed  

 aanbod).

6.  Voldoende variatie in het program- 

 ma-aanbod.

*)  Niet ieder programma hoeft uiter- 

 aard aan alle criteria te voldoen.

Bijlage 1
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Financieel
Jaarverslag

STICHTING RTV DRENTHE 

STICHTING MEDIARECLAME DRENTHE

2016

Assen, 25 april 2017

Carola Bakker 

Hoofd financiële 

zaken/controller
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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 25 april 2017 

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 2016 bedraagt € 36.360 

positief. 

De operationele bedrijfslasten zijn 

stabiel en onder controle.  De afgelopen 

jaren is er 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 reclame markt stond 

ook in 2016 weer onder druk. De 

solvabiliteit en liquiditeit zijn goed.

De algemene reserve en reserve 

voor media-aanbod vormen samen 

het weerstandsvermogen. Het in 

2016 gerealiseerde resultaat wordt 

volgens het handboek Financiële 

Verantwoording Regionale Publieke 

Media-instellingen en RPO toegevoegd 

aan de reserve voor media-aanbod.

Per 1 januari 2017 is  de bekostiging van 

alle regionale publieke omroepen met 

een bedrag van € 17 miljoen verlaagd. 

Naar rato betekent dit bedrag voor RTV 

Drenthe ongeveer een bezuiniging van 

ruim € 1 miljoen Deze taakstelling heeft 

in meerdere opzichten impact op de 

regionale omroep. RTV Drenthe heeft 

de afgelopen jaren beleid ingezet om 

de teruglopende subsidiestroom op te 

vangen.

Financieel jaarverslag
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Geconsolideerde jaarrekening

Pro forma geconsolideerde balans per 31 december 2016

Materiële vaste activa   
 Bedrijfsgebouwen   2.456.904    2.575.244 
 Vaste technische installaties   939.584    982.468 
 Radio en televisie technische installaties  825.870    989.742 
 Inventarissen   290.827    327.221 
 Vervoermiddelen   300.044    389.860 
    4.813.229    5.264.535 
Financiële vaste activa   
 Deelnemingen   15.000    15.000 

Vlottende activa   
 Debiteuren   132.495    204.694 
 Belastingen en premies sociale verzekeringen   8.454    15.213 
 Overlopende activa   63.123    71.989 
 Overige vorderingen   2.931    8.196 
 Liquide middelen   1.775.258    1.492.430 
    1.982.261    1.792.522 
   
Totaal activa 6.810.490    7.072.057 

aCTIva 2016 2015
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PaSSIva 2016 2015

Eigen vermogen   
 Resultaat (nog te bestemmen deel) 36.630   130.329  
 Reserve voor media-aanbod 272.185   141.856   
 Algemene reserve 2.163.184   2.163.184 
  2.471.999   2.435.369 
Voorzieningen    
 Latente belastingverplichting 50.988   39.635
 Voorziening pensioenen art.44 315.597   308.409  
 Voorziening jubileumuitkering 14.974   132.095 
 Voorziening loopbaantrajecten 22.723   18.975
 Voorziening groot onderhoud 16.085   45.967 
 Voorziening herziening BTW 31.907   68.892 
  452.274   613.973 
Langlopende schulden   
 Lening bank en provincie 2.517.536   2.748.188 
  2.517.536   2.748.188
Kortlopende schulden   
 Crediteuren 610.867   689.895 
 Belastingen en premies sociale verzekeringen 253.407   300.098 
 Overlopende passiva 303.559   109.800 
 Overige schulden 200.845   174.732
  1.368.678   1.274.525  

Totaal passiva  6.810.490 7.072.057
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 Subsidiebaten   
       a. Bekostiging  10.019.215   9.900.411 
       b. Subsidie overig  10.310   19.000 
 Totaal subsidiebaten  10.029.525   9.919.411 
    
 Netto reclamebaten  640.803   723.886 
    
 Overige baten  360.571   374.867 
    
Som der baten 11.030.899    11.018.164 
    
    

LaSTEN   
    
 Personeelslasten vast personeel  5.119.427   5.138.865 
 Personeelslasten freelance personeel  2.052.634   1.905.009 
 Overige programmalasten  554.674   558.833 
 PR en Promotie   388.987   389.802 
 Facilitaire lasten  1.038.973   1.043.314 
 Huisvestingslasten  343.008   307.578 
 Afschrijvingslasten op materiële vaste activa  680.976   714.933 
 Algemene lasten  730.135   706.259 
    
Som der bedrijfslasten  10.908.814    10.764.593 
    
Financiële baten en lasten    
 Rentebaten en soortgelijke baten  2.942   7.876 
 Rentelasten en soortgelijke lasten  77.044   94.724 
Financieel resultaat  -74.102    -86.848 
    
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  47.983    166.723 
 Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening  -11.353   -36.394 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen  36.630    130.329 
    
 Buitengewone baten en lasten  -    - 
    
Resultaat na belastingen  36.630    130.329 

Pro forma geconsolideerde exploitatierekening over 2016

BaTEN realisatie  realisatie
  2016 2015
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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 2016

•  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 2016

•  De heer Joh.L. Rodenhuis, 

 voorzitter

•  Mevrouw T. van Hemel-de Weerd,  

 vice-voorzitter

•  De heer R. Hoekman

•  De heer K. Meppelink

•  De heer D.C.A. Rinsampessy

•  De heer H.L. Smeenge

•  Mevrouw J. Boverhof
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Bijlage 2

Managementteam
Samenstelling Managementteam  

d.d. 31 december 2016

•  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 2016

•  De heer H. Binnendijk, voorzitter

•  De heer H.R. Wijnholds

•  Mevrouw M.F.W. Rosier 

•  De heer M.A.P. Dijkhuis

•  De heer M. van der Veen

Programmatisch overleg
Samenstelling Programmatisch  

Overleg d.d. 31 december 2016

•  De heer H. Binnendijk, voorzitter

•  De heer H.R. Wijnholds

•  Mevrouw M.F.W. Rosier

•  De heer M.A.P. Dijkhuis

•  De heer M. van der Veen

•  De heer R.S. Meijer

•  De heer B. Eefting

Ondernemingsraad
Samenstelling Ondernemingsraad  

d.d. 31 december 2016

•  De heer S.I.R. Vinkenvleugel,   

 voorzitter 

•  De heer A.M. Talsma

•  De heer T.R. Veltman

Redactieraad
Samenstelling Redactieraad  

d.d. 31 december 2016

•  De heer S. Stegen, voorzitter

•  De heer J.J. Oostenga

•  De heer R. Wilkens

•  Mevrouw I. Kemper

Bedrijfshulpverlening
Samenstelling Bedrijfshulpverlening  

d.d. 31 december 2016

•  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

•  Mevrouw E.S. Pathuis

•  De heer S. Meijer
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Bezoekadres  Beilerstraat 30

Postadres  Postbus 999

    9400 AZ Assen

Telefoonnummer 0592 -  33 80 80

Internet  rtvdrenthe.nl

E-mail   info@rtvdrenthe.nl
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