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‘Het belang en de meerwaarde van de regionale publieke 
media-instellingen staan buiten kijf. Ze zorgen ervoor dat er 
informatief, cultureel en educatief media-aanbod gemaakt 
wordt dat aansluit bij de directe belevingswereld en leefom-
geving van mensen. Dit doen de regionale omroepen boven-
dien met bewustzijn van de regionale cultuur en tradities. De 
nabijheid van regionale publieke omroepen tot hun kijkers en 
luisteraars is wat de regionale publieke omroep mijns inziens 
onderscheidt van de nationale en internationale media-aanbie-
ders en platforms.’ Dat schrijft minister Slob in november 2018 
in de nieuwe Mediabegroting.

Deze woorden onderstrepen precies de inzet van de RPO die 
als missie heeft de nieuws- en informatievoorziening en het 
cultuurdragerschap van de regionale omroepen te versterken. 
In 2018 zijn daartoe weer grote stappen gezet. In november is 
bij Koninklijk Besluit voor 7 jaar de langverwachte concessie 
voor de uitvoering van de media-opdracht op regionaal niveau 
aan de RPO verleend. Niet alleen een belangrijke mijlpaal voor 
de RPO, maar ook voor de dertien regionale omroepen die 
uitvoering van de concessie samen met de RPO verzorgen.

De RPO is trots op wat in 2018 is bereikt. De RPO groeit duidelijk 
in zijn rol. Onze nieuwe plek in het publieke, regionale, media-
bestel is inmiddels vanzelfsprekend. Het kabinet beschouwt de 
RPO als een belangrijk samenwerkingsorgaan voor de regiona-
le omroepen en betrekt de RPO waar van toepassing nauw bij 
de uitwerking van zijn plannen. 

Veel aandacht gaat in 2018 uit naar het (verder) realiseren van 
de belangrijkste ambities en doelstellingen uit het conces-
siebeleidsplan. Die worden steeds concreter en krijgen een 
markante plek in de begroting 2019. De adviezen van de minis-
ter van OCW en het Commissariaat over het concessiebeleids-
plan zijn ook in de begroting 2019 verwerkt. Aangejaagd door 
de RPO zoeken regionale omroepen samenwerkingen waar 
dat de regionale journalistiek versterkt en werken ze onderling 
samen op projecten en innovatie. De RPO is voor regionale 
omroepen en NPO hét aanspreekpunt voor het voornemen 
van het kabinet om regiovensters te realiseren op een landelijk 
net. Een proef op NPO2 daartoe start in april 2019. Samen 
met Follow the Money dient de RPO een aanvraag in voor de 
extra middelen die het kabinet beschikbaar stelt voor onder-
zoeksjournalistiek. De regionale omroepen verdubbelen het 
toegekende bedrag van € 165.000,-. En zo is er meer, allemaal 
opgetekend in dit jaarverslag.

De verkregen concessie is voor de regionale omroepsector een 
baken voor de komende jaren. Toch zal van rustig vaarwater 
geen sprake zijn. Continue moeten we alert zijn op de ontwik-
kelingen die zich in razendsnel tempo voordoen en moeten we 
ons daarop aanpassen.

De RPO blijft zich ook in 2019 inzetten voor een verdere verbin-
ding tussen de regionale omroepen onderling en binnen de 
publieke omroepsector voor samenwerking met de landelijke 
en lokale omroepen.

Gerard Schuiteman
Bestuur

Voorwoord
‘De RPO zorgt voor

verbinding tussen de

regionale omroepen,

binnen de publieke

omroepsector en voor

betrokkenheid bij de

maatschappelijke taak’
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Publieke media-opdracht 
op regionaal niveau

De regionale omroepen brengen onderscheidende regionale 

journalistiek. Ze zien wat er in de regionale samenleving 

gebeurt, brengen nieuws, controleren de macht en dragen 

bij aan een sterkere verbondenheid in de regio. De omroepen 

zetten zich ervoor in om met hun publieke media-aanbod een 

groot en breed publiek te bereiken.  
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Crossmediaal gebruik algemeen

Bereik regionale kanalen

Online kanalen Totaal bereik
2016 30%
2017 38%
2018 54%

TV-zenders
2016 71%
2017 71%
2018 70%

Radiozenders
2016 41%
2017 41%
2018 42%

2016 78%
2017 78%
2018 80%
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Bron: Bereiksonderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar. 

Bron: Bereiksonderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar. 

2016 2017 2018

Totaalbereik tv, radio en online kanalen regionale omroep

2018 83%
79% 81%

2017 2016

2018 88%
85% 85%

2017 2016

2018 80%
78% 80%

2017 2016

2018 77%
76% 73%

2017 2016
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69% 64%

2017 2016
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2017 2016
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2017 2016
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2017 2016
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2017 2016
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84% 85%

2017 2016
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70% 68%
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2018 78%
79% 77%

2017 2016

2018 81%
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2017 2016
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Kerncijfers regionale omroepen  Radio TV Online

Bekendheid zender 89% 97% 80%

Totale bereik 42% 70% 54%

Weekbereik 23% 43% * 

Gemiddelde waardering 7,4 7,3 7,4

Gemiddelde kijk/luistertijd per dag (in minuten) 75 28  *

Bron: Bereiksonderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar

* voor de online kanalen wordt wel het totale bereik maar niet het weekbereik gevraagd

Belangrijkste informatiebron van regionale omroep  2016 2017 2018

De tv-zender van de regionale omroep 58% 53% 47%

De radiozender van de regionale omroep 15% 15% 15%

De website en de app van de regionale omroep     22%

De sociale mediakanalen van de regionale omroep     8%

Geen voorkeur 14% 12% 10%

Bron: Bereiksonderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar. 

Vanaf 2018 is er specifiek gevraagd naar het gebruik van website, app en sociale mediakanalen als Informatiebron.
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Weekbereik regionale tv-zenders

Regio TV
(landelijk gemiddelde)
2016 45%
2017 45%
2018 43%

2018 42%
41% 43%

2017 2016

2018 55%
54% 55%

2017 2016

2018 48%
50% 53%

2017 2016

2018 38%
38% 39%

2017 2016

2018 35%
37% 33%

2017 2016

2018 42%
44% 44%

2017 2016

2018 50%
53% 55%

2017 2016

2018 35%
41% 40%

2017 2016

2018 51%
52% 53%

2017 2016

2018 45%
49% 52%

2017 2016

2018 34%
37% 37%

2017 2016

2018 40%
43% 41%

2017 2016

2018 44%
45% 44%

2017 2016

Gemiddeld marktaandeel regionale radiozenders

Op verzoek van Omroep Flevoland zijn de marktaandelen niet opgenomen,

omdat de cijfers voor hun omroep niet betrouwbaar zijn.

Bron: GfK/NLO, 10+ in eigen regio, ma-zo 07:00-19:00 uur. GfK ProbeBron: Bereiksonderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar.

2016 2017 2018
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19,4 10

21,3 8,8

19 8,1

12,4 3,9

10,1 5,5

7,7 4,6

10,2 18,8

9,1 13

9,9 6,8

9,2 5,5

8,6 5,9

14,1

11,2

8

9,3

10,3

9,5

9,6
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8,6

11 14,3

17,6 5,5

15,2 5,7

(landelijk gemiddelde)
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Personele bezetting regionale omroepen
Aantal fte’s op 31/12

2018 65,1
2017 63,1

2018 83,9 
2017 84,6

2018 119,3
2017 111,8

2018 75,2
2017 75,2

2018 4,6
2017 5,5

2018 72,9
2017 75,7

2018 117,3
2017 123,9

2018 83,6
2017 87,5

2018 88,6
2017 86,7

2018 96,7
2017 96,4

2018 125,4
2017 124,8

2018 90,8
2017 91,1

2018 81,9
2017 79,4

2018 71,6
2017 66,8

Aantal bezoeken online per jaar
(incl. smartphone en tablet apps)
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211.363.65268.376.712

1.020.552.218
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2016 2017 2018

via NOSRegionale OmroepBron: Google Analytics / Smarterstat /NOS * miv okt 2017 ook meting NOS app

Totaal sector
2017 1.177,3
2018 1.181,9
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Regionaal in 2018
Evenementen

Ga met de muis 
over de bollen voor 
meer informatie.

Regionaal in 2018
Documentaires

21
Meer dan

200
evenementen

Meer dan

70
documentaires

Meer dan

100
werkervarings-/stageplaatsen

Regionaal in 2018
Documentaires

Ga met de muis over de schermen 
voor meer informatie.
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Relevant en betrouwbaar nieuws en programma’s die mensen 
in de regio verbinden, dat is de inzet van regionale omroe-
pen. Geïnformeerde en betrokken burgers zijn belangrijk voor 
een vitale regionale democratie en samenleving. De publieke 
media-opdracht van de omroepen is dan ook bij wet vastge-
legd en schrijft onder meer voor dat publieke mediadiensten 
“voorzien in democratische, sociale en culturele behoeften van 
de Nederlandse samenleving.”  

In het concessiebeleidsplan Liefde voor de regio doen regiona-
le omroepen 5 beloftes aan de samenleving. Op 20 november 
2018 is bij Koninklijk Besluit de concessie verleend aan de RPO 
voor de periode 2019-2025.  In 2018 geven de omroepen al 
invulling aan de beloftes.

Journalistiek heeft een hoge prioriteit voor regionale omroe-
pen. Ook in 2018 brengen de regionale omroepen eigen en 
spraakmakende verhalen. Dat varieert van de onthulling, dat 
een levensgevaarlijk poeder vrij verkrijgbaar is en wordt aange-
prezen als zelfmoordpoeder, tot het signaleren dat de Friese 
roodbonte koe met uitsterven bedreigd wordt.

Een goede informatievoorziening over de gemeenteraads-
verkiezingen is essentieel voor een democratie. De regionale 
omroepen organiseerden debatten, trokken langs de gemeen-
ten om de stemming te peilen en deden uitgebreid verslag via 
radio, televisie, online, sociale media en liveblogs. 

In 2018 zijn voorbereidingen getroffen voor de versterking van 
onderzoeksjournalistiek bij regionale omroepen. Daarvoor doen 
de regionale omroepen mede een beroep op extra middelen 
die het kabinet heeft uitgetrokken om onderzoeksjournalistiek 
te stimuleren. Het gezamenlijke subsidievoorstel van RPO en 
Follow the Money (FTM) (een publiek-private samenwerking) is 
gehonoreerd door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. 
De regionale omroepen verdubbelen zelf het toegekende bedrag 
van € 165.000,-. De regionale omroepen en FTM kunnen nu in 
2019 vier onderzoeksprojecten uitvoeren. 

Publieke media-opdracht

De regionale omroep geeft invulling aan de volgende beloftes:  

• Een betrouwbare journalistieke basisvoorziening te leveren in iedere regio en daarbij ook open te 
staan voor samenwerking met anderen, zoals lokale omroepen; 

• Nieuws te brengen dat relevant is, betrouwbaar, begrijpelijk en toegankelijk; 

• Het publiek te helpen door te luisteren en te informeren; 

• Een spilfunctie te vervullen in het cultuurdragerschap in de regio; 

• Talent kansen te bieden om dat talent actief te ontwikkelen. 
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Omroep Gelderland krijgt een subsidie voor het project De belof-
te.  Samen met lokale omroepen gaat de omroep vier jaar lang 
de gemeenteraden volgen en onderzoeken hoe het staat met 
de gemaakte beloftes. De vier noordelijke omroepen (Omrop 
Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe en RTV Oost) hebben het 
initiatief genomen om een gezamenlijke onderzoeksredactie 
op te richten. Minister Slob gaf het startschot door symbolisch 
de eerste tegel te lichten. 

Sociale media zijn ingezet om nog meer gebruik te maken van de 
deskundigheid van het publiek bij het maken van nieuws. Via soci-
ale media geven de omroepen de inwoners een stem en de ruimte 
om hun kennis in te brengen. Het publiek wordt geholpen door hen 
een platform te bieden, zoals RTV Noord doet met het faciliteren 
van groepen op Facebook. In de groepen kunnen de deelnemers 
ook hun verbondenheid met Groningen delen. Er komt regelma-
tig nieuws uit dat de omroep kan gebruiken. RTV Oost gaat eind 
2018 te rade bij de Overijsselaars om hun wensen mee te nemen 
bij de verslaggeving over de provinciale verkiezingen.

De regionale identiteit is een belangrijk bindmiddel voor de regi-
onale samenleving. De regionale omroep draagt de regionale 
cultuur uit, versterkt deze en stimuleert dat mensen zich betrok-
ken voelen bij hun omgeving. Zo geeft de omroep invulling aan 
haar spilfunctie in het cultuurdragerschap. Evenementen zijn 
daarbij van grote waarde. Ze tonen de regionale identiteit, bieden 
mensen de gelegenheid om deel te nemen en om zich verbon-
den te voelen met hun regio.  Steltlopen in Deventer, Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad, bloemencorso’s, carnaval, lokale mara-
thons en nog veel meer; de regionale omroepen zijn erbij. Meer 
dan 200 evenementen zijn verslagen via radio, televisie, internet 
en sociale media. Gezamenlijk tonen ze hoe breed de culturele 
diversiteit in alle regio’s van Nederland is.

Verhalen over de regio worden ook vastgelegd in een breed scala 
aan culturele documentaires. Vaak zijn het persoonlijke verha-
len die een inkijk bieden in de regionale samenleving en breed 
herkenbaar zijn door de universele onderwerpen die ze aansnij-
den. Dat kan gaan over natuurbeheer gezien door de ogen van 
een schaapsherder. Of hoe je omgaat met ouder worden als je 
een groenteman in Vlissingen bent en leeft voor je werk. Door 
de opheffing van het Mediafonds per 1 januari 2017 is er een 
budget van € 2 mln weggevallen voor regionale documentaires 
en dat wordt node gemist. Toch hebben de regionale omroepen 
gezamenlijk ruim 70 documentaires geproduceerd. Dit kwam 
mede door coproducties met landelijke omroepen en de finan-
ciering die Omrop Fryslân uit de landelijke middelen krijgt.

De regionale radiozenders hebben de formele status van 
rampenzender en informeren het publiek bij calamiteiten. De 
organisaties zijn erop ingericht dat er 24/7 calamiteiteninfor-
matie op radio uitgezonden kan worden. Regionale omroepen 
zetten zich er ook voor in om hun andere kanalen, zoals tele-
visie en online, zo snel mogelijk in te zetten om het publiek 
te informeren bij calamiteiten.  De RPO is in gesprek met het 
ministerie van Justitie en Veiligheid over de mogelijkheid om de 
alarmeringen van NL Alert via de apps van regionale omroepen 
te verspreiden.

De regionale omroepen zetten zich in voor de ontwikkeling 
van jong talent en het talent van hun medewerkers. Dit draagt 
bij aan de ontwikkeling van de sector. De omroepen hebben 
een gezamenlijk platform met online trainingen. In 2018 zijn 
trainingen ontwikkeld over veiligheid bij de verslaggeving van 
branden en over datajournalistiek. Gezamenlijk hebben de 
omroepen in 2018 tenminste 100 werkervarings- en stage-
plaatsen aangeboden.

Winnaars NL AWARDS 2018 

EIGEN NIEUWS
Zelfmoordpoeder 
Omroep Brabant

BESTE TV-PROGRAMMA
Ridders van Gelre en ons Verloren Hertogdom 
Omroep Gelderland

BESTE RADIOPROGRAMMA
Buro de Vries: Marc werd Manon 
Omrop Fryslân

BESTE ONLINE PROJECT
Facebook-groepen 
RTV Noord

DOCUMENTAIRE
Van verlies kun je niet betalen 
Omroep Zeeland

JONG TALENT
Anita Sara Nederlof 
RTV Utrecht

GOUDEN NL AWARD
Zelfmoordpoeder
Omroep Brabant
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De regionale omroepen leggen over de uitvoering van de 
media-opdracht verantwoording af in hun jaarverslag. De regi-
onale mediaraad heeft hier een belangrijke rol in en bewaakt de 
uitvoering van het beleid. Het verslag van de regionale media-
raad is onderdeel van het jaarverslag van de regionale omroep. 
De RPO heeft in juni 2018 een bijeenkomst georganiseerd voor 
leden van de regionale mediaraden om ideeën en ervaringen 
uit te wisselen. Eind 2018 is de oude ROOS (voorloper van de 
RPO) handreiking geactualiseerd om de hierboven genoemde 
verantwoording door de regionale mediaraad te verbeteren 
onder de titel Handleiding Regionale Mediaraden.

Verantwoording
van de publieke 
media-opdracht
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In het concessiebeleidsplan Liefde voor de regio zijn de aanbod-
kanalen van de regionale omroepen opgenomen.  

In 2018 hebben de omroepen deze aangeboden, rekening 
houdend met de volgende voornemens: 
• In iedere regio 24/7 een actuele site en app met het laatste 

nieuws en achtergronden;
• In iedere regio 24/7 radio, met overdag zoveel mogelijk live 

radio met nieuws, achtergrond, cultuur, educatie en muziek;
• In iedere regio minimaal een half uur actuele televisie per 

dag, met nieuws, achtergrond, cultuur en educatie. 

Aanbodkanalen
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De RPO zet zich in voor de samenwerking tussen regionale omroepen onderling,  
en voor de samenwerking met landelijke en lokale omroepen.

Onderlinge samenwerking
Een belangrijke samenwerking op projectbasis ontstond in het kader van RegioLab. 
Negen omroepen zijn dit project vorig jaar gestart: Omroep Gelderland (de kartrekker), 
RTV Oost, RTV Noord, RTV Drenthe, Omrop Fryslân, Omroep Zeeland, RTV Utrecht, 
Omroep West en Omroep Flevoland. 

Personalisatie en de Nieuwskaart van Nederland zijn als pilot in 2018 gestart. Met 
personalisatie wordt bevorderd dat het publiek nieuws krijgt dat relevant voor hen is. 
De Nieuwskaart van Nederland toont de redacties of elke hoek van de provincies goed 
van nieuws wordt voorzien. 

Onderling vindt ook ontwikkeling van de apps en websites plaats. 10 omroepen hebben 
hetzelfde type app en inmiddels 8 omroepen gebruiken dezelfde soort website. Het 
is echter niet eenvoudig om ontwikkelingen hier in gezamenlijkheid bij te houden. 
Gezamenlijkheid kan ook tot vertraging leiden en leveranciers kunnen de vraag soms 
niet goed aan. Om dit probleem het hoofd te bieden is in 2018 gestart met onderzoek 
naar de opzet van een gezamenlijk online-innovatiecentrum, waar beheer, onderhoud 
en ontwikkeling van distributie in het online domein ondergebracht worden.

Samenwerking
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Ook programmatisch is er samengewerkt. Enkele voorbeel-
den: RegioNed, het gezamenlijke nieuwsoverzicht, dat door 
Bureau Regio wordt gemaakt; de serie verhalen over de Eerste 
Wereldoorlog, waaraan 7 omroepen meededen en de actie 
voor de voedselbanken bij verschillende regionale omroepen. 

Samenwerking met landelijke omroepen
De samenwerking met de landelijke omroep is verstevigd. 

De samenwerking met de NOS blijft een belangrijke pijler onder 
de landelijk-regionale samenwerking. In 2018 is er opnieuw een 
driejarige overeenkomst tussen RPO en NOS afgesloten. Daarin 
is het volgende geregeld:
• Het voortdurend uitwisselen van nieuwsitems
• NOS-Journaals worden uitgezonden op regionale zenders
• Regionale nieuwsitems worden geplaatst op de website en 

app van de NOS.

De gezamenlijke redactie van de regionale omroep, opererend 
vanaf de NOS-redactievloer onder de naam Bureau Regio, is 
een belangrijke spil voor de samenwerking. Zo werkt de redac-
tie ook aan de regionale blokken in de NOS Journaals van 12.00 
en 15.00 uur. In hiernavolgende tabel is goed te zien dat de 
uitwisseling van onderwerpen steeds vaker plaats vindt.

Uitwisseling nieuwsitems  
NOS en regionale omroepen 2017 2018

Van regionale omroepen naar de NOS 1513 1966

Van NOS naar regionale omroepen 898 1064

Overig/regionale omroepen onderling 79 84

Totaal  2490 3114

De NOS, Bureau Regio en de regionale omroepen hebben in 
2018 gezamenlijk onderzoek gedaan naar diverse onderwerpen. 
Zo is er aan 32.000 respondenten gevraagd wat ze bezighoudt 
in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Bij mantel-
zorgers is onderzoek gedaan naar hun belasting en inzet. Een 
derde voorbeeld is het antwoord op de vraag of rioleringen wel 
bestand zijn tegen hevige regenval.

In 2018 hebben vier regio-collega’s meegelopen bij Bureau Regio 
en de NOS-redactie en zijn twee redactieleden van Omroep 
Gelderland en Omroep Brabant gedetacheerd bij dit bureau.
Met het opheffen van Hallo Nederland van Omroep Max is ook 
de levering van nieuws aan dit programma gestopt. 

Eind 2018 zijn de voorbereidingen getroffen voor een conve-
nant met de NOS om de samenwerking online en op de apps 
te versterken. De items van regionale omroepen krijgen eind 
2019 een vaste plek op NOS.nl en de NOS app en omgekeerd 
worden NOS-berichten geplaatst op de regionale websites en 
apps. Met deze volgende stap wordt het bereik en daarmee 
de betekenis van onafhankelijke publieke journalistiek, landelijk 
én regionaal, verder vergroot. De krachtenbundeling maakt het 
nieuws van dichtbij voor iedereen net zo makkelijk beschikbaar 
als het nationale en internationale nieuws. Daarmee wordt 
tegemoet gekomen aan de behoeften van het publiek en wordt 
de efficiëntie vergroot.

In 2018 heeft de RPO samen met de NPO en het ministerie de 
proef met een regiojournaal van drie regionale omroepen (RTV 
Rijnmond, Omrop Fryslân en Omroep Gelderland) voorbereid. De 
pilot gaat 1 april 2019 van start en dan is er in Friesland, Rijnmond 
en Gelderland doordeweeks een 5-minuten durend regiojournaal 
te zien op NPO 2 na het NOS Journaal van 18.00 uur. 

Samenwerking met lokale omroepen
De succesvolle samenwerking tussen de NOS en de regionale 
omroepen is ook een logische blauwdruk voor verdere samen-
werking tussen regionale en lokale omroepen. Het uitgangs-
punt is een nauwe en gelijkwaardige samenwerking.

Een paar voorbeelden zijn: 
Omroep West is in 2018 gaan samenwerken met de Bollenstreek 
Omroep. Verslaggevers van Omroep West werken meerdere 
dagen per week vanuit de Bollenstreek aan verhalen voor zowel 
de regionale als de lokale omroep. Een soortgelijk samenwer-
kingsverband heeft Omroep West  al met de WOS (Westland), 
Studio Alphen en Unity.nu (Leidse regio). Omroep Gelderland 
werkt al langer samen met zo’n 30 lokale omroepen. In 2018 
is deze samenwerking versterkt door 4 verslaggevers te stati-
oneren bij de volgende lokale omroepen: Regio8 (Ulft), B-FM 
(Zutphen), RTV Nunspeet (Nunspeet) en RegioTV (Tiel en 
Neder Betuwe).
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De RPO is op basis van artikel 2.60a lid 1 van de Mediawet het 

samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke 

mediaopdracht op regionaal niveau. De RPO coördineert de beleids- en 

verantwoordingscyclus voor de regionale publieke omroep en bevordert 

samenwerking tussen regionale omroepen. 

2018 is het eerste volledige kalenderjaar waarin de RPO uitvoering aan zijn 

doelstellingen geeft, overigens nog zonder dat de concessie is verleend. 

Al wel is de uitvoering van het concessiebeleidsplan Liefde voor de Regio 

en de gezamenlijke RPO-begroting daar leidend bij. De RPO voert zijn 

taken uit in nauw overleg met de regionale omroepen, onder meer door 

het bespreken en uitvoeren van de inhoudelijke agenda. Voor de RPO-

organisatie is het activiteitenplan, als onderdeel van de RPO-begroting 

2018, richtinggevend.

Over de RPO
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Missie
De RPO versterkt de nieuws- en informatievoorziening en het cultuurdragerschap door 
regionale omroepen.

Visie
Geen regio in Nederland is dezelfde en wij zijn trots op deze verscheidenheid. Het 
belang van een onafhankelijke en krachtige regionale journalistieke infrastructuur 
neemt toe. Een efficiënte uitvoering van de regionale mediaopdracht door de regionale 
omroep is noodzakelijk. 

De RPO verenigt en vertegenwoordigt de regionale publieke omroep in Nederland. Alert 
en inspelend op ontwikkelingen die de regionale omroep aangaan op het gebied van 
politiek, journalistiek en media. De RPO bevordert samenwerking tussen de regionale 
omroepen onderling en met de landelijke en lokale publieke omroep. Door middel van 
kennisuitwisseling en innovatie versterkt de RPO de functie van de regionale publieke 
omroep. Met liefde voor de regio.

Kernwaarden
Alert, betrokken, verbindend.

Missie, visie en 
kernwaarden
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Veel aandacht gaat uit naar het verbeteren van de RPO-begroting 
2019-2023 en het uitwerken van ambities en doelstellingen 
daarin. Daarvoor is een werkgroep met vertegenwoordigers 
van regionale omroepen in het leven geroepen om de afstem-
ming met de omroepen te verzorgen. De opmerkingen die met 
name het Commissariaat voor de Media in zijn advies over het 
concessiebeleidsplan en de begroting 2018 maakte, zijn op die 
manier allemaal in 2018 opgepakt en in de RPO-begroting 2019 
verwerkt.

Zo zijn de volgende punten concreter uitgewerkt:
• De manier waarop de publieke media-opdracht door de 

RPO wordt uitgevoerd;
• Hoe de RPO met de dertien regionale omroepen is 

gekomen tot een samenhangende distributiestrategie die 
de invulling beschrijft van het voorgenomen media-aanbod 
op de verschillende kanalen van de omroepen;

• De wijze waarop de RPO invulling geeft aan haar wettelijke 
taak om een doelmatige inzet van de middelen door de 
regionale omroepen te bevorderen. 

Op 14 november 2018 bevestigt de minister in zijn brief aan de 
RPO over de concessieverlening dat dit allemaal naar tevreden-
heid is gebeurd en ook het advies van het Commissariaat geeft 
dat aan. 

De RPO-begroting vormt de basis voor de begrotingen van de 
regionale omroepen en daarom krijgen alle aanbevelingen een 
plek in de 13 begrotingen van de regionale omroepen. Ook dit 
was een voorwaarde van het Commissariaat.
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De coördinerende taken en werkzaamheden hebben met name 
betrekking op het uitwerken van het concessiebeleidsplan en 
het concretiseren van de ambities en doelstellingen die daarin 
zijn opgenomen. Naast de beleids- en verantwoordingscyclus 
betreft het de volgende onderwerpen:
• Afstemming prioriteiten en begroting 2019-2023;
• Concessieverlening en uitwerking concessiebeleidsplan;
• Afronden van een samenwerkingsovereenkomst tussen de 

omroepen en de RPO;
• Samenwerkingsprojecten tussen regionale omroepen;
• Vensterprogrammering en dagjournaals;
• Versterking onderzoeksjournalistiek;
• Innovatietrajecten en -initiatieven als de opzet van een 

gezamenlijk regionaal online expertise- en innovatiecentrum;
•  Uitkomsten bereiksonderzoek en verfijnen meetwijze;
• Samenwerking met landelijke & lokale omroepen en anderen;
•  Inzet frictiekostenregelingen A en B;
•  CAO voor het Omroeppersoneel en een sociale regeling;

• Beleidsregels Governance en interne beheersing, waarbij 
het Overlegorgaan van Regionale Omroepen (ORO) zijn 
zorg heeft geuit over de toename van lasten en kosten als 
gevolg van groeiende regelgeving;

• Ontwikkeling van reclame-inkomsten;
•  Vertegenwoordiging bij ministeries, Commissariaat,  

Raad voor Cultuur, IPO, NPO, NLPO en fondsen;
•  Beleidszaken vanuit overheid en toezichthouders;
•  Behartiging van zaken die van gemeenschappelijk  

belang zijn voor de regionale omroepen;
•  Afspraken met collectieve beheersorganisaties  

en inkoopprocedures.

Een gedetailleerd verantwoordingsoverzicht van de activiteiten 
en uitgevoerde acties is op verzoek van het ministerie als bijla-
ge opgenomen.

Overleg Regionale Omroepen (ORO) 
Het ORO is nauw betrokken bij de uitvoering van de RPO-agenda. 
Het ORO dient als platform van overleg tussen de RPO en de 
regionale omroepen en bestaat uit de bestuurders van de 
regionale omroepen. In 2018 vervult Guus van Kleef (Omroep 
Gelderland) het voorzitterschap en Gijs Lensink (RTV Noord) 
het vice-voorzitterschap. Niet alleen de beleidszaken en de 
collectieve zaken die volgen uit het concessiebeleidsplan en 
opvolgende begrotingen bepalen de agenda van het ORO. Tal 
van andere, vaak reguliere, (samenwerkings)zaken worden ook 
in het ORO besproken. 

Coördinatie
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De RPO speelt een - uitvoerende - rol bij tal van samenwer-
kingsactiviteiten tussen meerdere of alle regionale omroepen. 
Deze activiteiten zijn gedeeltelijk te relateren aan de taken van 
de RPO als samenwerkings- en coördinatieorgaan. Ze betref-
fen ook zaken die onder de eigen verantwoordelijkheid van de 
regionale omroepen vallen. In de verantwoording van het acti-
viteitenplan die als bijlage is opgenomen zijn de activiteiten 
daarom onderverdeeld in activiteiten die horen bij de coördi-
nerende en wettelijke taken van de RPO en activiteiten die de 
samenwerking tussen omroepen bevorderen. Het doel van de 
samenwerkingsactiviteiten is in zijn algemeenheid de doelma-
tige en doeltreffende inzet van middelen te bevorderen. 

Bevorderen van 
samenwerking 
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Overzicht belangrijkste activiteiten RPO voor gezamenlijke overeenkomsten

• Met de NOS is de succesvolle samenwerking 
opnieuw vastgelegd in een nieuwe driejarige 
samenwerkingsovereenkomst; 

• Met het ANP is opnieuw een overeenkomst gesloten 
voor de 13 regionale omroepen;

• De regionale omroepen nemen deel aan het 
Samenwerkingsverband Tweede Kamer, een 
samenwerkingsverband van de NOS, RTL, de regionale 
omroepen en de Tweede Kamer waarin geregeld is dat 
de beelden van de vergaderingen beschikbaar zijn;

• Er is een gezamenlijk digitaal platform voor e-learnings;

• Collectieve inkoop van een leverancier voor 
etherdistributie via FM;

• Collectieve inkoop van een Content Delivery Network 
(CDN);

• Het beschikbaar stellen van standaard modellen voor 
reglementen;

• Met een externe partij is een overeenkomst gesloten 
voor de organisatie van workshops op het gebied van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Deze Europese privacy-wetgeving is mei 2018 van 
kracht geworden.

Andere onderwerpen en besluiten 
die leiden tot samenwerking en besparing

• Coördineren van een uniform bereiks- en 
waarderingsonderzoek;

• Onderhandeling over een nieuwe overeenkomst met 
BUMA-Stemra;

• Implementatie van een HR- en salarissysteem bij 
meerdere omroepen;

• De coördinatie van de etherdistributie via DAB+ ;

•  Gezamenlijke appontwikkeling;

•  Gezamenlijke webontwikkeling;

•  Aanlevering van televisie- en radiosignalen aan 
pakketaanbieders;

•  Ontwikkelen applicaties voor smart-tv’s en bij 
pakketaanbieders.

Gezamenlijk overleg 
Uitwisseling van kennis tussen regionale omroepen op het 
gebied van financiën, personeel & organisatie, techniek en 
innovatie wordt door de RPO bevorderd door het organiseren 
en faciliteren van de hierna genoemde overlegorganen: 

Hoofden Financiën
De hoofden financiën kwamen in 2018 drie keer bijeen. Tijdens 
deze bijeenkomsten is kennis gedeeld en opgebouwd over 
het Handboek Financiële verantwoording voor de regionale 
omroepen, de Beleidsregels Governance en interne beheersing, 
cao-bepalingen en accountantsdiensten. In het overleg is ook 
de afstemming van de begroting 2019 aan de orde geweest, 
evenals de frictiekostenregelingen, kostenvergoedingen en de 
situatie met vennootschapsbelasting. De hoofden Financiën 
hebben onderwerpen voor de evaluatie van het handboek in 
kaart gebracht. Ook agenderen de hoofden regelmatig de toena-
me van lasten en kosten als gevolg van groeiende regelgeving. 

Hoofden Personeel & Organisatie
Het P&O overleg is opnieuw betrokken bij de uitwerking van de 
cao (2017-2019). De leden van het P&O overleg hebben deelge-
nomen aan de drie werkgroepen die afgesproken zijn aan de 
onderhandelingstafel. Dat waren:
• de werkgroep die zich boog over de naleving van artikel 13 

lid 6 (gelijkwaardige honorering payroll en uitzendkrachten); 
•  de werkgroep die onderzoek deed naar een eventuele code 

voor de inzet van zzp-ers; 
•  de werkgroep die keek naar mogelijkheden voor een 

persoonlijk keuzebudget voor werknemers. 

Een ander belangrijk aandachtspunt van het overleg is het 
opzetten van een nieuwe gesprekscyclus als opvolger van het 
bestaande beoordelingssysteem. De focus voor de nieuwe 
gesprekscyclus is de talentontwikkeling van de medewerkers. 

Hoofden Techniek 
Het Hoofden Techniek overleg is in 2018 vier keer bijeen 
geweest. In het overleg zijn ervaringen uitgewisseld en collec-
tieve projecten op het gebied van mediatechniek en distributie 
gestart. Een door dit overleg opgerichte werkgroep heeft een 
inkoopprocedure voorbereid voor de selectie van een nieuwe 
leverancier voor FM-dienstverlening per februari 2019 voor alle 
omroepen. Het overleg heeft verder een inkoopprocedure voor 
het gezamenlijk inkopen van CDN (Content Delivery Network) 
doorlopen en er is een traject gestart voor het upgraden van de 
aanlevering van de radio- en televisiesignalen van de 13 omroe-
pen aan pakketaanbieders naar HD. 

Internetwerkgroep
De internetwerkgroep is een werkgroep van het hoofdredacteu-
renoverleg en wisselt ideeën, ervaringen en innovaties uit. In 
2018 zijn bij 4 bijeenkomsten ontwikkelingen op het gebied van 
apps, websites, sociale media platforms en nieuwe regelgeving 
inzake de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) 
en cookies besproken. Ook zijn ervaringen gedeeld op het 
gebied van meetmethoden voor bereik.
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Hoofdredacteuren
Het overleg van de hoofdredacteuren staat vanwege de 
inhoudelijke component en bespreking van de inhoud van het 
media-aanbod wat verder af van de RPO, maar ook hier worden 
tal van gezamenlijke activiteiten besproken. Zoals eerder in dit 
jaarverslag vermeld, is de oude handreiking voor de mediara-
den door de RPO met de hoofdredacteuren geactualiseerd en 
is voorafgaand daaraan in juni een bijeenkomst georganiseerd 
met leden van regionale mediaraden. Het overleg heeft de RPO 
gevraagd wederom het NL Media Event en de NL Awards te 
organiseren. In december heeft het overleg met de hoofdre-
dactie van de NOS vergaderd en is gesproken over de verster-
king van de samenwerking tussen regionale omroepen en de 
NOS, die begin 2019 zijn beslag krijgt. Ook spreekt het overleg 
over een toetsingskader Publieke mediaopdracht.

Gezamenlijke projecten
Overeenkomsten en collectieve inkoop
In 2018 zorgt de RPO voor het afsluiten van overeenkomsten, 
namens alle of meerdere regionale omroepen, wat leidt tot een 
doelmatige inzet van middelen. De RPO begeleidt ook collec-
tieve inkoopprocedures. In 2015 heeft de voorloper van RPO 
(ROOS) namens de omroepen een gezamenlijke aanbesteding 
voor Digitale Radio doorlopen. De RPO fungeert sindsdien als 
contractbeheerder voor Digitale Radio.

NL Media Event
In april is voor de 16e keer het tweedaagse congres voor mede-
werkers van regionale omroepen georganiseerd. Het congres, 
voorheen bekend als ROOS Dagen, heeft als nieuwe naam: NL 
Media Event. Traditiegetrouw worden de NL Awards aan het 
eind van de eerste dag uitgereikt. De Gouden NL Award, de 
categorie-overstijgende prijs, is uitgereikt door minister Slob. 
In september besloot het hoofdredacteurenoverleg om het 
congres ook in 2019 te organiseren, waarop de RPO de organi-
satie van dit evenement op zich heeft genomen.
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De RPO is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De RPO moet 
daarnaast aan verplichtingen uit de Mediawet voldoen. Zo is 
er een helder onderscheid tussen het bestuur en de raad van 
toezicht en kent de RPO het statutaire orgaan Overleg Regionale 
Omroepen (ORO). De samenstelling van het bestuur en de raad 
van toezicht is in 2018 niet gewijzigd. Gerard Schuiteman is 
bestuurder. De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. De raad 
van toezicht doet apart verslag over zijn werkzaamheden 2018.

Eind 2018 heeft de RPO 6 medewerkers (voor 4,6 FTE) met een 
vast dienstverband voor de functies bestuur, beleidsmedewer-
ker, bestuurssecretaris en administratie. Daarnaast huurt de 
RPO controlling en juridische zaken extern in.  

De belangrijkste punten aangaande de bedrijfsvoering van de 
RPO-organisatie in 2018 zijn:
• Voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving 

zoals de Beleidsregels Governance en interne beheersing 
2017 van het Commissariaat. De beleidsregels Governance 
waren in 2018 voor de RPO aanleiding om de statuten, 
het reglement raad van toezicht en bestuursreglement te 
herzien en een regeling Integriteit op te stellen; 

•  Verhuizing naar het Mediacentrum, samen met ORN, de 
organisatie die landelijke reclame verkoopt voor regionale 
omroepen. Het nieuwe en goedkopere kantoor markeert de 
nieuwe situatie en rol van de RPO;

•  De overgang naar de cloudoplossing Office 365, waarbij de 
support extern is ondergebracht;

•  Processen zijn efficiënter ingericht. Een Document 
Management Systeem is in gebruik genomen;

•  Een intern Handboek RPO ter bewaking en verbetering van 
de kwaliteit van de RPO is ingevoerd en richt zich op de 
bedrijfsvoering;

•  De verwerking van facturen is gedigitaliseerd;
•  Het risicobeheersingssysteem is geïmplementeerd, risico’s, 

onzekerheden en beheersingsmaatregelen zijn geëvalueerd 
en risicobereidheid is vastgesteld;

•  Een softwareprogramma voor salarisverwerking en HRM 
onderdelen is geïmplementeerd;

•  Een gesprekscyclus gericht op sterktes & talenten van 
medewerkers is gestart.

RPO-organisatie 

22



Taak
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het 
beleid van het bestuur, de algemene gang van zaken bij de 
stichting en de uitvoering van de publieke mediaopdracht op 
regionaal niveau en staat het bestuur met advies terzijde. De 
raad van toezicht is verder belast met het vaststellen van de 
jaarrekening van de stichting RPO.

Verslag raad 
van toezicht
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Samenstelling
De raad van toezicht bestaat uit vijf leden. Alle leden zijn voor 
hun eerste termijn benoemd per 31 mei 2016. De raad van 
toezicht heeft een evenwichtige samenstelling met brede kennis 
op bestuurlijk, juridisch, (media)inhoudelijk en financieel gebied. 
Het rooster van aftreden is zo ingericht dat voorkomen wordt 
dat leden tegelijk aftreden. Rein van der Kluit vervult de func-
tie van voorzitter. De vaste vergoeding voor het voorzitterschap 
bedraagt € 17.500 en voor een lid € 12.500. Deze vergoeding is 
vastgesteld door de minister van OCW. Zie voor het overzicht 
van hoofd- en nevenfuncties van de raad van toezicht de bijlage. 

Raad van toezicht en specifieke deskundigheid
• Rein van der Kluit (voorzitter)  

Bestuurlijk, juridisch, public policy, sociaal beleid
• Babette Aalberts  

Bestuurlijk, juridisch, ondernemerschap, 
public policy, sociaal beleid

• Danielle Jansen Heijtmajer  
Bestuurlijk, financieel, ondernemerschap,  
public policy, sociaal beleid

• Maria Henneman  
Bestuurlijk, ondernemerschap, media & innovatie,  
public policy, sociaal beleid

• Roeland Stekelenburg  
Bestuurlijk, ondernemerschap, media & innovatie,  
public policy

Functioneren
In 2018 komt de raad van toezicht vijf keer in reguliere vergade-
ringen bijeen, telkens in aanwezigheid van het bestuur.
• In februari bespreekt de raad van toezicht hoe de 

Beleidsregels Governance en interne beheersing 2017 
worden geïmplementeerd. De raad van toezicht stelt 
de, aan deze Beleidsregels aangepaste, reglementen 
raad van toezicht en bestuur vast. Tegelijkertijd worden 
deze reglementen ge-update aan de hand van de laatste 
statutenwijziging. Het rooster van aftreden wordt 
vastgesteld. Daarnaast wordt het reglement integriteit 
geaccordeerd. 

•  In april stelt de raad van toezicht de jaarrekening 
met bestuursverslag 2017 vast en de raad stemt in 
met het jaarverslag. Het interne risicomanagement- 
en controlesysteem en de effectiviteit daarvan 
wordt besproken. De raad bespreekt de inrichting 
van de compliance binnen de RPO, waaronder de 
klokkenluidersregeling. 

• In juni vindt de derde bijeenkomst plaats. De raad bespreekt 
de aanpak en het proces van de begroting 2018-2023 en 
de voortgang van de concessieverlening. Verder bespreekt 
de raad zijn visie op toezicht. De raad gaat akkoord met 
een aanpassing in de samenwerkingsovereenkomst tussen 
omroepen en de RPO.

• In september stemt de raad in met de RPO-begroting 2019-
2023. De raad stemt ook in met de voorgestelde wijziging 
van de statuten naar aanleiding van de invoering van de 
Beleidsregels Governance en interne beheersing 2017. Voor 
de controlewerkzaamheden 2018 wordt de accountant 
aangewezen. De evaluatie van de accountant wordt 
geagendeerd voor het voorjaar van 2019. De raad wordt 
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking 

tot de aanvraag en goedkeuring van de aanbodkanalen 
van de omroepen door de minister. De raad stelt verder 
het Informatieprotocol vast. Op basis van de evaluatie 
van het bestuur concludeert de raad dat het werken met 
één bestuurder, gezien de taken en omvang van de RPO, 
goed functioneert. De minister voor Basis- en Voortgezet 
Onderwijs en Media is hierover vervolgens geïnformeerd. 

• In november bespreekt de raad het advies van het 
Commissariaat over de RPO-begroting 2019-2023 en de 
voortgang van de concessieverlening. Verder bespreekt 
de raad het risicobeheersingssysteem en wordt de raad 
geïnformeerd over de halfjaarlijkse evaluatie van de 
compliance. 

Terugkerende onderwerpen in alle vergadering zijn de kwar-
taalrapportages, zowel inhoudelijk als financieel.

Evaluaties
De zelfevaluatie van de raad van toezicht is voorbereid in 
december en wordt uitgevoerd in begin 2019. 
Na voorbereiding door de remuneratiecommissie, is het func-
tioneren van de bestuurder geëvalueerd in een gesprek met de 
voltallige raad van toezicht.
In wisselende samenstelling heeft de raad van toezicht gesprek-
ken gevoerd met een aantal raden van toezicht van omroepen 
en met een vertegenwoordiging van de ondernemingsraden 
van de regionale omroepen. 

Commissies
De raad van toezicht kent vier commissies. De auditcommis-
sie die adviseert omtrent financiën en besluitvorming daarover 
voorbereidt, bestaat uit Danielle Jansen Heijtmajer en Rein van 
der Kluit. De remuneratiecommissie die voorstellen doet over 
de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur, 
bestaat uit Maria Henneman en Rein van der Kluit. Het bestuur-
lijk overleg met het Commissariaat voeren Rein van der Kluit en 
Roeland Stekelenburg.

De auditcommissie heeft onder andere de jaarrekening 2017, 
de RPO-begroting 2019-2023 en budgetaanvraag 2019 en de 
governance en risicobeheersing voorbereid ten behoeve van 
besluitvorming door de raad van toezicht.

De commissie Beleidsontwikkeling & Juridische zaken bestaat 
uit Babette Aalberts en Rein van der Kluit. In 2018 zijn beleids-
brieven, overeenkomsten en  kamerstukken besproken in deze 
commissie. De commissie Organisatieontwikkeling & Innovatie is 
bijeen geweest en heeft met het bestuur samenwerkingsmoge-
lijkheden tussen regionale omroepen besproken. Deze commis-
sie bestaat uit Roeland Stekelenburg en Maria Henneman.

Onafhankelijkheid
Er zijn geen meldingen gedaan van of aangaande leden van de 
raad van toezicht in verband met (de schijn van) een tegenstrij-
dig belang of onverenigbaarheid.
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Financiering 
en jaarrekening

De bekostiging van de RPO maakt onderdeel uit van de Mediabegroting. Eind december 

2017 heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media voor de bekostiging 

van de regionale publieke mediadiensten in 2018 een totaalbudget vastgesteld van  

€ 144.294.834,-, inclusief de consumentenprijsindexvergoeding 2018 van 1,4%. Van het 

totaalbudget is € 805.962,- bestemd voor de RPO. Door een aanpassing van de index naar 

1,6% is dit bedrag gestegen tot € 807.562,-. Deze bijdrage is bestemd voor de uitvoering 

van de wettelijke activiteiten zoals vermeld in het RPO-activiteitenplan en begroting 2018. 

De regionale omroepen dragen bij aan de bekostiging van de RPO voor de uitvoering 

van de niet-wettelijke taken van de RPO. Dat zijn de activiteiten die in het activiteitenplan 

zijn beschreven onder bevordering samenwerking tussen de regionale omroepen. Deze 

bijdrage is vastgesteld op € 274.129,-. 

De RPO sluit het boekjaar af met een positief exploitatiesaldo. Het exploitatiesaldo kan 

op grond van de Mediawet en het Handboek niet worden gereserveerd. De niet bestede 

middelen zijn daarom opgenomen als schuld aan het ministerie van OCW. Derhalve sluit de 

exploitatierekening op nihil.

De jaarrekening van de RPO is in de vergadering van 10 april 2019 vastgesteld door de raad 

van toezicht. Bijgaande cijfers betreffen een samenvatting van het financieel jaarverslag, 

waarvoor een goedkeurende verklaring is afgegeven door EY dd. 10 april 2019.
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Balans per 31 december 2018
na resultaatbestemming

Activa          
 2018 2017

 € €

Vaste activa        

Materiële vaste activa:       

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 63.495                      -   

Inventaris en inrichting 16.347                 3.351 

Andere vaste bedrijfsmiddelen         42.246               28.564 

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 

 122.088 31.915 

          
Vlottende activa        

Handelsdebiteuren 103.911  4.818 

Overige vorderingen 198.418  64.017 

Overlopende activa 176.586  32.353 

       478.915             101.188 

Liquide middelen        

Bank       795.134          1.417.424 

          

Totaal activa    1.396.137          1.550.526 

Passiva         
 2018 2017

 € € 

Eigen Vermogen      

Reserve voor media-aanbod - -

 - -

Voorzieningen 

Voor pensioenen         47.658                46.139 

Overige           3.200                  3.000  

 50.858                49.139 

        

Kortlopende schulden     

Schulden aan leveranciers       164.046              188.525 

Belastingen en premies sociale verzekeringen         25.617                28.365 

Overlopende passiva budget voor media-aanbod       655.078              556.072 

Overige schulden       466.413              481.268 

Overlopende passiva         34.126              247.157 

    1.345.280           1.501.387 

        

Totaal passiva    1.396.137           1.550.526 
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Exploitatierekening volgens 
categoriale indeling 2018

Baten          
 2018 2017

 € €

Media aanbod       

- OCW bijdrage      807.562    1.469.980 

         

Bijdragen van (overige) derden - bijdragen RPMI's      274.129       355.500 

      

Som der baten   1.081.691   1.825.480 

         

Lasten         
 2018 2017

 € €

Lonen en salarissen      385.929       534.586 

Sociale lasten        94.102         94.394 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 20.041        10.453 

Overige bedrijfslasten:    

- PR en promotie        20.047 30.440 

- huisvestingslasten        42.162 50.995 

- overige algemene lasten      420.421      741.553 

Som der bedrijfslasten      982.702    1.462.420 

         

Rentebaten en soortgelijke baten                17  311 

Rentelasten en soortgelijke kosten                  -  

Som van de financiële baten en lasten                17  311 

         

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening        99.006       363.371 

         

over te dragen budget voor media-aanbod       -99.006      -363.371 

         

Exploitatieresultaat na overdracht                 -     -   

         

FTE gemiddeld             4,96              5,08 

FTE Ultimo             4,56              5,50 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling financiële verant-
woording regionale publieke media-instellingen en de RPO (Handboek) en de bepa-
lingen bij en krachtens de Wet Normering Topinkomens (WNT). Tevens erkennen wij 
onze verantwoordelijkheid voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat de totstandkoming 
van deze bedragen in overeenstemming dient te zijn met de in de relevante wet- en 
regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in het Handboek. De Jaarrekening 
is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Gezien de aard van de orga-
nisatie zijn de volgende onderdelen uit het Handboek niet van toepassing op de jaar-
rekening van de RPO: Model VIb. Toelichting op nevenactiviteiten per cluster, Model 
VII. Sponsorbijdragen en bijdragen van derden, Model VIII. Bartering-contracten en 
2.3.3. Lasten onafhankelijk product. Ook heeft OCW voor de RPO een afwijking van 
Model IIIb toegestaan. Dit betreft de wijze van verantwoording van de bijdragen van 
regionale publieke media-instellingen onder 'Bijdragen van (overige) derden'. Dit hangt 
niet samen met programmagebonden eigen bijdragen. De RPO heeft conform het 
Handboek model IV opgenomen per 2018. Hoewel de verdeling van kosten zich niet 
verhoudt tot de RPO wordt hierdoor wel inzicht in de begroting verkregen.

Als onderdeel van de taakstelling van de RPO worden activiteiten gericht op samen-
werking (en coördinatie) verricht. Deze kosten zijn voor risico en rekening van de RPO 
en vormen de basis voor de bijdrage van regionale omroepen (verantwoord onder 
de baten in de exploitatierekening). In het geval van additionele kosten bij de uitvoe-
ring worden voor het aangaan van deze kosten afspraken met regionale omroepen 
gemaakt. De werkzaamheden worden daarbij uitgevoerd onder verantwoordelijkheid 
van de regionale omroepen. Deze additionele kosten zijn voor rekening en risico van 
regionale omroepen. Deze kosten worden verwerkt via de balans. Organisatiekosten 
worden hier niet bij betrokken, aangezien deze onderdeel zijn van de taakstelling.

Activiteiten
Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) is op basis van de Mediawet aangewe-
zen als het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publie-
ke mediaopdracht op regionaal niveau. Het inschrijvingsnummer van de Kamer van 
Koophandel is 66111374.

De Mediawet belast de RPO met de volgende taken:
• het bevorderen van samenwerking en coördinatie met het oog op de uitvoering 

van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau;
• het behartigen van zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de regionale 

publieke mediadienst en de regionale publieke media-instellingen;
• het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en het vaststellen van normen 

voor de honorering van freelancers, mede in naam van de regionale publieke 
media-instelling;

•  het bevorderen van een doelmatige inzet van de gelden die bestemd zijn voor 
de verzorging en verspreiding van het media-aanbod en het bevorderen van 
geïntegreerde financiële verslaglegging en verantwoording;

•  het inrichten, in stand houden, beheren en exploiteren en regelen van het 
gebruik van organen, diensten en faciliteiten, waaronder studio’s en distributie-
infrastructuren, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de publieke 
mediaopdracht op regionaal niveau; en

• andere taken waarmee zij bij de wet wordt belast.

De stichting is statutair gevestigd te Hilversum.
Indien niet anders is vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen geamor-
tiseerde kostprijs.
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Materiële vaste activa
Investeringen in materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings-/
vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen over deze waarde.

RPO hanteert, conform het Handboek een activeringsgrens van € 454 (exclusief BTW), 
waarbij ook de BTW tot de verkrijgingsprijs wordt gerekend.

Voor afschrijvingen gelden de volgende afschrijvingspercentages.     
 
Materiële vaste activa Duur Percentage 

Bedrijfsgebouwen en verbouwingen met fundamentele wijzigingen 40 jaar 2,5% 

Verbouwingen (geen fundamentele wijziging) 10 jaar 10% 

Inventaris en inrichting 5 jaar 20% 

Facilitaire apparatuur:        

- contentgerelateerde hard- en software  8 jaar 12,50% 

- overig 5 jaar 20% 

Hardware en software 5 jaar 20% 

Vervoermiddelen:        

- transportmiddelen 8 jaar 12,50% 

- overig 5 jaar 20% 

Technische installatie 15 jaar 6,67% 

Zend- en energie-installaties 15 jaar 6,67% 

        
Het Handboek gaat uit van de situatie om investeringen gedaan voor 1 januari 2017 af 
te blijven schrijven op basis van het over 2016 gehanteerde percentage, terwijl de tekst 
ook een optie impliceert om deze percentages voor investeringen gedaan voor 2017 
te corrigeren naar de nieuwe percentages. De RPO past de situatie toe waarbij inves-
teringen gedaan voor 1 januari 2017 worden afgeschreven op basis van het over 2016 
gehanteerde percentage. Dit betekent dat deze wijziging niet classificeert als schat-

tings- of stelselwijziging zoals gedefinieerd in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, 
maar wel aansluit bij het Handboek. Er heeft geen aanpassing van vergelijkende cijfers 
en beginvermogen plaats gevonden (stelselwijziging) dan wel zijn de afschrijvings-
percentages van de reeds per 2016 geactiveerde investeringen aangepast (afschrij-
vingspercentages). In overleg met het ministerie OCW en CvdM is besproken dit op 
vorenstaande wijze toe te lichten.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs, eventueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 

Reserve voor media-aanbod 
Exploitatieresultaten dienen na winstbestemming altijd te worden verrekend met de 
reserve voor media-aanbod, conform het Handboek. De RPO is vooralsnog uitgesloten 
van het vormen van een reserve voor media-aanbod op basis van de Mediawet (art 
2.175 Mediawet), waardoor enig batig saldo wordt verantwoord als 'overlopende passi-
va budget voor media-aanbod'.

Voorzieningen

Voorziening Pensioenen
De regionale publieke media-instelling is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds 
PNO Media. Als gevolg van de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2006 is 
een compensatieregeling ingevoerd, ‘Artikel 44’ uit het PNO pensioenreglement, voor 
iedereen van 55 jaar en ouder die deelneemt aan de overgangsregeling. In de CAO 
is afgesproken dat het gemis aan pensioenaanspraken op basis van deze regeling 
gedeeltelijk gecompenseerd wordt voor medewerkers die al voor 1997 deelnamen 
aan de pensioenregeling, maar na 1 januari 1950 geboren zijn. Ten aanzien van deze 
compensatieregeling is door de regionale publieke media-instelling een voorziening 

opgenomen op de balans. De voorziening is berekend door het pensioenfonds PNO 
Media, rekening houdend met blijfkans, sterftetabellen en voor zover toe te rekenen aan 
verstreken dienstjaren. De voorziening is contant gemaakt. Deze voorziening wordt 
gevormd op grond van de CAO voor het omroeppersoneel en wordt nominaal bepaald.

Kortlopende schulden
Deze posten worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Baten
Baten betreffen een subsidie voor 2018 door het ministerie van OCW aan de RPO en 
de vastgestelde bijdragen van Regionale Publieke Media Instellingen aan RPO.

Lasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor 
het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van 
de jaarrekening bekend zijn geworden en wordt voldaan aan de voorwaarde voor het 
opnemen van voorzieningen.

Pensioenen

Reguliere regeling
De (vroeg) pensioenen van de werknemers zijn ondergebracht bij de Stichting 
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO. De regeling betreft een middelloonre-
geling. Uitgangspunt is de verplichting die de onderneming heeft uit hoofde van de 
pensioentoezegging aan de werknemers. Die bestaat in elk geval uit het voldoen van 
de verschuldigde pensioenpremie.
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Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt bepaald door de baten te verminderen met de lasten, 
voor zover deze zijn toe te rekenen aan het boekjaar.

Vergelijkende cijfers
Als gevolg van het nieuwe Handboek Financiële Verantwoording Regionale Publieke 
Media-instellingen en RPO 2016 zijn modellen voor balans, exploitatierekening volgens 
categoriale indeling en de toelichtingen anders ingedeeld. Er heeft geen herrubricering 
plaatsgevonden.

Fusie
In de vergelijkende cijfers van 2017 is de verantwoording van ROOS verwerkt. Door de 
juridische fusie tussen RPO en ROOS is ROOS samengesteld in de verantwoording van 
RPO voor de eerste helft van 2017. De fusie, per 1 juli 2017, is op basis van samensmel-
ting van belangen verwerkt, dientengevolge zijn vergelijkende cijfers aangepast.

De jaarrekening van Stichting ROOS was in het verleden opgesteld op eigen grondsla-
gen. De opgenomen cijfers zijn gewaardeerd en gepresenteerd in overeenstemming 
met RPO en het Handboek.

De in het Handboek opgenomen bepalingen met betrekking tot rechtmatigheid zijn 
geen onderdeel geweest van kader van Stichting ROOS en daarmee het controleproto-
col bij de goedkeurende verklaringen van de accountant van Stichting ROOS. Omwille 
van transparantie is overleg gevoerd met het Commissariaat voor de Media over de 
wijze van verwerken van het ontbreken van dit rechtmatigheidskader. Met een adequa-
te toelichting wordt expliciet invulling gegeven aan het advies en doet de controlerend 
accountant geen uitspraak over de bepalingen ten aanzien van rechtmatigheid van 
Stichting ROOS over de samengestelde periode in de jaarrekening.

Financiële instrumenten

Kredietrisico 
De RPO handelt met kredietwaardige partijen, deels vanuit het verleden vanuit ROOS 
en met OCW en regionale omroepen. Voor nieuwe relaties wordt de kredietwaardigheid 
ingeschat en waar nodig getoetst. Tevens heeft de RPO maatregelen getroffen om 
de omvang van het kredietrisico bij elke financiële instelling en debiteur te beperken. 
Bovendien bewaakt de RPO haar vorderingen en hanteert een strikte aanmaningspro-
cedure. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico minimaal.

Liquiditeitsrisico
Periodiek worden analyses over liquiditeit gemaakt. De RPO wordt tijdig door OCW 
bevoorschot en transacties ten behoeve van regionale omroepen worden eveneens 
tijdig doorbelast. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquidi-
teitsrisico’s beheerst. Hierbij wordt rekening gehouden met beperkte beschikbaarheid 
van liquide middelen.
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Hoofd- en nevenfuncties 
raad van toezicht en bestuur

Rein van der Kluit
voorzitter

Nevenfuncties:
• Voorzitter raad van advies Delta Academy HZ (onbezoldigd)
•  Lid raad van toezicht Stichting Arq (bezoldigd)
•  Lid bestuur Watersnoodmuseum Ouwerkerk (onbezoldigd)
•  Voorzitter Internationaal Orgelfestival Haarlem (onbezoldigd)
•  Voorzitter Stichting J.P. Sweelinckprijs (onbezoldigd)
•  Lid Algemene Vergadering Waterschap Scheldestromen (bezoldigd)
•  Voorzitter Policy Learning Group Building with Nature (bezoldigd)

Babette Aalberts
lid

Hoofdfuncties:
• Advocaat/partner ABC Legal
• Vennoot House of Impact

Nevenfuncties:
•  Gastdocent Media & Communicatie Vrije Universiteit Amsterdam (bezoldigd)
•  Lid Klachtencommissie NICAM (bezoldigd)
•  Secretaris Stichting Docmakers (bezoldigd)
•  Lid raad van commissarissen De Parade (onbezoldigd)
•  Secretaris Stichting De Grootste Familie Helpt! (onbezoldigd)
•  Lid bestuur Stichting Bijbels Museum (onbezoldigd)
•  Lid raad van advies The Models’ Health Pledge Platform (onbezoldigd)

Daniëlle Jansen Heijtmajer
lid

Hoofdfunctie:
• Global Process Director Finance, Shared Services, ERM, Internal Control and Real                                                                                                                                           

Estate bij Royal FrieslandCampina

Nevenfuncties:
• Voorzitter raad van commissarissen Aegon NL NV (bezoldigd) 
• Lid raad van commissarissen, voorzitter audit commissie Accell Group NV 

(bezoldigd)
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Maria Henneman
lid

Hoofdfuncties:
• Directeur/eigenaar Henneman Strategies BV, bureau voor strategie en (crisis)

communicatie
• Directeur/eigenaar Hof van Amstel BV, dressuurstal

Nevenfuncties:
• Lid raad van toezicht Clingendael, The Netherlands Institute of International 

Relations (onbezoldigd)
•  Lid bestuur Stichting Katholieke Universiteit, werkgever en toezichthouder 

Radboud Universiteit en Radboud UMC, (lid remuneratiecommissie UMC, 
auditcommissie universiteit, auditcommissie UMC) (bezoldigd) 

•  Lid VSNU commissie vernieuwing Code Governance Universiteiten (onbezoldigd)
• Lid raad van advies Ministerie Justitie en Veiligheid (bezoldigd)             
•  Voorzitter programmacommissie Gender & Gezondheid ZonMw (bezoldigd)
•  Lid raad van advies Baker en McKenzie (bezoldigd)
•  Lid bestuur Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam (onbezoldigd)
•  Lid comité van aanbeveling Stichting ParaPaard, onderdeel Fonds 

Gehandicaptensport (onbezoldigd)
•  Lid raad van advies Anne Frank Stichting (onbezoldigd)

Roeland Stekelenburg
lid

Hoofdfuncties:
• Directeur/eigenaar van Stekel Studio, onafhankelijk adviesbureau voor innovatie en 

(digitale) communicatie.
•  Mede-eigenaar en manager van ‘De Loods in Durgerdam’, vergaderlocatie en 

co-working space.

Nevenfuncties:
• Lid jury Dutch Innovation Awards (onbezoldigd)
• Voorzitter watersportvereniging Durgerdam (onbezoldigd)

Gerard Schuiteman
bestuur

Hoofdfunctie:
• Bestuurder Stichting Regionale Publieke Omroep

Nevenfuncties:
• Lid bestuur, secretaris van de Werkgeversvereniging voor de Media (onbezoldigd)
• Lid bestuur, vice-voorzitter van de Pensioenraad PNO Media (onbezoldigd)
• Lid Commissie Omroepwerkgevers (onbezoldigd)
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Samenstelling ORO

Guus van Kleef
Omroep Gelderland
voorzitter 

Gijs Lensink
RTV Noord
vice-voorzitter

Nina Hiddema
Omrop Fryslân

Dink Binnendijk
RTV Drenthe

Marcel Oude Wesselink
RTV Oost 

Paul van der Lugt
RTV Utrecht

Allard Berends
Omroep Flevoland

David Vink (a.i.)
NH Media

Gerard Milo
Omroep West

Bert Klaver
RTV Rijnmond

Monique Schoonen
Omroep Zeeland

Henk Lemckert
Omroep Brabant

Bert Lemmens
L1
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De minister van OCW heeft op 20 december 2017 voorwaarden verbonden 

aan de verstrekking van een bijdrage in de kosten van de RPO die 

rechtstreeks verband houden met het verzorgen van regionale publieke 

mediadiensten. Eén van de voorwaarden is dat de RPO in zijn jaarverslag 

over 2018 verslag doet over het effect van zijn werkzaamheden met het oog 

op betere uitvoering van de publieke media-opdracht op regionaal niveau. 

Verantwoording over 
activiteitenplan RPO 2018

I. Basisactiviteiten RPO als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)

Toezichthoudende activiteiten:
•  Bijeenkomsten van de raad van toezicht 
•  Bestuurlijk overleg OCW
•  Bestuurlijk overleg CvdM, RvC en anderen
• Commissies financiën, renumeratie en 

medezeggenschap

De raad van toezicht van de stichting heeft vijfmaal vergaderd. Daarnaast is de 
Auditcommissie vier keer bijeengeweest en de remuneratiecommissie één keer. 
De raad van toezicht heeft verzocht om overleg met het ministerie van OCW. Met 
het Commissariaat is bestuurlijk overleg geweest. De raad van toezicht heeft 
zijn visie op toezicht bepaald en een informatieprotocol vastgesteld. Twee leden 
van de raad van toezicht hebben in het vierde kwartaal een begin gemaakt met 
kennismakingsbezoeken aan raden van toezicht van de regionale omroepen. 

Zie verslag raad van toezicht.

Bestuurlijke activiteiten:
•  Besturen van de stichting en voeren dagelijkse leiding
•  Strategie, financieel beleid en personeelszaken
•  Ondersteuning raad van toezicht
• Relatie en overleg met het ORO, OCW, CvdM, Tweede 

Kamer, adviesorganen en anderen

Het bestuur van de stichting heeft viermaal vergaderd. De jaarrekening, het jaarverslag, 
het reglement bestuur, de regeling integriteit en de begroting zijn vastgesteld. Het 
bestuur is gekomen met een voorstel tot wijziging van de statuten.

Secretariaat en bestuur hebben in overleg met de voorzitter van de raad van 
toezicht de vergaderingen van de raad van toezicht voorbereid en de raad in al zijn 
werkzaamheden ondersteund (planning, informatievoorziening, agendering, etc.).

Begin 2018 heeft de RPO zijn missie, visie en kernwaarden bepaald die leidend zijn bij 
alle werkzaamheden van de RPO en de inzet van de medewerkers. In 2018 heeft met 
alle medewerkers toetsing van het functieprofiel plaatsgehad en zijn naar 2019 toe 
afspraken gemaakt over inzet, ontwikkeling en prioriteitstelling. Onderdeel daarvan 
was een teamsessie met RPO-medewerkers in december. Strategie en financieel 
beleid hebben hun plek gekregen in de begroting 2019. De RPO is verhuisd naar 
het Mediacentrum op het Mediapark in Hilversum: een representatieve kantoor- en 
ontvangstruimte die gedeeld wordt met de landelijke reclameverkooporganisatie ORN.
Frequent overleg met OCW en CvdM over hoofd- en nevenactiviteiten van de 
omroepen, wet maximering aantal omroepen, variawetgeving, gelijktrekken concessie 
en aanwijzingen, samenhangende distributiestrategie, beleidsregel aanbodkanalen, 
oplossingsrichting Frictiekostenregeling B en overige beleidszaken.

Het bestuur heeft alle omroepen ten minste eenmaal, maar vaak meermaals, bezocht 
waarbij over algemene en specifieke zaken gesproken is. Ook de medewerkers 
bezoeken met regelmaat de regionale omroepen. Afspraken zijn er ook geweest met 
leden van de Tweede Kamer, de Raad voor Cultuur, het Stimuleringsfonds voor de 
Journalistiek etc.

De activiteiten van Bureau Regio zijn overgedragen aan RTV Utrecht.
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Opstellen van en voldoen aan regels 
Governance & interne beheersing

De beleidsregels Governance en interne beheersing zijn door de RPO geïmplementeerd. 

Ten gevolge daarvan zijn de RPO-statuten gewijzigd. Tevens zijn het raad van 
toezicht-reglement en het bestuursreglement gewijzigd en is een reglement integriteit 
opgesteld. De meeste documenten zijn openbaar gemaakt op de website van de RPO. 

De reglementen zijn in het najaar getoetst op actualiteit. Voor regionale omroepen 
zijn modelreglementen raad van toezicht en bestuur opgesteld en voor gebruik 
aangeboden.

Controlling
•  Opstellen jaarrekening & controleverslag accountant
•  Opstellen bestuursverslag 
• Financieel en fiscaal beheer en administratie

Gedurende het jaar zijn periodiek rapportages opgesteld en besproken om adequaat te 
kunnen sturen en te beheersen. Financiële processen zijn beschreven. 

Risicomanagement en interne beheersmaatregelen zijn geformaliseerd en 
geïmplementeerd. De jaarrekening met bestuursverslag zijn conform de richtlijnen 
en het Handboek Financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen 
en RPO opgesteld. De accountant heeft tussentijdse werkzaamheden verricht en de 
jaarrekening gecontroleerd.

Juridische advisering
•  RPO-organisatie
•  Wet- en regelgeving
• Ondersteuning functioneren bestuur,  

raad van toezicht en ORO

Gedurende het jaar is aandacht besteed aan de naleving van wetten en 
regelgeving. Met OCW en CvdM is overleg geweest over onder andere de hoofd- en 
nevenactiviteiten, de wet maximering aantal omroepen, een nieuw voorstel tot wijziging 
van de Mediawet (de z.g. variawetgeving), het gelijktrekken van de concessie en 
aanwijzingen en de concept beleidsregels Aanbodkanalen.

Voorbereiden compliance met Archiefwet 
en andere wet- en regelgeving

Overleg met betrokken partijen over de toepasselijkheid van Archiefwet, WOB & Wet 
Nationale Ombudsman heeft plaatsgehad en is vastgelegd.

Jaarverslag, PR en communicatie Het jaarverslag over 2017 was het eerste jaarverslag van de RPO. In het jaarverslag is 
verslag gedaan over de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau, 
de resultaten van de sector en de uitvoering van de taken door de RPO-organisatie. 
De website www.stichtingrpo.nl is vernieuwd en alle openbare informatie over de 
RPO is daarop eenvoudig vindbaar. Diverse bijeenkomsten, seminars en congressen 
bijgewoond waar de sector is gepresenteerd. In de media zijn diverse artikelen/
bijdragen gepubliceerd over de RPO. In het najaar heeft de RPO een Regionale 
Omroepen Ontbijt voor de Mediawoordvoerders van de Tweede Kamer georganiseerd. 

II. Coördinatie & andere wettelijke taken

Concessiebeleidsplan:
• Vertalen naar jaarplannen
• Uitvoeren en monitoring 

Op basis van het concessiebeleidsplan ‘Liefde voor de regio’ en de RPO-begrotingen 
2018 en 2019 is uiteindelijk de concessie voor de uitvoering van de media-opdracht 
op regionaal niveau aan de RPO verleend voor de periode 1 januari 2019 tot en met 
31 december 2025. De minister heeft ingestemd met de aanbodkanalen volgens de 
nieuwe definitie. In het ORO is een activiteitenplan vastgesteld en de uitwerking van het 
concessiebeleidsplan heeft een plek gekregen in de RPO-begroting 2019-2023. 

De uitvoering van de ambities en doelstellingen is een terugkerend onderwerp op de 
agenda van het ORO.

Prestatieovereenkomst
• Opstellen i.s.m. OCW, CvdM en omroepen
• Monitoring en rapporteren

Na de concessieverlening in november is het proces gestart om tot prestatieafspraken 
met de minister te komen. Dit komt tot afronding in 2019. 

Begroting
• Uitwerken model 2019 en verder
• Opstellen RPO-begroting 2019 en verder
• Afstemmen begroting in ORO

Het totaalbudget voor de uitvoering van de publieke mediadienst op regionaal niveau is via 
de RPO-begroting aangevraagd op basis van artikel 2.169a lid 1 van de Mediawet. 

Voor de zomer heeft de RPO een op het concessiebeleidsplan gebaseerd financieel- en 
beleidskader aan de regionale omroepen doen toekomen met de instructie hoe hun 
begrotingen en activiteitenplannen gebaseerd moeten worden op de begroting van 
de RPO. Deze uitvraag is eerder besproken in het ORO. In 2018 is de samenhangende 
distributiestrategie bepaald. De RPO-begroting is opgesteld en in het proces advies (ORO), 
vaststelling (bestuur) en instemming (rvt) tijdig bij het ministerie van OCW ingediend.

Begroting
• Uitwerken model 2019 en verder
• Opstellen RPO-begroting 2019 en verder
• Afstemmen begroting in ORO

Het totaalbudget voor de uitvoering van de publieke mediadienst op regionaal niveau is via 
de RPO-begroting aangevraagd op basis van artikel 2.169a lid 1 van de Mediawet. 

Voor de zomer heeft de RPO een op het concessiebeleidsplan gebaseerd financieel- en 
beleidskader aan de regionale omroepen doen toekomen met de instructie hoe hun 
begrotingen en activiteitenplannen gebaseerd moeten worden op de begroting van 
de RPO. Deze uitvraag is eerder besproken in het ORO. In 2018 is de samenhangende 
distributiestrategie bepaald. De RPO-begroting is opgesteld en in het proces advies (ORO), 
vaststelling (bestuur) en instemming (rvt) tijdig bij het ministerie van OCW ingediend.
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Evaluatie Concessiebeleidsplan
• Opzet en planning

De planperiodes concessieperiode zijn vanwege late concessieverlening op 
verzoek van de RPO aangepast. Na concessieverlening en het afsluiten van de 
prestatieovereenkomst wordt de opzet en de planning van de evaluatie opgepakt.

CAO voor het Omroeppersoneel 
• Overleg, onderhandelen en afsluiten CAO voor 

Omroeppersoneel met NPO en vakorganisaties
• Opvolging afspraken cao via paritaire werkgroepen en 

commissies, waaronder de modernisering van de cao

De bestuurder RPO is voorzitter van de werkgeversdelegatie voor de 
cao-onderhandelingen namens de NPO en RPO. In januari is een akkoord bereikt over 
de cao voor het omroeppersoneel 2017-2018. Een deel van de (nieuwe) afspraken 
is uitgewerkt in paritaire werkgroepen. De betrokkenheid van de regio in deze 
werkgroepen is gewaarborgd. Eind 2018 hebben de NPO en RPO gezamenlijk de 
sociale regeling opgezegd en zijn werknemersorganisaties uitgenodigd voor overleg 
over een nieuwe, wel meer sobere, regeling. Het proces van een nieuwe CAO voor 2019 
en verder wordt opgestart na afronding van het traject van een nieuwe sociale regeling.

Aanpassen verantwoordingsmodellen &  
bevorderen vergelijkbare jaarverslaggeving inzake  
de financiële gegevens

De RPO onderstreept het belang van door omroepen eenduidig uitgevoerde 
jaarverslaglegging en heeft met de hoofden financiën knelpunten en verbeterpunten 
geïnventariseerd. Deze punten worden ingebracht in de gesprekken met OCW en CvdM 
over het handboek. Eind 2018 hebben die gesprekken nog niet plaatsgevonden. Het 
verlichten van administratieve lasten en het ontdoen van het Handboek van zaken 
die voor partijen van minder belang zijn is de doelstelling zonder af te doen aan een 
volledige en transparante verantwoording.

Actualiseren Good Governance kader In het kader van de Beleidsregels governance en interne beheersing heeft de RPO 
onder meer modelreglementen uitgewerkt en ter beschikking gesteld aan omroepen. 
De RPO adviseert mede over statuten van omroepen in relatie tot governance en de 
Mediawet. 

Stimuleren inzet en planvorming frictieregeling B De RPO had een adviserende en coördinerende rol bij de frictiekostenregelingen B 
en heeft in 2018 advies uitgebracht over 3 aanvragen voor frictiekostenregeling B. 
Deze Frictiekostenregeling B is door de vereiste besparingscomponent onvoldoende 
geschikt voor het doel waartoe deze in het leven is geroepen: het aanjagen van 
innovatieve samenwerking tussen de regionale omroepen onderling en met de 
landelijke en lokale omroep. Na overleg met OCW en vragen uit de Tweede Kamer 
wordt de regeling vervangen door een subsidieregeling regionale publieke omroepen 
die wel innovatieve samenwerkingsprojecten kan ondersteunen. In het ORO zijn 
verschillende projecten afgestemd om in 2019 snel uitvoering te kunnen geven aan 
deze regeling.

Adviseren over plannen frictieregeling A De RPO heeft een adviserende en coördinerende rol bij de frictiekostenregeling A en 
heeft in 2018 advies uitgebracht over 2 aanvragen voor frictiekostenregeling A.

Invulling geven aan bestaande beleidsregels CvdM 
t.a.v. publieke media-instellingen

De omroepen zijn geïnformeerd over (wijzigingen in) beleidsregels en brochures van 
het CvdM, zoals die m.b.t. het dienstbaarheidsverbod en aanhakende reclame en de 
eerder genoemde Beleidsregel Governance en Interne beheersing 

Coördineren nieuwe beleidszaken vanuit overheid 
en toezichthouders op het gebied van onder andere 
consultaties, beleidsregels, mediabeleid en onderzoek 
naar onafhankelijke journalistiek

Namens de regionale omroepen heeft de RPO een reactie opgesteld op de in 
mei gepubliceerde consultatie Gedragslijn FM. De RPO participeert in de door de 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ingestelde Taskforce ‘Indeling 
digitaal spectrum’. De RPO neemt ook deel aan de Rondetafel Omroepdistributie.
De RPO is betrokken bij de uitwerking van de besteding van extra middelen voor 
onderzoeksjournalistiek. De RPO heeft een gezamenlijke aanvraag met FTM gedaan bij 
het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Deze aanvraag is in 2018 toegekend.

Ontwikkelen toetsingskader regionale publieke  
mediaopdracht en versterken verantwoording  
via regionale mediaraden

Ter voorbereiding van de totstandkoming van de prestatieovereenkomst is in het 
hoofdredacteurenoverleg gesproken over de classificatie van het programma-aanbod 
van de regionale omroepen, mede met het oog op een eventueel op te stellen 
toetsingskader m.b.t de uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. 
Om de verantwoording via regionale mediaraden te versterken heeft de RPO met 
het overleg hoofdredacteuren de bestaande handreiking PBO geactualiseerd en 
gepubliceerd onder de titel Handleiding Regionale Mediaraad. Ter voorbereiding heeft 
de RPO een dag voor regionale mediaraden in juni georganiseerd. 
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Bijdragen aan samenwerking met landelijke omroepen 
door beleid en uitvoering:
• Regiovensters
• Dagjournaals
• Overname regionale content door andere omroepen
• Bevorderen regionale documentaires                                                                                                                                    

                                                                                                                  

De samenwerking met de NOS in landelijke dagjournaals is gecontinueerd. Een 
concept plan van aanpak met een begroting voor de uitvoering van een pilot met 
regionale nieuwsvensters op een landelijk net is gezamenlijk met de NPO opgesteld en 
naar de minister gestuurd. Voor het opstellen van een concept plan van aanpak is op 
verschillende terreinen (techniek, distributie, juridisch) onderzoek gedaan. De pilot gaat 
1 april 2019 van start.

De samenwerkingsovereenkomst met de NOS is in 2018 verlengd voor een periode van 
drie jaar. Een verdere intensivering van de samenwerking is besproken en krijgt in 2019 
een vervolg met het plaatsen van NOS-berichten rechtstreeks op de websites en apps 
van de regionale omroepen. En omgekeerd: dat content van regionale omroepen een 
vaste plek krijgt op NOS.nl en de NOS app. 

Er is een eerste bijeenkomst geweest van regionale omroepen en de werkgroep 
Documentaires van de NPO om de samenwerking tussen regionale en landelijke 
omroepen voor documentaires te bevorderen. 

Bijdragen aan samenwerking met lokale omroepen  
door beleid en uitvoering:
• Onderzoek met NLPO/OLON naar samenwerking  

en afsluiten convenant;
•  Monitoring samenwerking

Met de NLPO is regelmatig overleg over samenwerking. Onder andere is gesproken 
hoe de samenwerking tussen regionale en lokale omroepen verder aangehaald kan 
worden.

Bereik- en waarderingsonderzoek 
• Laten verrichten van sectoronderzoek
•  Verfijnen kwantitatieve meetwijze

In 2018 is een voorjaars- en najaarsmeting uitgevoerd door Motivaction. De 
onderzoeksresultaten zijn opgenomen in het jaarverslag en gedeeld met de 
omroepen. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het ORO, het overleg 
hoofdredacteuren en de internetwerkgroep, is gestart met als doel uitwerking te geven 
aan de belangrijkste doelstelling van het concessiebeleidsplan: het vergroten van het 
totaal bereik. Besloten is het bestaande onderzoek in 2018 continueren. Een nieuwe 
opzet van het onderzoek wordt voorbereid.

Overleg ORO
• Voeren secretariaat, voorbereiden en bijwonen overleg 

en opvolgen acties
• Onderhouden contacten met leden, met name 

voorzitter en vice-voorzitter t.b.v. uitvoering jaarplannen

Het ORO vergaderde in 2018 zes keer met het bestuur van de RPO, inclusief één 
themadag. De vergaderingen zijn voorbereid door de RPO in overleg met de voorzitter 
en vice-voorzitter van het ORO.  Met de voorzitter en vice-voorzitter van het ORO en 
de voorzitter van het overleg hoofdredacteuren is het activiteitenplan opgesteld. Dit 
plan is vastgesteld door het ORO. Aan de gezamenlijke Ondernemingsraden hebben 
de RPO en de voorzitter van het ORO uitleg gegeven over de in 2018 getekende 
samenwerkingsovereenkomst tussen de RPO en de regionale omroepen. De RPO 
is ook aanwezig geweest bij een NVJ-dag voor ondernemingsraden van regionale 
omroepen om een inleiding over de RPO te verzorgen. Vanuit het ORO is de RPO 
gestart met een onderzoek naar de opzet van een gezamenlijk online-innovatiecentrum 
waar beheer en onderhoud en ontwikkeling van distributie in het online domein 
ondergebracht wordt.

(Bijdragen aan) gezamenlijke vertegenwoordiging bij 
ministeries, parlementen, toezichthouders, NPO, NLPO, 
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, Raad voor 
Cultuur, Stichting Bedrijf en Beroep etc.

Gedurende het hele jaar heeft de RPO de regionale publieke omroep vertegenwoordigd 
bij het ministerie van OCW, het ministerie van EZK, het CvdM, Raad voor Cultuur, NPO, 
NLPO, parlementen, IPO, provincies, provinciale mediafondsen, Stimuleringsfonds voor 
de Journalistiek en andere organisaties.

Distributiebeleid
• Volgen, bestuderen en adviseren over beleidsveld 

distributie en frequenties (waaronder digitale radio 
en tv, FM, kabel en online) inclusief reacties op 
internetconsultaties

• Vertegenwoordiging in overleggen met beleidsorganen 
(NFO, overleggen, AO’s ten behoeve van het 
distributiebeleid)

• DAB+-beleid en uitrol inclusief afronding subsidie EZ 
DAB 2011-2018 en frictieregeling B vanaf 2018

• Naleving must-carry verplichtingen en beoordeling 
ontheffingsverzoeken

De RPO vertegenwoordigt de regionale omroepen in verschillende overleggen met 
betrekking tot distributiebeleid, zoals de Taskforce digitale radio. Namens de omroepen 
behartigt de RPO ook de belangen van de omroepen bij het ministerie van EZK en 
Agentschap Telecom als het gaat om het digitaliseringsbeleid. Met de NPO onderhoudt 
de RPO contact over de overschakeling van digitale televisie via de ether DVB-T2. Ten 
aanzien van DAB is de financiering 2018 en 2019 afgerond. Afstemming met Niet 
Landelijke Commerciële Omroepen  (NLCO) vindt plaats. Het concept aangepaste 
meetprotocol DAB+ van het Agentschap Telecom is becommentarieerd.  De RPO 
heeft in september de verantwoording voor de DAB subsidie van het ministerie van 
EZK ingediend. Het ministerie heeft deze verantwoording in december definitief 
goedgekeurd. Op twee ontheffingsverzoeken is gereageerd.

Organiseren van gezamenlijke inkoopprocedures Zie onder III.

38



Behartiging van gemeenschappelijke belangen bij  
derde partijen zoals (niet uitputtend):
• ANP
•  Buma-Stemra en SENA
•  Afspraken met KPN, Ziggo en andere  

distributiepartijen over distributie
•  Samenwerkingsverband beeldleveranties  

Tweede Kamer

Met het ANP is een nieuw contract afgesloten voor afname van de algemene 
nieuwsdienst tekst, app inclusief persalarmnotificaties, agenda, verkiezingsdienst 
en foto. Met Buma/Stemra wordt, samen met de NLPO, onderhandeld over een 
nieuwe overeenkomst. Met SENA is de RPO ook in gesprek over vernieuwing van 
de overeenkomst. Er is overleg met Ziggo over afspraken voor 2019 en verder. De 
distributieovereenkomst met KPN loopt eind 2018 af. Er wordt een voorstel voor een 
nieuwe overeenkomst met pakketaanbieders uitgewerkt dat aan het ORO kan worden 
voorgelegd. Samenwerkingsverband met de Tweede Kamer voor beeldleverantie is 
verlengd voor 2018. Met de Kamer wordt gesproken over afspraken voor volgende 
jaren. Met Videma is contact geweest over het gebruik van tv-schermen waarop 
televisieprogramma’s te zien zijn.

Beheer contracten en distributieovereenkomsten DAB+ Gedurende het hele jaar geeft RPO uitvoering aan het contractbeheer voor Digitale 
Radio. De verantwoording voor de subsidie voor digitale radio van het ministerie van 
EZK 2011-2018 is in oktober ingediend en in december goedgekeurd.

Organiseren NL Media Event en NL Awards In april organiseerde de RPO het NL Media Event en de uitreiking van NL Awards. 
De Gouden NL Award is uitgereikt door minister Slob. Het overleg hoofdredacteuren 
besloot tot voortzetting van het NL Media Event en de NL Awards in 2019.

III. Bevorderen samenwerking tussen RPMI's 

(Bijdragen aan) gezamenlijke vertegenwoordiging van 
de sector bij en in besturen van onder andere (niet 
uitputtend)
• Raad voor de Journalistiek
• Reclame Code Commissie 
• NLO en SKO (via ORN)
• De werkgeversvereniging voor de Media  

en de organen van PNO Media 

De regionale omroepen zijn gezamenlijk vertegenwoordigd via de RPO bij de Raad 
voor de Journalistiek, de Reclame Code Commissie, NLO en SKO (via ORN), PNO 
Media en de Werkgeversvereniging voor de Media. Ook is de sector vertegenwoordigd 
bij CIRCOM Regional (organisatie van Europese regionale omroepen), de Tegel 
(journalistiek-programmatische awards in Nederland) en de Vereniging van 
Onderzoeksjournalisten. 

Faciliteren van uitwisseling van kennis en ervaringen 
tussen RPMI's op gebied van HR, financiën, techniek en 
innovatie door frequent overleg tussen en met  
de RPMI's

De RPO organiseert de overlegorganen: Hoofden Financiën, Hoofden Personeel & 
Organisatie, Hoofden Techniek, Internetwerkgroep en Hoofdredacteuren. De RPO 
beheert de agenda, voert concrete acties uit, regelt afspraken, verslaat vergaderingen 
en ziet toe op opvolging van gemaakte afspraken. Zie verschillende overleggen. Op het 
gebied van AVG heeft de RPO een bijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerde 
omroepen over data in het digitale domein en workshops over de AVG.

Voeren van gezamenlijke inkoopprocedures t.a.v.
• HRM-systeem
•  CDN-technieken
•  Project vervanging Stadionlijnen
•  Distributie FM-diensten
•  Raamovereenkomst Mediatechniek 2015-2019
•  Raamovereenkomst Adviesdiensten 2017-2020
•  Connected TV 
•  On Demand kijken
•  App-ontwikkeling

In 2018 wordt het Human Resource Management (HRM)- en salarissysteem bij RPO 
en het merendeel van de omroepen geïmplementeerd. Dit systeem is in 2017 via een 
Europese Aanbesteding ingekocht. De inkoopprocedure voor een Content Delivery 
Network (CDN) is afgerond. Met Omroep West is onderzocht welke mogelijkheden voor 
stadionlijnen er zijn.

Voor het selecteren van een nieuwe dienstverlener die FM-distributie vanaf 2019 
voor alle regionale publieke omroepen kan verzorgen doorloopt de RPO namens de 
omroepen een onderhandse inkoopprocedure. In november is de opdracht aan de 
winnende inschrijver gegund om een vlekkeloze overgang naar de nieuwe leverancier 
mogelijk te maken.

Voor de Raamovereenkomst Mediatechniek is een evaluatie voorbereid. In 2019 
kan besloten worden of een nieuwe Raamovereenkomst wordt aanbesteed. Voor 
Connected TV wordt gewerkt aan oplevering van apps voor Ziggo.  
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Afkortingen

RPO Stichting Regionale Publieke Omroep

AO  Algemeen overleg van een Tweede Kamercommissie met een 
minister

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

CBP  Concessiebeleidsplan Stichting RPO als bedoeld in  
artikel 2.60k van de Mediawet 2008

CDN Content Delivery Network

CvdM  Commissariaat voor de Media 
/Commissariaat 

CIRCOM  European Association of Regional Television (Cooperative 
Internationale de Recherche et d’Action en matière de 
Communication) 

DAB Digital Audio Broadcasting

DVB-t Digital Video Broadcasting Terrestrial

EZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

FTM Follow the Money

HD High-Definition

HRM-systeem Human Resource Management systeem

IPO Interprovinciaal Overleg

NFO Nationaal Frequentie Overleg

NLCO Niet Landelijke Commerciële Omroep

NLO Nationaal Luister Onderzoek

NLPO Nederlandse Lokale Publieke Omroep

NPO Nederlandse Publieke Omroep

NVJ Nederlandse Vereniging van Journalisten

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ORN Omroep Reclame Nederland

ORO Overleg Regionale Omroepen

RPMI  Regionale publieke media-instelling als bedoeld in  
artikel 1.1. van de Mediawet 2008

RvC  Raad voor Cultuur

RvT Raad van Toezicht

SKO Stichting Kijk Onderzoek

WOB Wet openbaarheid van bestuur

ZBO Zelfstandig bestuursorgaan
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Colofon
RPO Jaarverslag 2018
26 april 2019

Fotografie 
• Eric Brinkhorst (Gerard Schuiteman - pagina 2, Uitreiking NLAwards 2018 -  

pagina 5, Uitreiking NL Award 2018 aan Anita Sara Nederlof, RTV Utrecht - pagina 10, 
Uitreiking NL Award 2018 voor Marc werd Manon van Omrop Fryslân - pagina 12,  
Just Vervaart, presentatie RegioLab - pagina 13, Ontbijt in Nieuwspoort - pagina 17, 
Vincent Bijlo, NL Media Event  - pagina 21, Uitreiking NL Award 2018 voor Facebook-
groepen, RTV Noord - pagina 21)

• Bart Hoogveld (Marathon, RTV Rijnmond - pagina 8)
• Le Champion (Van Dam tot Damloop - pagina 8)
• Ginger Bloemen (Heiligdomsvaart Maastricht - pagina 8)
• Remco de Vries (Reuzen van Royal De Luxe, Omrop Fryslân - pagina 8)
• Ruben Oreel (Van verlies kun je niet betalen, Omroep Zeeland - pagina 8 en 10)
• Michael Kooren (Raad van toezicht, pagina 23)
• Omroep Brabant (Zelfmoordpoeder - pagina 9)
• Omroep Gelderland (Gemeenteraadsverkiezingen - pagina 11)
• Omroep Gelderland (Ridders van Gelre - pagina 12)
• NOS en Bureau Regio (Regiojournaal - pagina 14)
• RPO (pagina 16 en 22)

Tekst
RPO

Tekstredactie 
Rob Wilson

Ontwerp
Jochum de Jong - de Toekomst

Erratum
In de tabel kerncijfers regionale omroepen (p.5)  
zijn het totaal bereik tv en online gecorrigeerd.
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