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Op het moment van publicatie van dit jaarverslag heeft de 
uitbraak van het coronavirus nog grote invloed op vele aspecten 
van het dagelijkse leven. De redacties van de dertien regionale 
omroepen draaien gedurende de coronacrisis op volle kracht. 
Er is grote behoefte aan nieuws en perspectief over alles wat 
de crisis betreft en het publiek wil ook vooral weten wat de 
actualiteit rondom de pandemie in de eigen straat, woonplaats 
en regio is. Naast die primaire taak in de nieuwsvoorziening 
zorgt de regionale omroep ook voor verbinding. Er wordt een 
luisterend oor geboden, geholpen bij vragen, initiatieven worden 
onder de aandacht gebracht, zorgen worden weggenomen en 
er is oog voor bijzondere verhalen. Ook nu weer bewijst de regio- 
nale omroep zijn publieke waarde. Een waarde die nu en in de 
toekomst gekoesterd moet worden.

Op de eerste dag van het verslagjaar gaat de wettelijke concessie
in van de Regionale Publieke Omroep (RPO) voor de verwezen-
lijking van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau
voor een periode van zeven jaar (2019 tot en met 2025). De
RPO voert de concessie uit met de dertien regionale publieke
omroepen.

De sector is volop in ontwikkeling en veel nieuwe initiatieven 
zien in 2019 het daglicht. Al vroeg in het jaar is er het startschot 
voor de gezamenlijke onderzoeksredactie van RTV Drenthe, 
RTV Noord, RTV Oost en Omrop Fryslân. Op 1 april start de 
proef van het regiovenster. De NPO zendt vanaf die dag op 
NPO2 Kijk op de regio uit na het NOS-Journaal van 18.00 uur. 
De ministeriële frictiekostenregeling wordt omgezet naar een 

subsidieregeling voor samenwerking en innovatie. Dat resul-
teert in verschillende projecten. Negen omroepen starten een 
gemeenschappelijk innovatie en expertisecentrum dat zich 
vooral richt op de digitale distributie. Andere omroepen kunnen 
zich daarbij aansluiten. NLZIET laat ook regionale programma’s 
zien. En regionale omroepen intensiveren de samenwerking 
met de lokale omroepen. Er gebeurt nog veel meer. Daarover 
leest u in dit verslag.
 
In juni 2019 geeft minister Slob zijn visie op de toekomst van 
het publieke omroepbestel. Hierin onderstreept het kabinet nog 
eens het belang van de publieke omroep: het is juist in deze tijden 
extra belangrijk dat er een publiek domein is met herkenbare, 
onafhankelijke en betrouwbare informatie. Essentieel is ook dat 
de publieke omroep kan inspelen op de snelle veranderingen in 
de wereld. Dat vraagt volgens de minister om een omroepvoor-
ziening die wendbaar en toekomstbestendig is ingericht. In de 
visiebrief stelt hij tal van maatregelen voor. De meeste betref-
fen de landelijke omroep, maar één maatregel loopt als een 
rode draad door het publieke bestel: samenwerking is nodig 
ter versterking van de publieke functie. Samenwerking tussen 
de drie lagen van de publieke omroep, samenwerking tussen 
publieke omroepen onderling en samenwerking met (media)
partijen buiten het bestel. De bestaande samenwerking van de 
regionale omroep met de NOS, wordt als succesvol voorbeeld 
genoemd. Als wettelijke obstakels samenwerking belemmeren, 
worden deze door het kabinet weggenomen. 

De visiebrief wordt met enthousiasme ontvangen door de regi-

onale omroep. Een nauwere samenwerking tussen de landelijke 
en regionale omroep kan het bereik en de zichtbaarheid van de 
regionale omroep vergroten en versterkt zo de regionale jour-
nalistiek. En als bestaande samenwerking tussen de lokale en 
regionale omroep wordt uitgebreid en nieuwe samenwerkings-
verbanden worden aangegaan, versterkt dit zowel de lokale als 
regionale berichtgeving.

Het sectoronderzoek naar onder andere bereik en waardering 
van de regionale omroep wordt opnieuw ingericht. Vanaf de 
tweede helft van 2019 vindt het continue plaats. Met zijn publie-
ke aanbod bereikt de regionale omroep via de eigen aanbodka-
nalen in zijn verzorgingsgebieden zo’n 80% van het publiek en 
de ambitie is om het bereik te laten toenemen. Naast nieuws 
en informatie is er op de aanbodkanalen ook cultuur te beleven 
en zijn er evenementen te volgen. In dit verslag blikken we ook 
daar op terug.

2019 is een goed vervolg op 2018 gebleken. De RPO groeit 
verder in zijn rol en is niet meer weg te denken uit het publieke 
mediabestel. 
 
In 2020 gaat de RPO onverminderd door met het aanjagen van 
samenwerking, vooral als deze tot efficiency leidt en de beleids-
doelstellingen uit het concessiebeleidsplan en de begroting 
ondersteunt. Dit alles uit Liefde voor de regio!

Gerard Schuiteman
Bestuur

Voorwoord

'De RPO groeit verder in 

zijn rol en is niet meer 

weg te denken uit het 

publieke mediabestel'
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Publieke media-opdracht 
op regionaal niveau

De regionale omroep brengt onderscheidende, onafhankelijke 

en betrouwbare regionale journalistiek en zorgt ervoor dat 

deze toegankelijk is voor de inwoners van zijn regio op zijn 

tv-zenders, radiostations en online platforms. Deze kanalen 

zet de regionale omroep in om een zo groot mogelijk publiek 

te bereiken, van jong tot oud, met een aanbod dat door hen 

gewaardeerd wordt. De cijfers spreken voor zich.
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Bereik regionale kanalen

Online kanalen

Totaal bereik

2017 38%
2018 54%
2019 56%

TV-zenders
2017 71%
2018 70%
2019 70%

Radiozenders
2017 41%
2018 42%
2019 43%

2017 78%
2018 80%
2019 80%

Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 
jaar. De sectorcijfers zijn het landelijk gemiddelde van de resultaten van de 
regionale omroepen in hun verzorgingsgebied.
Vanaf het onderzoek 2019 is het jaarbereik gemeten. In de jaren daarvoor 
is het bereik zonder tijdsaanduiding gevraagd.
Vanaf 2018 is de vraag naar de online kanalen bijgesteld. Tot 2017 is 
gevraagd naar online gebruik op totaalniveau. Vanaf 2018 zijn in de vraag 
specifieke kanalen (website, app, sociale media) meegenomen.

In het kort de feiten over bereik, waardering en prestaties.
• Het totaalbereik van de regionale kanalen is stabiel in 2018 

en 2019.
• Een steeds grotere groep gebruikt zowel de regionale tv als 

radio en online kanalen. Dit aandeel stijgt in 3 jaar van 21% 
naar 30% van het publiek van een regionale omroep.

• De waardering voor de regionale omroep kanalen blijft 
onveranderd hoog met ruime zevens.

• Het totaalbereik van de kanalen is een evenredige afspiegeling 
van de Nederlandse bevolking. De onlinekanalen hebben het 
jongste profiel.

• De personele bezetting van de sector groeit van 1177,3 fte 
eind 2018 naar 1238,4 fte eind 2019. Dit is voor een groot 
deel te verklaren doordat flexibele arbeid wordt omgezet 
naar arbeidsovereenkomsten.

Bereik en cijfers 
in het kort

Jaarbereik totaal kanalen per regionale omroep 

2019 83%
83% 79%

2018 2017

2019 88%
88% 85%

2018 2017

2019 83%
80% 78%

2018 2017

2019 76%
77% 76%

2018 2017

2019 65%
70% 69%

2018 2017

2019 80%
79% 77%

2018 2017

2019 85%
84% 85%

2018 2017

2019 78%
76% 76%

2018 2017

2019 87%
89% 85%

2018 2017

2019 84%
86% 84%

2018 2017

2019 75%
71% 70%

2018 2017

2019 75%
78% 79%

2018 2017

2019 84%
81% 79%

2018 2017

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

De sectorcijfers zijn het landelijk gemiddelde van de resultaten van de regionale 

omroepen in hun verzorgingsgebied. Vanaf het onderzoek 2019 is het jaarbereik 

gemeten. In de jaren daarvoor is het bereik zonder tijdsaanduiding gevraagd.
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Weekbereik regionale tv-zenders 2017 t/m 2019

Totaal regionale tv-zenders 
(landelijk gemiddelde)
2017 45%
2018 43%
2019 39%

2019 37%
42% 41%

2018 2017

2019 52%
55% 54%

2018 2017

2019 49%
48% 50%

2018 2017

2019 31%
38% 38%

2018 2017

2019 33%
35% 37%

2018 2017

2019 36%
42% 44%

2018 2017

2019 46%
50% 53%

2018 2017

2019 33%
35% 41%

2018 2017

2019 50%
51% 52%

2018 2017

2019 43%
45% 49%

2018 2017

2019 28%
34% 37%

2018 2017

2019 34%
40% 43%

2018 2017

2019 42%
44% 45%

2018 2017

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

De sectorcijfers zijn het landelijk gemiddelde van de resultaten van de regionale omroepen 

in hun verzorgingsgebied. Vanaf het onderzoek 2019 is het jaarbereik gemeten. In de jaren 

daarvoor is het bereik zonder tijdsaanduiding gevraagd.

Crossmediaal gebruik algemeen

25%

30%

21%

14% 14%

20%

15%

10%

5%

0%

Alleen 
kijker

Alleen 
luisteraar

Alleen online
gebruiker

Kijker en
luisteraar

Kijker 
en online 
gebruiker

Luisteraar 
en online 
gebruiker

Kijker, 
luisteraar 
en online 
gebruiker

2% 2%
1%

6%

17%

10%

3% 4%

13%

17%

21%

28%

30%

2% 2%

6%

18%

8%

2017 2018 2019

Totaal bereik kanalen
2017 78%
2018 80%
2019 80%

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

De sectorcijfers zijn het landelijk gemiddelde van de resultaten van de regionale omroepen in hun verzorgingsgebied.

Vanaf het onderzoek 2019 is het jaarbereik gemeten. In de jaren daarvoor is het bereik zonder tijdsaanduiding gevraagd.

De sectorcijfers zijn het landelijk gemiddelde van de resultaten van de regionale omroepen in hun verzorgingsgebied
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Publieksprofielen naar leeftijd 
per kanaal 2019 18-30 31-44 45-59 60-75

Kijker 19% 22% 31% 28%

Luisteraar 23% 22% 28%  27%

Online gebruiker 24% 25% 30% 21%

Totaal publiek regionale omroep 21% 23% 30% 26%

Totaal Nederlandse bevolking 22% 23% 30% 25%

Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar. De sectorcijfers zijn het landelijk gemiddelde van de resultaten van de regionale omroepen in hun 

verzorgingsgebied. Vanaf het onderzoek 2019 is het jaarbereik gemeten. In de jaren daarvoor is het bereik zonder tijdsaanduiding gevraagd.

Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar. Vanaf 2018 is er specifiek gevraagd naar het gebruik van de website/app en de sociale media-

kanalen. De sectorcijfers zijn het landelijk gemiddelde van de resultaten van de regionale omroepen in hun verzorgingsgebied. Vanaf het onderzoek 2019 is het jaarbereik 

gemeten. In de jaren daarvoor is het bereik zonder tijdsaanduiding gevraagd. 

Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar. De sectorcijfers zijn het landelijk gemiddelde van de resultaten van de regionale omroepen in hun 

verzorgingsgebied. Vanaf het onderzoek 2019 is het jaarbereik gemeten. In de jaren daarvoor is het bereik zonder tijdsaanduiding gevraagd.

Kerncijfers regionale omroepen 2019 Radio TV Online

Jaarbereik 43% 70% 56%

Weekbereik 25% 39% 35% 

Gemiddelde waardering 7,3 7,2 7,4

Gemiddelde gebruiksduur per dag (in minuten) 87 39 26

Belangrijkste kanaal van regionale omroep  2017 2018 2019

De tv-zender van de regionale omroep 53% 47% 44%

De radiozender van de regionale omroep 15% 15% 13%

De website en de app van de regionale omroep -  22%  22%

De sociale mediakanalen van de regionale omroep -  8%  11%

Geen voorkeur 12% 10% 11%
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Aantal bezoeken online per jaar
(incl. smartphone en tablet apps)

500.000.000

1.158.902.143

1.382.787.319

1.506.858.030

211.363.652  214.488.171 68.376.712

0

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

*2017 2018 2019

via NOSRegionale Omroep
Bron: Google Analytics/NOS * m.iv. oktober 2017 ook meting NOS app 

Gemiddeld marktaandeel regionale radiozenders

Bron: GfK/NLO, 10+ in eigen regio, ma-zo 07:00-19:00 uur

GfK Probe 

Op verzoek van Omroep Flevoland zijn de marktaandelen niet opgenomen, 

omdat de cijfers voor hun omroep niet betrouwbaar zijn.

2017 2018 2019

17,6 5,5

21,3 8,8

19 8,1

15,7 8,1

10,1 5,5

7,7 4,6

11,6 5,3

11 14,3

13,5 13,1

9,2 5,5

8,6 5,9

8,6 6,5

11,2

8

8,1

9,5

9,6

8,9

8,6

8

8,9

9,1 13

15,2 5,7

13,7 5,5
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Personele bezetting regionale omroepen
Aantal fte’s op 31/12

2019 69,6
2018 65,1
2017 63,1

2019 88,3 
2018 88,8
2017 84,6

2019 114,3
2018 119,3
2017 111,8

2019 80,8
2018 75,2
2017 75,2

2019 4,8
2018 4,6
2017 5,4

2019 85,1
2018 72,9
2017 75,7

2019 120,7
2018 117,3
2017 123,9

2019 95,1
2018 83,6
2017 87,5

2019 82,4
2018 88,6
2017 86,7

2019 100,8
2018 96,7
2017 96,4

2019 139,6
2018 125,4
2017 124,8

2019 101,1
2018 90,8
2017 91,1

2019 82,9
2018 81,9
2017 79,4

2019 73,1
2018 71,6
2017 66,8

Totaal sector

Bureau Regio  
2017  5,0 
(onderdeel van RPO. 
vanaf 2018 onderdeel 
van RTV Utrecht)

2017 1.177,3
2018 1.181,9
2019 1238,4

8



De regionale omroep ziet wat er in de regionale samenleving 
gebeurt, brengt nieuws en zet zich in voor onderzoeksjourna-
listiek. Het publiek staat centraal voor de regionale omroep. 
Daarnaast is de regionale omroep sterk verbonden met zijn 
regio. 

Dag in dag uit brengt de regionale omroep het nieuws uit zijn 
gebied, zijn verslaggevers op pad en is de redactie paraat. 
Zien wat er in de regio gebeurt, leidt er onder meer toe dat de 
regionale omroep er vaak als eerste bij is, zoals in Ruinerwold 
waar de ontdekking van RTV Drenthe de autoriteiten dwong 
om eerder dan gepland met een persverklaring te komen over 
het gezin dat daar al jaren afgezonderd van de wereld leefde.
De regionale omroep wordt vertrouwd als nieuwsbrenger. Als 
er iets gebeurt, wordt het materiaal regelmatig toegespeeld 
aan de omroep. Zo krijgt Rijnmond van een ooggetuige het 
filmpje van een trouwstoet die in botsing komt met de poli-
tie. Op de beelden is een verhitte bruiloftsgast te zien die een 
agent neerslaat. Omroep West krijgt geheime geluidsopnames 

toegespeeld van het beraad van de Haagse gemeenteraad met 
de commissaris van de Koning na het aftreden van de burge-
meester en RTV Noord krijgt geheime verslagen van het beraad 
tussen het ministerie en de NAM. De omroepen worden door 
hun publiek geholpen om hun rol als journalistieke waakhond 
uit te voeren.

In 2019 hebben omroepen de resultaten geoogst van de 
inspanningen uit 2018 om de onderzoeksjournalistiek te 
versterken. Daarvoor is onder meer gebruik gemaakt van de 
subsidie om onderzoeksjournalistiek te stimuleren van het 
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Zo heeft een samen-
werking tussen de RPO en Follow the Money (FTM) (een 
publiek-private samenwerking) verschillende journalistieke 
onderzoeken opgeleverd, zoals het onderzoek naar de affai-
res rond de IJsselmeerziekenhuizen en luchthaven Lelystad, 
samen met Omroep Flevoland. 

Publieke media-opdracht
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De vier noordelijke omroepen (Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV 
Drenthe en RTV Oost) zijn een gezamenlijke onderzoeksredac-
tie gestart. De redactie doet in het verslagjaar toonaangevend 
onderzoek naar het containerschip MSC Zoe, dat honderden 
containers verloor voor de Waddeneilanden. Ze zijn hiervoor 
genomineerd voor de NL Award in de categorie Eigen Nieuws.

Het publiek staat onder meer centraal bij een nieuw journalistiek 
experiment dat RTV Noord uitvoert met streaming journalistiek. 
Vanaf de redactie heet het project waarbij de publieksreacties 
meegenomen worden in de verslaggeving met live streams op 
sociale media. Op deze manier heeft RTV Noord de Groninger 
van het jaar gekozen, een live debat gevoerd over de stikstof-
problematiek met deskundigen en publieksreacties en met de 
Groningers de (vanzelfsprekend beste) opstelling gemaakt voor 
FC Groningen. 

Een voorbeeld van verbindende journalistiek is het verkiezings-
programma dat RTV Oost samen maakt met de inwoners 
van Overijssel in de aanloop naar de provinciale verkiezingen. 
Aan de hand van een aantal belangrijke provinciale thema’s 

krijgt het publiek van RTV Oost diverse stellingen voorgelegd. 
Mensen kunnen ook zelf ideeën aandragen voor het gezamen-
lijke verkiezingsprogramma. RTV Oost heeft met dit bijzondere 
project de Europese Prix CIRCOM gewonnen in de categorie 
Most Original and Innovative.

Het programma Ridders van Gelre van Omroep Gelderland, een 
programma over de geschiedenis en identiteit van Gelderland, 
staat dit jaar in het teken van de provinciale verkiezingen. In 
de aanloop daarnaar toe wordt de serie Ridders in alle staten 
geproduceerd, waarin René Arendsen en Bas Steman in hun 
ridderrol campagne voeren voor hun nieuw op te richten 
politieke partij Ga voor Gelre. Het blijft bij een campagne.  
 
Het programma Ridders van Gelre laat vooral zien dat de 
omroep de culturele identiteit toont en versterkt. Gekoppeld 
aan de tv-uitzendingen van de Ridders organiseert de omroep 
de Gelre dagen. Op zaterdagochtend kunnen fans wekelijks 
gratis een museum bezoeken, op radio wordt hiervan verslag 
gedaan.
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De regionale omroepen vervullen ook een belangrijke rol bij 
calamiteiten. Dat blijkt in 2019 opnieuw bij de tramaanslag 
op 18 maart 2019 in Utrecht. RTV Utrecht is vanaf de eerste 
melding aanwezig op de plek van de aanslag en doet er de hele 
dag op radio, tv en internet verslag van. De regionale omroep 
is leidend in de nieuwsvoorziening en onderscheidt zich vooral 
door zich continu te beperken tot de feiten. 

Het zijn niet altijd officiële calamiteiten, het kunnen ook gebeur-
tenissen zijn met een grote impact voor een stad of regio. Een 
regionale omroep is dan het vertrouwde medium dat dicht bij 
de mensen staat en er is als het goed gaat, maar ook als het 
slecht gaat. Zo wordt Rijnmond door de fans van Feijenoord als 
enig medium getolereerd als er rellen uitbreken na het ontslag 
van Jaap Stam, omdat ‘zij van Rijnmond’ er altijd zijn. En dat ze 
er altijd zijn, bewijst Rijnmond ook bij het overlijden van Jules 
Deelder. De programmering op alle zenders wordt aangepast 
en staat in het teken van deze karakteristieke Rotterdamse 
dichter.

Regionale omroepen hebben zich ten doel gesteld om geza-
menlijk jaarlijks tenminste 200 evenementen uit te zenden. In 
het verslagjaar zijn er 258 geproduceerd. Dat varieert van Zomer 
in Gelderland, diverse Bloemencorso’s, de schuttersfeesten bij 
L1, kaatsen en skûtsjesilen bij Omrop Fryslân het zomercarna-
val in Rotterdam tot de carnavals in Brabant en Limburg, de 
Uitmarkt en de Amsterdam Pride bij NH Media.

Regionale omroepen hebben zich ten doel gesteld om in 2019 
gezamenlijk tenminste 70 regionale documentaires te produ-
ceren. In totaal zijn er in het verslagjaar 218 uit gezonden. De 
documentaires vertellen uiteenlopende verhalen uit de diver-

se Nederlandse regio’s. De onderwerpen zijn zeer divers: van 
een echtpaar dat aan de basis staat van de kustmarathon bij 
Omroep Zeeland tot een schaapsherder die met zijn kudde de 
strijd verliest van goedkopere vormen van natuuronderhoud. 
Regionale omroepen ontwikkelen multimediale platforms 
rond thema’s en televisieprogramma’s waarop mensen infor-
matie vinden over onderwerpen waar hun belangstelling 
naar uitgaat. Omroep Gelderland is een omroep die een ruim 
aanbod van themaplatforms aanbiedt. Een voorbeeld is de site 
BuitenGewoon, met een ruim aanbod van livestreams uit de 
natuur, die genomineerd wordt voor een NL Award voor online-
projecten. In 2019 start dezelfde omroep het platform 75 jaar 
vrijheid in het jaar dat Gelderland 75 jaar geleden bevrijd is. Aan 
het eind van het jaar maken de omroepen bekend dat dit plat-
form wordt uitgebouwd tot een gezamenlijk project voor alle 
omroepen in 2020, het jaar dat heel Nederland 75 jaar bevrij-
ding viert. 

De regionale omroepen zetten zich in voor de ontwikkeling van 
jong talent en streven ernaar om jaarlijks gezamenlijk tenminste 
100 werkervarings- en stageplaatsen aan te bieden. Dat is dit jaar 
ruimschoots gehaald met 203 plaatsen. Rijnmond gebruikt deze 
plaatsen bijvoorbeeld voor Rijnmond Talent Lab, dat zeven jonge 
mediatalenten de kans biedt om zich gedurende vijf maanden 
cross mediaal te ontwikkelen. Daarvoor werkt de omroep samen 
met Grafisch Lyceum Rotterdam en Hogeschool InHolland.  
 
De kwaliteit van het regionale talent wordt ook door ande-
ren erkend. Zo vertrekt Anita Sara Nederlof (winnaar van de 
NL Award 2018 voor Jong talent) naar RTL. Daarmee gaat ze 
dezelfde weg als de winnaar van deze prijs van 2017, Karlijn 
Houterman, die eerder de overstap naar RTL heeft gemaakt.

Winnaars NL AWARDS 2019 

EIGEN NIEUWS
Gasdossier: de NAM dreigt gaskraan 
dicht te draaien 
RTV Noord

JONG TALENT
Riël Linssen 
L1

DOCUMENTAIRE
Schapenheld 
Omroep Brabant

RADIOPROGRAMMA
Verstrikt 
Omroep Gelderland

ONLINE PROJECT
Jennifer to the Max 
Omrop Fryslân

TV-PROGRAMMA
FC Rijnmond 
Rijnmond

CROSS-/TRANSMEDIAAL PROJECT
Brabant Bevrijd 
Omroep Brabant

GOUDEN NL AWARD
Verstrikt
Omroep Gelderland
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De regionale omroep richt zich primair op de burgers die in 
hun regio geïnteresseerd zijn. Het media-aanbod moet voor 
het publiek toegankelijk zijn via de aanbodkanalen die voor het 
publiek van belang zijn. Met andere woorden: daar waar het 
publiek het verwacht en aanwezig is, bevindt zich (ook) het 
media-aanbod van de regionale omroep. In de begroting 2019 
is daarvoor een samenhangende distributiestrategie opgeno-
men. Het aanbod is niet alleen via de reguliere tv- en radiokana-
len of de website en mobiele app van de omroep beschikbaar. 
De content is ook te vinden via relevante sociale media, kanalen 
en platformen van anderen en via verschillende distributievor-
men. Door samenwerkingsvormen wordt immers extra bereik, 
en dus impact en relevantie, buiten de eigen aanbodkanalen 
om gerealiseerd.

Online
Online en mobiele kanalen realiseren met name de groei van 
het bereik en de regionale omroep zet daar dan ook sterk op in. 
Een snelle, eigentijdse nieuwsvoorziening via de eigen website 
en apps is van belang en de inzet van de sociale media is nodig 
om bereik te genereren en om de interactie met en de impact 
van het publieke media-aanbod te vergroten. In 2019 bereiken 
de regionale omroepen met hun online kanalen niet alleen 

meer publiek (56% van de 18-75 jarigen in 2019 wat 54% in 
2018 was), ook worden de regionale websites en apps vaker 
bezocht (ruim 1,5 miljard keer in 2019 en dat is een toename 
van 9% ten opzichte van 2018). 

Televisie
Regionale omroepen verzorgen tenminste een half uur ‘verse’ 
televisie per dag. Binnen die beperkte capaciteit richt de regi-
onale omroep zich geheel op de burger in zijn regio. Ondanks 
dat over het algemeen lineaire televisie onder druk staat, blij-
ven bereik en waardering stabiel en onveranderd hoog. In 2019 
bereikten de regionale tv-kanalen, evenals in 2018, gemiddeld 
70% van het publiek in de leeftijd van 18-75 jaar in het eigen 
verzorgingsgebied.

De ontwikkeling van apps voor Smart-TV’s en settopboxen en 
van Video on Demand (VOD) via pakketaanbieders moet bijdra-
gen aan het doel om het televisiebereik te vergroten. Volgens 
de Mediamonitor heeft 53,7% van de Nederlanders van 12 jaar 
en ouder in 2019 toegang tot internet via een smarttelevisie. 
In 2017 was dat nog 43,5%. Cijfers over het gebruik op deze 
platformen zijn nu nog lastig te krijgen maar willen we ook 
inzichtelijk krijgen.

Distributiestrategie

Proef regionale nieuwsvensters op NPO2

Om het bereik van het regionale nieuws ook via andere 
kanalen te vergroten wordt onder meer ingezet op 
regionale nieuwsvensters rond de NOS-Journaals. 
Daarvoor vindt op NPO2 een proef plaats met de titel Kijk 
op de regio. De proef start op 1 april 2019 en duurt drie 
maanden. Elke werkdag na het NOS-Journaal van 18.00 
uur is Kijk op de regio, een programma met regionaal 
nieuws te zien. Bij de proef zijn drie regionale omroepen 
betrokken (Omroep Gelderland, Rijnmond en Omrop 
Fryslân). In hun regio’s is een specifieke uitzending van 
Kijk op de regio te zien met het nieuws uit respectievelijk 
Gelderland, Rijnmond en Friesland. 

Uit de evaluatie van de partijen blijkt dat de proef 
programmatisch gezien goed gelukt is en dat het venster 
voldoet aan de eisen voor inhoud, lengte en kwaliteit die de 
RPO en de NPO voor ogen hebben. In de begrotingsbrief 
van 15 november 2019 concludeert de minister dat de 

 
proef de samenwerking tussen landelijke en regionale 
publieke omroepen en de NPO en RPO heeft versterkt. 
Hij meent echter dat de technische, financiële implicaties 
en randvoorwaarden te fors zijn voor een landelijke uitrol 
van het regionale venster en dat hij op dit moment geen 
betaalbare mogelijkheid ziet om het landelijk uit te rollen. 
De minister gaat in gesprek met de NPO, RPO en grote 
distributeurs om de mogelijkheid voor een (gefaseerde) 
opschaling van regionale vensterprogrammering te 
bekijken. Voor de RPO is het buitengewoon teleurstellend 
om na jaren van praten en enthousiasme over de 
regiovensters te vernemen dat de uitrol nog weer langer 
op zich laat wachten, ook omdat het niet nieuw is dat 
de vensterprogrammering kosten met zich meebrengt 
en de realisatie ervan tijd kost als gevolg van technische 
aanpassingen. Het regionale nieuwsvenster is zelfs een 
voornemen uit het regeerakkoord van het kabinet Rutte III.
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Radio
Radio is van oudsher de ruggengraat van de regionale omroep 
en blijft een krachtig medium. Radio heeft een uiterst belangrijke 
functie: ontspannend in tijden van rust, bovenop het nieuws als 
daar aanleiding toe is. Radio is eveneens een belangrijk kanaal 
om het publiek te informeren bij calamiteiten. Het gemiddelde 
jaarbereik van de regionale radiozenders is 43% in de leeftijd 
van 18-75 jaar in het eigen verzorgingsgebied. 

Distributie en toegankelijkheid
Een goede laagdrempelige toegang tot het aanbod van de regi-
onale omroep is erg belangrijk. De inhoud op apps en websites 
is mede daarom -vanzelfsprekend- gratis beschikbaar voor 
het publiek. De radiozenders worden verspreid via de digitale 
pakketten van pakketaanbieders en in de ether via FM en DAB+. 
Elke omroep beschikt over een frequentievergunning voor FM 
en een frequentievergunning voor DAB+, waarmee ze in staat 
zijn in het hele verzorgingsgebied uit te zenden. Alleen in de 
randstad is de dekking van DAB nog niet volledig. De RPO is 
namens de omroepen partner van het samenwerkingsverband 
dan de overgang naar digitaal luisteren stimuleert. Uit de audio-
monitor blijkt dat in 2019 bijna een kwart van de huishoudens 
over een DAB+ ontvanger beschikt. De televisiekanalen van 
de regionale omroepen worden doorgegeven in de basispak-
ketten van de Nederlandse pakketaanbieders (op een enkele 
kleine pakketaanbieder na met minder dan 100.000 abonnees, 
waarvoor de doorgifteplicht niet geldt) en via DVB-T uitgezon-
den. Omroep Brabant, RTV Drenthe, Omrop Fryslân, Omroep 
Gelderland, RTV Noord en RTV Oost zijn tevens via satelliet  
te ontvangen.

Kanalen van derden
De samenwerking met de NOS versterkt niet alleen de journa-
listieke kwaliteit, het vergroot ook het bereik van het regionale 

nieuws. Bureau Regio is het samenwerkingsverband tussen de 
13 regionale omroepen en de NOS. De redactie verzorgt door-
deweeks iedere dag om 12.00 en 15.00 uur een blok met regi-
onale berichten in het NOS Journaal. Gemiddeld trekt het NOS 
Journaal van 12.00 uur 173.000 kijkers en het Journaal van 15.00 
uur 94.000. Los daarvan werken de Regiojournaals als belangrij-
ke aanjager van de samenwerking. 

Het bezoek van de regionale items op nos.nl is stabiel in 2018 
en 2019. Ruim 210 miljoen berichten van de regionale omroep 
worden via de website of de app van de NOS gezien. 

Vanaf 1 oktober zijn de programma’s van de regionale omroepen 
eveneens te zien bij NLZIET. Het gaat om de live- en replaystreams 
van alle dertien regionale publieke omroepen. De programma’s 
van de regionale omroep met nieuws, cultuur en evenementen, 
kunnen door de samenwerking met NLZIET nog meer kijkers 
bereiken. In totaal bereiken deze programma’s al ruim 25.000 
kijkers in de laatste paar maanden van 2019. Zij starten bijna 
120.000 keer een programma (streamstarts).  

Items van de regionale omroep zijn ook te zien bij landelijke omroe-
pen, zoals WNL en Omroep Max en bereiken op deze manier 
ook het publiek op de landelijke publieke kanalen. Items van de 
regionale omroep zijn ook dagelijks te zien in het Jeugdjournaal. 
De samenwerking met nu.nl is in het verslagjaar gestaakt door 
Rijnmond. 

Door de intensivering van de samenwerkingen tussen regionale 
omroepen en lokale omroepen weet regionaal nieuws het publiek 
van de lokale omroep steeds meer te vinden. De samenwerking 
helpt ook de lokale omroepen om het bereik van hun nieuws te 
vergroten, doordat het lokale nieuws ook op regionale sites en in 
regionale programma’s te zien is.
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Verantwoording
van de publieke 
media-opdracht
De regionale omroep heeft een regionale mediaraad. Deze  
mediaraad bewaakt onder meer de maatschappelijke waarden 
van het media-aanbodbeleid. De regionale omroep betrekt deze 
raad bij het verantwoorden van zijn maatschappelijke en publie-
ke taak in de regio. 

De werkwijze van Omroep Flevoland is daar een goed voor-
beeld van. Deze omroep heeft de werkwijze met de media-
raad vernieuwd. In twee van de vier á vijf bijeenkomsten wordt 
gebrainstormd over welke verhalen de mediaraad ‘mist’ of waar 
ze graag aandacht voor zou willen zien. Dat leidt in 2019 onder 
meer tot een aantal series op alle platformen over geloof en 
verbinding, de biologische landbouwsector, vernieuwing in de 
visserij en bestrijding van armoede.
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In het concessiebeleidsplan Liefde voor de regio zijn de aanbodkanalen van de regio-
nale omroepen opgenomen en in de begroting van 2019 zijn deze eveneens vermeld. 
In 2019 hebben de omroepen de volgende kanalen 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. 

Via de begroting 2020 vraagt de RPO het nieuwe aanbodkanaal L11Alaaf aan voor L1. 
Het Commissariaat en de Raad voor Cultuur adviseren hierover positief en in maart 
2020 stemt de minister definitief in met de verspreiding van dit nieuwe aanbodkanaal. 

Aanbodkanalen

15



De regionale omroepen willen in samenwerking met landelijke en lokale publieke 
omroepen en door onderlinge samenwerking de journalistiek inhoudelijk versterken, 
innoveren en het bereik vergroten.
De belangrijkste pijler in de regionaal-landelijke samenwerking is, zoals eerder aange-
haald, de samenwerking met de NOS. Bureau Regio is de gezamenlijke redactie van de 
regionale omroepen en gevestigd op de NOS-nieuwsvloer. 

Bureau Regio zorgt voor het uitwisselen van onderwerpen en content tussen de NOS en 
de 13 regionale omroepen. Op deze manier wordt het regionale nieuws ook verspreid in de 
programma’s van de NOS en wordt landelijk nieuws met een regionale relevantie gebruikt 
door de regionale omroepen. In het verslagjaar zijn er in totaal 3.045 items uitgewisseld, 
waarvan 1.079 van de NOS naar de regionale omroepen gingen en bijna 2 keer zoveel 
(1889) van de regionale omroepen naar NOS. Het totale aantal is iets lager dan in 2018 toen 
er 3.114 item zijn uitgewisseld. Gemiddeld zijn in beide jaren 8 items per dag uitgewisseld. 

Uitwisseling nieuwsitems 
NOS en regionale omroepen

2017 2018 2019

Van regionale omroepen naar de NOS 1.513 1.996 1.889

Van de NOS naar regionale omroepen 898 1.064 1.079

Overig/ tussen regionale omroepen onderling 79 54 77

Totaal 2.490 3.114 3.045

Samenwerking
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Naast de eerder genoemde productie van regiojournaals om 
12.00 en 15.00 uur, RegioNed het gezamenlijke programma 
met opmerkelijke verhalen uit de regio, de bijdrage aan nos.nl 
en de uitwisseling van items, stimuleert Bureau Regio ook de 
samenwerking tussen de NOS en de regionale omroepen op het 
gebied van journalistiek onderzoek. Zo is in de aanloop naar de 
Provinciale Statenverkiezingen gezamenlijk publieksonderzoek 
gedaan om te ontdekken wat belangrijke thema’s zijn voor de 
kiezers. Ook is er landelijk en regionaal nieuws gemaakt over 
mensen die bromtonen horen en is door de NOS en de regiona-
le omroepen gezamenlijk een lerarenmeldpunt opgezet, waarin 
kennis en nieuws wordt vergaard. 

In 2019 is een convenant gesloten tussen de NOS en de  
regionale omroep met afspraken om de uitwisseling van nieuw-
sitems voor de websites en apps van de NOS en de regionale 
omroepen uit te breiden. In 2020 zal hier verder invulling aan 
gegeven worden en krijgen de regionale items een vaste plek op 
NOS.nl en de NOS app en omgekeerd worden NOS-berichten 
geplaatst op de regionale websites en apps. Met deze volgen-
de stap wordt het bereik en daarmee de betekenis van onaf-
hankelijke 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.

De regionale omroep voelt de verantwoordelijkheid de lokale 
omroepen in zijn gebied op te zoeken en samen tot versterking 
van de lokale journalistiek te komen. Dat gebeurt veelvuldig. 
Daarmee geeft de regionale omroep ook gehoor aan de wens 
van minister Slob die in zijn visiebrief uit dat regionale en lokale 
omroepen door onderlinge samenwerking de lokale journalis-
tiek versterken.

Visiebrief van het kabinet
Samenwerking ter versterking van de publieke functie is ook de 
rode draad die door de eerder genoemde visiebrief van minis-
ter Slob loopt. De samenwerking tussen de regionale omroep 
en de landelijke en lokale omroep moet wat het kabinet betreft 
nog sterker worden. Daarvoor heeft het kabinet besloten om 
de regionale omroep een plek te geven binnen de programme-
ring van de NPO. 

Via NPO Regio wordt het derde net op termijn omgevormd tot 
een kanaal waarvan het zenderprofiel overwegend gericht is 
op regionaal media-aanbod. Werkgroepen van NPO en RPO 
hebben in 2019 verkennende gesprekken gevoerd over een 
herkenbaar blok programmering met een regionaal karakter 
op het derde landelijke tv-net en sturen minister Slob op zijn 
verzoek begin 2020 de contouren toe van hoe NPO Regio vorm 
gegeven kan worden. 

Voor de zomer van 2020 zal de minister de Tweede Kamer hier-
over verder informeren. Daarbij betrekt hij de uitkomsten van 
een nader onderzoek naar de kosten van de introductie van 
regionale nieuwsvensters op een van de landelijke tv-kanalen.
Versterking van de samenwerking met de lokale omroepen is 
nodig voor het vergroten van de kwaliteit en de professionali-
teit van de lokale journalistiek. Daarvoor wordt incidenteel € 15 
miljoen uitgetrokken waarvan € 9 miljoen besteed wordt aan 
versterking van de samenwerking tussen regionale en lokale 
omroepen. Dit sluit nauw aan bij wat al veel gebeurt: versterkte 
en nieuwe samenwerkingsverbanden tussen regionale en loka-
le omroepen die tot doel hebben de regionale en lokale jour-
nalistiek en democratie te versterken. Ook in het gezamenlijk 
advies van de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar 
Bestuur dat op 3 september 2019 verschijnt, wordt samenwer-
king tussen regionale en lokale omroepen aanbevolen. 

Onder leiding van het ministerie schrijft begin 2020 een werk-
groep met vertegenwoordigers van de NOS, de RPO en de 
NLPO aan een plan hoe samenwerking binnen het publieke 
bestel de lokale journalistiek kan versterken. Dit met inzet van 
€ 4,5 miljoen per jaar voor de jaren 2020 en 2021. Het bedrag 
voor 2020 echter komt later weer te vervallen als gevolg van de 
coronacrisis. In de brief van 7 april 2020 aan de Tweede Kamer 
geeft minister Slob aan dat hij dit bedrag inzet voor een Tijdelijk 
steunfonds voor Lokale Informatievoorziening.

NH Media werkt samen met 45 lokale nieuwspartners en 
hieruit zijn 2 streekomroepen ontstaan, te weten WEEFF 
(West Friesland) en NH Gooi. Omroep West heeft in het 
Regionale Nieuwsnetwerk een nauwe samenwerking met 
de lokale omroepen WOS (Westland), BO (Bollenstreek), 
Studio Alphen (Alphen a/d Rijn e.o.), Unity FM (Leiden e.o.) en 
Stadsomroep Den Haag. Het programma Zaterdagmiddag 
Live maakt Radio Rijnmond in samenwerking met de lokale 
omroepen Exxact Barendrecht, RTV Lansingerland en RTV 
Albrandswaard. Omroep Gelderland wisselt met ongeveer 20 
lokale omroepen op regelmatige basis online berichten uit. 
Bij Regio8 (Achterhoek), RTV Nunspeet, RegioTV Tiel, B-FM 
(Zutphen e.o.) en sinds februari van dit jaar bij RTV Apeldoorn 
is een regioverslaggever gestationeerd die verhalen maakt 
voor de lokale omroep en Omroep Gelderland.

17



Over de RPO

De RPO is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voldoet aan de verplichtingen uit de 

Mediawet. Op 1 januari 2019 verkrijgt de RPO op basis van artikel 2.60k de concessie voor 

de uitvoering van de publieke media-opdracht op regionaal niveau voor een periode van 

zeven jaar. De RPO voert deze concessie samen met de regionale omroepen uit; de RPO 

doet dat als het samenwerkings- en coördinatieorgaan en de dertien regionale omroepen 

als verzorgers van (dertien) mediadiensten in de aan hen toegewezen verzorgingsgebieden. 

De RPO coördineert daarvoor de beleids- en verantwoordingscyclus en bevordert 

samenwerking tussen regionale omroepen. Op het bevorderen van doelmatigheid zet de 

RPO eveneens in. Dat gebeurt niet alleen in het kader van zijn coördinerende en wettelijke 

activiteiten, maar ook vooral door de activiteiten die de RPO verricht om de samenwerking 

tussen de omroepen te bevorderen. Daarmee geeft de RPO invulling aan een advies van 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar aanleiding van de RPO 

begroting 2019.

De uitvoering van het concessiebeleidsplan, de (nog af te sluiten) prestatieovereenkomst 

en de gezamenlijke begroting zijn steeds leidend. 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, richtinggevend.
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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
Wij werken vanuit de kernwaarden: alert, betrokken en verbindend.

Alert op ontwikkelingen die de regionale omroep aangaan op het gebied van politiek, 
journalistiek en media. Betrokken bij samenwerking, vernieuwing en efficiëntie. 
Verbindend tussen omroepen, overheden, politiek en media. Door krachten te bundelen 
bereiken we meer.

Missie, visie en 
kernwaarden
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De coördinerende werkzaamheden van de RPO hebben in 2019 
met name betrekking op beleid en verantwoording. 

Het bevorderen van de doelmatigheid wordt onder andere 
onderstreept door onderstaande, niet uitputtende, opsomming 
van de belangrijkste coördinerende activiteiten. Een aantal 
ervan wordt verder nog toegelicht.
• Het afstemmen van prioriteiten en activiteiten uit het 

concessiebeleidsplan in de begroting 2020-2024 en de 
aanvraag van het nieuwe aanbodkanaal L11alaaf voor L1.

• Het doorontwikkelen van de samenhangende 
distributiestrategie.

• Het invullen van de prestatie-overeenkomst en -afspraken 
(gepland voor 2020).

• Het ondersteunen van innovatietrajecten en -initiatieven als 
de opzet van GROE&I, het Gemeenschappelijk regionaal 
online expertise- en innovatiecentrum.

• De proef regionale vensterprogrammering op NPO2.
• Het opzetten van nieuw bereiks- en waarderingsonderzoek.
• Het bevorderen van onderzoeksjournalistiek.
• Het bevorderen van samenwerking met de landelijke en 

lokale publieke omroepen.
• Het stimuleren van de inzet van Frictiekostenregelingen  

A en B.
• Het stimuleren van de inzet van de Subsidieregeling 

innovatie en samenwerking.
• Het sluiten van een sociale regeling en het onderhandelen 

over een nieuwe CAO voor het Omroeppersoneel.
• Het coördineren van bestaande en nieuwe beleidszaken 

vanuit overheid en toezichthouders.
• De coördinatie van en beleidsvoorbereiding voor de 

werkgroep Samenwerking regionale en lokale omroepen 
om invulling te geven aan de door de minister gevraagde 
samenwerking tussen regionale en lokale omroepen om de 
lokale journalistiek te versterken.  

Prestatieovereenkomst 
In 2019 zijn gesprekken gevoerd over de opzet en de 
onderwerpen van de prestatieovereenkomst (POVK) met 
het ministerie van OCW, het CvdM en het Overleg Regionale 
Omroepen (ORO). Als gevolg van prioriteitenstelling 
bij het ministerie van OCW is het in 2019 niet tot de 
prestatieovereenkomst gekomen. De besprekingen worden 
voortgezet met het doel om de prestatieovereenkomst 
rond de zomer van 2020 te sluiten en deze voor bepaalde 
afspraken per 1 januari 2020 in te laten gaan. In de 
overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt 
over het bereik, de waardering en (nieuws)participatie van de 
regionale omroepen. Hiervoor wordt het onderzoek in 2019 
aangepast, opdat deze cijfers continu gemeten worden. In 
het herziene onderzoek is het totaalbereik van de omroepen 
aangescherpt naar een jaarbereik. De eerste helft van 
2019 is gebruikt voor de aanpassing van dit onderzoek dat 
Motivaction verricht. Vanaf augustus tot en met december 

wordt er continu gemeten met dagelijks nieuwe steekproeven. 
Het onderzoek wordt nog iets verder aangepast en 
verfijnd zodat 2020 de nulmeting zal opleveren die voor de 
prestatieafspraken wordt afgesproken. 

Overleg Regionale Omroepen (ORO)
Het ORO is, naast het bestuur en de raad van toezicht, een 
statutair orgaan van de stichting RPO. Het ORO adviseert 
het bestuur van de RPO gevraagd en ongevraagd en dient 
als platform van overleg tussen de RPO en de regionale 
omroepen. Het ORO bestaat uit de bestuurders van de 
regionale omroepen. Bij de uitvoering van de RPO-agenda is 
het ORO nauw betrokken. 

In 2019 vervult Guus van Kleef (Omroep Gelderland) het 
voorzitterschap en Gijs Lensink (RTV Noord) het vice-
voorzitterschap. RTV Utrecht wordt vanaf september 
vertegenwoordigd door Petrice Broeders. Zij volgt Paul van 
der Lugt bij de omroep op. Niet alleen de beleidszaken en 
de collectieve zaken die volgen uit het concessiebeleidsplan 
en opvolgende begrotingen bepalen de agenda van het 
ORO. Ook de toekomstvisie en tal van andere, vaak reguliere, 
(samenwerkings)zaken worden in het ORO besproken en 
gelden als advies aan de RPO. Bespreking van de nieuwe 
begrotingsopzet en de prestatieovereenkomst zijn hierbij 
belangrijk om te noemen. Het ORO adviseert positief over de 
RPO-begroting 2020.

Coördinatie
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Frictiekostenregeling omgezet naar Subsidieregeling innovatie en samenwerking

De RPO heeft een adviserende taak bij de 
subsidieregelingen die het ministerie van OCW heeft 
ingesteld voor regionale omroepen.  
 
Tot eind maart 2019 is de Frictiekostenregeling 
regionale publieke media-instellingen 2016-2019 
van de minister voor OCW van kracht. De Regeling 
bestaat uit een onderdeel A en B. Onderdeel 
A is voor kosten die gemaakt worden om de 
reorganisatieplannen uit te voeren als gevolg 
van de opgelegde overheidsbezuinigingen. Begin 
2019 maken RTV Noord en Omroep Zeeland 
hiervan gebruik na positieve adviezen van de 
RPO. Onderdeel B heeft betrekking op een 
reorganisatie van activiteiten waarbij deze worden 
ondergebracht in een samenwerkingsverband 
met andere regionale omroepen, met landelijke of 
lokale publieke omroepen of met mediabedrijven. 
Hiervan kan RTV Rijnmond gebruik maken na een 
positief advies van de RPO om samen met Omroep 
Flevoland een newsroomplatform te beheren. Over 
een aanvraag voor de aanschaf van 

 
een nieuwsredactiesysteem van Omrop Fryslân 
adviseert de RPO negatief aangezien het gaat om 
kosten voor reguliere activiteiten en er geen sprake 
is van een samenwerkingsverband zoals bedoeld in 
de regeling.

Vanaf 1 april 2019 geldt de Subsidieregeling 
innovatie en samenwerking regionale publieke 
media-instellingen. De RPO adviseert in 2019 
positief over:
• de aanvraag van RTV Rijnmond, namens 

alle regionale omroepen, voor een 
uitwisselingsplatform voor digitale content 
(RPO-exchange);

• de aanvraag van RTV Rijnmond, namens negen 
regionale omroepen, om een gemeenschappelijk 
regionaal online expertise- en innovatiecentrum 
(GROE&I) op te richten waarin, in eerste instantie, 
negen regionale omroepen hun krachten 
bundelen voor de gezamenlijke innovatie, 
doorontwikkeling, het beheer en onderhoud van 
hun online distributie en ontsluiting van hun  

 
media-aanbod;

• de aanvraag van Omroep Brabant, namens alle 
regionale omroepen, om de regionale omroepen 
te ontsluiten via het platform NL Ziet en daarmee 
hun bereik te vergroten;

• de aanvraag van NH Media om de samenwerking 
met lokale omroepen in Noord-Holland duurzaam 
te versterken en uit te breiden. De subsidie voor 
het project van NH Media wordt niet toegewezen 
door de minister omdat de middelen voor 2019 
ontoereikend zijn.

 
De RPO adviseert negatief over de subsidieaanvraag 
van Omroep West voor de samenwerking met 
lokale omroepen, onder meer omdat de kosten 
niet in verhouding staan tot de resultaten. De RPO 
heeft aan Omroep West voorgesteld om een nieuwe 
aanvraag te doen in 2020.

Vertegenwoordiging 
De RPO vertegenwoordigt in het verslagjaar de regionale 
omroepen onder andere bij de ministeries van Onderwijs 
Cultuur en Wetenschap (OCW), Economische Zaken en Klimaat 
(EZK), Binnenlandse Zaken (BZK) en Justitie en Veiligheid, het 
Commissariaat voor de Media (CvdM), de Raad voor Cultuur 
(RvC), de Raad Openbaar Bestuur (ROB), het Interprovinciaal 
Overleg (IPO), de NPO, Nederlandse Lokale Publieke Omroepen 
(NLPO) en de verschillende media en journalistieke fondsen. 
Daarnaast participeert de RPO in instanties en overleggen, 
zoals Raad voor de Journalistiek, het Werkgeversoverleg 
voor de Media, de Pensioenraad van het Pensioenfonds 
PNO Media, de Tegel, De Regio Vecht Terug, Vereniging Voor 
Onderzoeksjournalistiek (VVOJ), de Europese vereniging 
van regionale tv-zenders CIRCOM en verschillende ad-hoc 
overleggen.
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De RPO speelt een - uitvoerende - rol bij tal van samenwer-
kingsactiviteiten tussen meerdere of alle regionale omroepen. 
Deze activiteiten zijn te relateren aan de taken van de RPO als 
samenwerkings- en coördinatieorgaan, maar betreffen zaken 
die onder de eigen verantwoordelijkheid van de regionale 
omroepen vallen. De samenwerkingsactiviteiten bevorderen 
niet alleen de doelmatige en doeltreffende inzet van midde-
len maar leiden veelal ook tot sterkere journalistiek, hogere 
kwaliteit, een groter bereik of snellere innovaties. Het zijn ook 
vaak projecten die de RPO via de verschillende overleggen 
coördineert.

Bevorderen van 
samenwerking 
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Overeenkomsten en collectieve inkoop
De doelmatige inzet van middelen wordt ook bevorderd door 
het afsluiten van overeenkomsten, namens alle of meerde-
re regionale omroepen en het organiseren van collectieve 
inkoopprocedures. 

In 2019 leiden de volgende onderwerpen en besluiten tot 
samenwerking, gezamenlijke inkoop en besparingen:
• coördinatie van het uniforme bereiks- en 

waarderingsonderzoek;
• onderhandeling over een nieuwe overeenkomst met Buma/

Stemra;
• onderhandeling over een nieuwe overeenkomst met Sena;
• implementatie en ontwikkeling van een HR- en 

salarissysteem bij acht omroepen;
• nazorg voor de gezamenlijke inkoopprocedures voor 

(overschakeling) FM-netwerken;
• coördinatie van de etherdistributie via DAB+. De RPO 

fungeert als contractbeheerder voor Digitale Radio;
• gezamenlijke app-ontwikkeling;
• gezamenlijke web-ontwikkeling;
• aanlevering van televisie- en radiosignalen aan 

pakketaanbieders;
• ontwikkeling applicaties voor smart-tv’s en bij 

pakketaanbieders;
• onderhandeling over een nieuwe overeenkomst met het 

ANP voor de regionale omroepen;
• deelname aan het Samenwerkingsverband Tweede Kamer, 

een samenwerkingsverband van de NOS, RTL, de regionale 
omroepen en de Tweede Kamer; 

• het afsluiten van het Convenant Versterking Publieke 
Journalistiek tussen de NOS en de regionale omroepen om 
de online samenwerking te versterken;

• een gezamenlijk digitaal platform voor e-learnings;
• collectieve inkoop van training op het gebied van de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG); 
• collectieve inkoop van de training Oplossingsgericht werken 

voor de hoofden P&O;
• het beschikbaar stellen van standaardmodellen voor 

reglementen en juridische advisering.

Het Samenwerkingsverband Tweede Kamer regelt de beschik-
baarstelling van beelden van de Tweede Kamer. In september 
is een nieuwe werkwijze in werking getreden die inhoudt dat de 
Tweede Kamer de kosten gaat dragen, waarbij de journalistieke 
onafhankelijkheid wordt geborgd.
De onderhandelingen met Sena worden voortgezet, maar leiden 
nog niet tot een resultaat in 2019.
Met het ANP wordt overlegd over een nieuwe overeenkomst 
waarin ook de beoogde online uitwisseling met de NOS wordt 
meegenomen.
Met het Instituut voor Fysieke Veiligheid is het overleg gestart 
voor een Modelsamenwerkingsconvenant dat veiligheidsre-
gio’s en regionale omroepen kunnen gebruiken als ze hun over-
eenkomst willen vernieuwen. Deze overleggen zullen in 2020 
tot resultaat leiden.
Met het ministerie van Justitie en Veiligheid worden afspraken 
gemaakt over het opnemen van de NL Alert waarschuwingen 
in de smartphone apps van de regionale omroepen, zodat dit 
in 2020 kan worden geïmplementeerd. 

Overleggen
Uitwisseling van kennis tussen regionale omroepen op het 
gebied van financiën, personeel & organisatie, techniek en inno-
vatie wordt door de RPO bevorderd door het organiseren en 
faciliteren van de overlegorganen voor de hoofden Financiën, 
hoofden P&O, hoofden Techniek en de Internetwerkgroep. Het 
Overleg van Regionale Omroepen (ORO) heeft een andere posi-
tie dan de hier genoemde overleggen, zoals eerder beschreven.

Overleg van hoofdredacteuren (HRO)
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. De voorzitter van 
het HRO is Edwin de Kort (Omroep Zeeland).

Op verzoek van het HRO organiseert de RPO het NL Media 
Event, een tweedaags congres, en de uitreiking van de NL 
Awards, de prijzen voor de beste regionale producties. De NL 
Awards en het tweedaagse congres (als opvolger van de ROOS 
Dagen) vinden voor de 17e keer plaats.
Voor het gezamenlijke project Samenwerking regionale omroe-
pen: 75 jaar vrijheid, heeft de RPO de subsidieaanvraag bij het 
vfonds verzorgd. De regionale omroepen hebben ieder een 
platform 75jaarvrijheid.nl gelanceerd waarmee alle regionale 
informatie rond de bevrijding en de Tweede Wereldoorlog wordt 
ontsloten. Dit landelijk platform is ontstaan in samenwerking 
met het genoemde vfonds en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

De RPO is betrokken bij de uitwerking van de besteding van 
extra middelen voor onderzoeksjournalistiek. De RPO en Follow 
the Money (FTM) hebben subsidie van het Stimuleringsfonds 
voor de Journalistiek voor het project Onderzoeksjournalistiek 
zonder vaste woon- of verblijfplaats. De RPO coördineert en de 
regionale omroepen voeren met FTM vier grote journalistieke 
onderzoeksproducties uit. 

Overleg hoofden Techniek
Het overleg van de hoofden Techniek is 4 keer bij elkaar geweest 
in het verslagjaar. De voorzitter van het overleg is Carlo van 
Acker (Omroep Brabant).

De evaluatie van de Raamovereenkomst Mediatechniek is door 
een werkgroep afgerond en een aanbeveling over een vervolg 
wordt aan het ORO voorgelegd. Een werkgroep bereidt een 
nieuwe raamovereenkomst Mediatechniek voor. 

Een werkgroep van het overleg selecteert een leverancier voor 
de vernieuwing van de lineaire distributie en upgrade naar HD 
voor pakketaanbieders. Vanaf 1 oktober is in Hilversum een 
nieuw overnamepunt operationeel met daarin de televisiesig-
nalen in HD-kwaliteit en de radiosignalen. Met pakketaanbie-
ders worden gesprekken gevoerd over de overgang naar HD. 
Doel is om medio 2020 volledig in HD uit te zenden.

KPN is in 2019 gestopt met het aanbieden van het zogeheten 
ISDN. Hierdoor moeten alle stadionlijnen die gebruikt worden 
voor verslaggeving worden vervangen. Die vervanging wordt 
door de individuele omroepen uitgevoerd. De RPO zorgt voor 
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de beëindiging van de oude samenwerking en rondt de financi-
ele afwikkeling af met de omroepen. 

Voor de lancering van de smart TV app bij VodafoneZiggo is 
gezocht naar de benodigde oplossingen om tot een lanceerda-
tum te komen. App-ontwikkelingen worden in GROE&I onder-
gebracht. Met de NOS is afgesproken te onderzoeken of en hoe 
de web- en appframes van de NOS door de regionale omroepen 
te gebruiken zijn. Dit onderzoek zal begin 2020 klaar zijn.

Overleg hoofden Financiën
De hoofden Financiën kwamen in 2019 vier keer bijeen. 
Voorzitter van het overleg is Carola Bakker (RTV Drenthe). 
Tijdens deze bijeenkomsten is kennis gedeeld en opgebouwd 
over het Handboek Financiële verantwoording voor de regionale 
omroepen (Handboek), de Beleidsregels governance en interne 
beheersing 2017, cao-bepalingen en accountantsdiensten. 

In het overleg is ook de afstemming van de begroting 2020 
aan de orde geweest, evenals de Frictiekostenregelingen, de 
nieuwe Subsidieregeling innovatie en samenwerking regiona-
le publieke media-instellingen, reclamezaken en de subsidie 
van het vfonds voor het project 75 jaar vrijheid bij regionale 
omroepen. 

In 2018 zijn de knelpunten van het Handboek al onder de 
aandacht gebracht bij OCW en het CvdM en ook in 2019 wordt 
daar sterk op aangedrongen. Helaas zonder resultaat want 
van de evaluatie van het handboek komt het niet in 2019. De 
hoofden Financiën vinden dat de toegezegde evaluatie van het 
Handboek te lang op zich laat wachten. Omroepen hebben 

daardoor te lang last van onnodige administratieve lasten en 
daarmee gepaard gaande kosten. Ook agenderen de hoofden 
regelmatig de toename van lasten en kosten als gevolg van 
groeiende regelgeving. Een kennisbank wordt ingericht om 
kennisuitwisseling te ondersteunen. 

Overleg hoofden P&O
Ook het P&O overleg is in het verslagjaar vier keer bij elkaar 
gekomen onder voorzitterschap van Jolanda Caspers (RTV 
Oost). Kennis en informatie uitwisselen zijn belangrijke doelen 
van het overleg. Onderwerpen die daarbij veel aandacht krij-
gen zijn de voorbereiding op de invoering van de Wet Arbeid in 
Balans (WAB), de gevolgen voor de inhuur van flexwerk en de 
veranderingen die het payroll bedrijf Tentoo doorvoert bij de 
levering van personeelsdiensten. 

Inzake de inhuur via Tentoo ontstaat discussie over de tarief-
stelling tussen vakbonden, Tentoo en de regionale omroepen. 
Negen regionale omroepen en Tentoo worden gedagvaard 
door de vakbonden en via de RPO wordt een collectieve reactie 
gecoördineerd. Volgens Tentoo en regionale omroepen wordt 
de wet nageleefd en wordt bereidheid nogmaals uitgesproken 
om daar waar dat niet het geval zou zijn het gesprek aan te 
gaan. Heel 2019 wordt daarop door vakbonden geen enkele 
reactie meer gegeven.

Het meest prominente onderwerp is de invoering van een 
nieuwe gesprekscyclus tussen leidinggevenden en mede-
werkers. De invoering wordt ondersteund door een training 
Oplossingsgericht werken die de RPO voor de Hoofden P&O 
heeft georganiseerd.

Tien omroepen maken gebruik van het online platform 
Studytube met e-learnings, dat door het overleg van hoofden 
P&O is geïnitieerd. De RPO heeft een subsidie gekregen van 
het AWO fonds (opleidingsfonds voor de omroep) voor extra 
e-learnings. Zeven regionale omroepen gaan in 2020 door met 
het platform. De RPO heeft de deelname aan het platform eind 
2019 beëindigd, omdat de afname binnen de RPO zelf beperkt is. 
Voor een goede ondersteuning van het platform wordt samen-
werking gezocht met de NPO. De RPO voert nog gesprekken 
met de NPO en het Werkstation (het opleidingsplatform van 
het AWO fonds) om te onderzoeken of samenwerking met de 
regionale omroepacademies mogelijk is.

Internetwerkgroep
De Internetwerkgroep – een adviescommissie van het hoofdre-
dacteurenoverleg – vergadert in 2019 één keer en Jan Willem 
van der Hogen (Omroep Gelderland) zit het overleg voor als 
plaatsvervanger van de voorzitter Rens van Stralen (RTV 
Noord). Tijdens deze bijeenkomst zijn ervaringen en kennis 
uitgewisseld op het gebied van online activiteiten en tools.

In de loop van 2019 worden de deelnemers aan de 
Internetwerkgroep ook betrokken bij GROE&I. Bij de oprichting 
van GROE&I wordt de Internetwerkgroep in de huidige vorm 
opgeheven.
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Binnen de RPO is een helder onderscheid tussen het bestuur 
en de raad van toezicht en de RPO kent het statutaire orgaan 
Overleg Regionale Omroepen (ORO). De samenstelling van het 
bestuur en de raad van toezicht is in 2019 niet gewijzigd. .

Samenstelling bestuur & raad van toezicht
Per 31 december 2019

Bestuur 
Gerard Schuiteman 

Raad van toezicht
• Rein van der Kluit, voorzitter
• Babette Aalberts
• Danielle Jansen Heijtmajer
• Maria Henneman
• Roeland Stekelenburg 

De raad van toezicht doet apart verslag over zijn werkzaamhe-
den in 2019.

Eind 2019 heeft de RPO 6 medewerkers (voor 4,8 FTE) met 
een vast dienstverband voor de functies bestuur, beleidsme-
dewerker, medewerker onderzoek & communicatie, bestuurs-
secretaris en administratie. Daarnaast maakt de RPO gebruik 
van 2 externe medewerkers (voor ca. 0,7 fte) voor controlling 
en juridische zaken.

Het RPO-team
• Richel Bernsen
• Tijmen Brugman
• Robert Claus
• Louise Doorman
• Sebastiaan Houthuijzen
• Jasja Pen
• Monique Plooij
• Gerard Schuiteman

De belangrijkste punten aangaande de bedrijfsvoering van de 
RPO-organisatie in 2019 zijn:
• voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving 

zoals de Beleidsregels governance en interne beheersing 
2017; 

• het aantrekken van een medewerker onderzoek & 
communicatie die zich concentreert op het sectorbrede 
bereiksonderzoek;

• introductie van een RPO-nieuwsbrief voor stakeholders;
• de verdere digitalisering van de werkprocessen; 

• het sluiten van een contract met accountantskantoor 
Flynth Audit B.V.;

• de uitbreiding van het softwareprogramma voor de 
salarisverwerking en HRM-onderdelen met de module 
opleidingen; 

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

• een ontwikkelcyclus gericht op sterktes & talenten van 
medewerkers is geïntroduceerd.

RPO-organisatie 
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Taak
De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het  
bestuur, de algemene gang van zaken bij de stichting, de 
uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau 
en staat het bestuur met advies terzijde. De raad van toezicht 
vervult ook de rol van werkgever van het bestuur. De raad van 
toezicht is verder belast met het vaststellen van de jaarreke-
ning van de stichting.

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, financieel, 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

Vergaderingen
In 2019 komt de raad van toezicht vijf keer in reguliere verga-
deringen bijeen, telkens in aanwezigheid van het bestuur, en 
heeft de raad van toezicht eenmaal een strategiedag. Geen van 
de leden is frequent afwezig. Aan de volgende onderwerpen/
thema’s is aandacht besteed.
• In februari is de raad van toezicht te gast bij Omroep 

Zeeland en bespreekt hij de concessieverlening, de 
aanpak en het proces van de begroting 2020 en de 
prestatieovereenkomst. De raad wordt geïnformeerd over 
de stand van zaken met betrekking tot beleidszaken van 
OCW.

• In april stelt de raad van toezicht de jaarrekening 
met bestuursverslag 2018 vast en stemt hij in met 
het jaarverslag. Het interne risicomanagement- en 
controlesysteem en de effectiviteit daarvan wordt 
besproken. Het thema innovatie is onderwerp van overleg.

• In juni vindt de derde bijeenkomst plaats, bij RTV Oost. 
De raad bespreekt de voortgang van de begroting en de 
prestatieovereenkomst. De raad wordt geïnformeerd over 
de visiebrief van Slob die later deze maand verschijnt. Het 
thema CIRCOM, een platform voor samenwerking tussen 
regionale omroepen in Europa, is onderwerp van overleg.

• In augustus komt de raad een hele dag bijeen. Op deze 
dag wordt uitgebreid stilgestaan bij de visiebrief van de 
minister en de rol van de RPO in de toekomst. Tevens staat 
een presentatie van innovatie en het gemeenschappelijk 
innovatiecentrum in wording (GROE&I) op de agenda. De 
bevindingen van de ronde langs de (voorzitters van) raden 

van toezicht van regionale omroepen worden besproken en 
een bijeenkomst met deze raden wordt voorbereid. Buiten 
aanwezigheid van het bestuur evalueert de raad zijn eigen 
functioneren.

• In september stemt de raad in met de RPO-begroting 2020-
2024. De gevolgen van het uitblijven van de evaluatie van 
het Handboek worden besproken. De raad neemt kennis 
van de laatste stand van zaken rondom maatregelen 
aangekondigd in de visiebrief van de minister, zoals NPO 
Regio en de versterking van de samenwerking tussen 
regionale en lokale omroepen;

• In november is de raad van toezicht te gast bij Omroep 
Flevoland en bespreekt de raad het advies van het 
Commissariaat over de RPO-begroting 2020-2024 
en de Mediabegrotingsbrief van OCW. Ook komt het 
risicobeheersingssysteem en de naleving van de geldende 
wet- en regelgeving aan de orde. Het Informatieprotocol 
wordt geëvalueerd. De raad wordt geïnformeerd over de 
halfjaarlijkse evaluatie van de compliance. De raad besluit 
om aan Flynth Audit BV de opdracht te verlenen om vanaf 
de (interim) controle 2019 als accountant voor de RPO te 
opereren.

De voorzitter van de raad van toezicht heeft buiten de vergade-
ringen om regelmatig contact met de bestuurder om de lopen-
de en actuele kwesties door te nemen. Twee leden van de raad 
van toezicht bezoeken alle RvT-voorzitters van de regionale 
omroepen om te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor 
regionale samenwerking. Uit deze ronde komt de wens naar 

voren om één keer per jaar een bijeenkomst te organiseren 
voor de raden van toezicht voor meer onderling contact en om 
kennis uit te wisselen op thema’s als governance, samenwer-
king en politiek. Deze bijeenkomst is voorbereid en vindt plaats 
in februari 2020. 

De leden van de raad van toezicht zijn verder aanwezig bij:
• een bijeenkomst met minister Slob en besturen van 

regionale omroepen bij Omroep Flevoland. Tijdens deze 
informele bijeenkomst is gesproken over de toekomst 
en de uitdagingen waar de regionale omroep voor staat. 
Minister Slob woonde daar de eerste uitzendingen van Kijk 
op de Regio, op NPO2, bij; 

• NL Media Event en de uitreiking van de NL Awards.

Functioneren
De raad van toezicht evalueert zijn eigen functioneren. Daaruit 
bleek de behoefte om per vergadering minimaal één belangrijk 
toekomstgericht thema te bespreken en dat het afwisselend 
vergaderen bij de RPO in Hilversum en één van de regionale 
omroepen goed werkt. 

Na voorbereiding door de remuneratiecommissie, is het func-
tioneren van de bestuurder geëvalueerd in een gesprek met de 
voltallige raad van toezicht.

Beloningsbeleid
De RPO hanteert de CAO voor het Omroeppersoneel en volgt 
daarmee de loonontwikkelingen van deze CAO. Het bestuur van 
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de RPO bestaat uit één lid, Gerard Schuiteman. Hij is op grond 
van de Mediawet per 1 juni 2016 benoemd voor de duur van vijf 
jaar. De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing 
op de RPO. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 
€ 194.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

Commissies
De raad van toezicht kent vier commissies die uit zijn midden 
zijn benoemd. De auditcommissie adviseert omtrent financi-
en en besluitvorming daarover en bestaat uit Danielle Jansen 
Heijtmajer en Rein van der Kluit. De auditcommissie heeft 
onder andere de jaarrekening 2018, de RPO-begroting 2020-
2024, de budgetaanvraag 2020 en de governance en risicobe-
heersing voorbereid ten behoeve van besluitvorming door de 
raad van toezicht. Bij de bespreking van de jaarrekening was 
de accountant aanwezig. In 2019 heeft de auditcommissie het 
selectieproces om te komen tot een nieuwe accountant voor-
bereid. Een proces dat succesvol is afgerond. Na vele jaren van 
de diensten van Ernst & Young accountants gebruik te hebben 
gemaakt is in de tweede helft van 2019 Flynth Audit BV als nieu-
we externe accountant benoemd door de raad van toezicht.

De remuneratiecommissie doet voorstellen over de beloning 
en overige arbeidsvoorwaarden van het bestuur en bestaat 
uit Maria Henneman en Rein van der Kluit. Deze commissie 
voert het gesprek met het bestuur over zijn functioneren. De 
remuneratiecommissie heeft een gesprek gehad met een 
ORO-vertegenwoordiging over de evaluatie van de rol en het 
profiel bestuur van de RPO. 

De commissie beleidsontwikkeling & juridische zaken bestaat 
uit Babette Aalberts en Rein van der Kluit. In 2019 zijn de conces-
sieverlening, de (nog af te sluiten) prestatieovereenkomst en 
diverse beleidsbrieven in deze commissie besproken.
De commissie organisatieontwikkeling & innovatie bestaat uit 
Roeland Stekelenburg en Maria Henneman en heeft in 2019 
gesproken over ontwikkelingen op het gebied van innovatie en 
samenwerkingsmogelijkheden op dit gebied. 

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 

2018 heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (de minister) voor de 

bekostiging van de regionale publieke mediadiensten in 2019 een totaalbudget vastgesteld 

van € 148.048.314,-, inclusief de consumentenprijsindexvergoeding 2019 van 2,4%. Van 

het totaalbudget is € 826.932,- bestemd voor de RPO. Door een aanpassing van de index 

naar 2,33% is dit bedrag aangepast naar € 826.345,-. Deze bijdrage is bestemd voor de 

uitvoering van de wettelijke activiteiten zoals vermeld in het RPO-activiteitenplan en de 

begroting 2019. 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 € 280.738,-.

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 15 april 2020 vastgesteld door de raad 

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

waarvoor een goedkeurende verklaring is afgegeven door Flynth Audit BV.
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Balans per 31 december 2019
na resultaatbestemming

Activa          
 2019 2018

 € €

Vaste activa        

Materiële vaste activa:       

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 56.811                      63.495   

Inventaris en inrichting 12.711                16.347 

Andere vaste bedrijfsmiddelen         35.400               42.246 

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 

 104.922 122.088 

          
Vlottende activa        

Handelsdebiteuren 247.965  103.911 

Overige vorderingen 15.217  198.418 

Overlopende activa 26.400  176.586 

      289.582             478.915 

Liquide middelen        

Bank       2.057.253         795.134 

          

Totaal activa    2.451.756          1.396.137 

Passiva         
 2019 2018

 € € 

Eigen Vermogen      

Reserve voor media-aanbod - -

 - -

Voorzieningen 

Voor pensioenen         51.276                47.658 

Overige           2.200                  3.200  

 53.476                50.858 

        

Kortlopende schulden     

Schulden aan leveranciers       564.935              164.046 

Belastingen en premies sociale verzekeringen         31.808                25.617 

Overlopende passiva budget voor media-aanbod       308.762              655.078 

Overige schulden       1.432.888              466.413 

Overlopende passiva         59.887              34.126 

  2.398.280           1.345.280 

        

Totaal passiva    2.451.756          1.396.137 
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Exploitatierekening volgens categoriale indeling 2019

Baten          
 2019 2018

 € €

Media aanbod       

- OCW bijdrage      826.345    807.562 

         

Bijdragen van (overige) derden - bijdragen RPMI's      280.738       274.129 

      

Som der baten   1.107.083   1.081.691 

         

Lasten         
 2019 2018

 € €

Lonen en salarissen      409.947       385.929 

Sociale lasten        103.588         94.102 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 21.196        20.041 

Overige bedrijfslasten:    

- PR en promotie       30.346 20.047 

- huisvestingslasten        42.594 42.162 

- overige algemene lasten     375.659      420.421 

Som der bedrijfslasten      983.330    982.702 

         

Rentebaten en soortgelijke baten                -  17 

Rentelasten en soortgelijke kosten                  -  

Som van de financiële baten en lasten                -  17 

         

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening        123.753       99.006 

         

over te dragen budget voor media-aanbod       -123.753      -99.006 

         

Exploitatieresultaat na overdracht                 -     -   

         

fte gemiddeld             4,60             4,96 

fte Ultimo             4,83              4,56 
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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 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 overeen-
stemming dient te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepa-
lingen, zoals vermeld in het Handboek. De Jaarrekening is opgesteld op basis van de 
continuïteitsveronderstelling. Gezien de aard van de organisatie zijn de volgende onder-
delen uit het Handboek niet van toepassing op de jaarrekening 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. 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 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 taakstelling.

Activiteiten
De RPO is op basis van de Mediawet aangewezen als het samenwerkings- en coör-
dinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke 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;
• het bevorderen van een doelmatige inzet van de gelden die bestemd zijn voor de 

verzorging;
• het inrichten, in stand houden, beheren en exploiteren en regelen van het gebruik 

van organen;
• 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 de 
geamortiseerde 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 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 afschrijvingsper-
centages van de reeds per 2016 geactiveerde investeringen aangepast (afschrijvings-
percentages). In overleg met 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. RPO is vooralsnog uitgesloten 
van het vormen van een reserve voor media-aanbod op basis van de Mediawet (art 
2.175), waardoor enig batig saldo wordt verantwoord als 'overlopende passiva 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 2019 door het ministerie van OCW aan 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 her-rubrice-
ring plaatsgevonden.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Voor de weergave 
van kasstromen wordt het gerapporteerde resultaat aangepast voor posten van de 
exploitatierekening die geen kasstroom tot gevolg hebben in de verslagperiode. De 
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen en 
betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Er is 
geen sprake van betaalde dividenden of geactiveerde rentekosten.

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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Overzichten documentaires en evenementen van de regionale omroepen

Overzicht documentaires 2019

Omroep Titel documentaire Datum 1e uitzending 
bij regionale omroep

Vorm Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

podcast, serie e.a. tv radio online anders

Omroep Zeeland Opgeven? Amme nooit nie 01/01/2019 lange documentaire x x

Omroep Brabant Ge kunt het ok nie doen 01/01/2019 documentaire x x

Omroep Brabant Pater Eustachius 02/01/2019 documentaire x x

Omroep Brabant Kevin Cox, tattoo-artiest 02/01/2019 documentaire x  

Omroep West Navigath North 03/01/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Brabant Verborgen familieverleden 03/01/2019 documentaire x x

Omroep West Haring 04/01/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Brabant Addy van den Krommenacker             04/01/2019 documentaire x x

Omroep Brabant Wat speelt er? 04/01/2019 documentaire x

Omroep Brabant Magie van 100 jr. Noordkade 04/01/2019 documentaire x x

Omroep West Hoppezak 05/01/2019 1-malige uitzending x

Omroep Gelderland #Vteam 08/01/2019 x x

Omroep West Van kas naar kou 08/01/2019 1-malige uitzending x x

Omroep West Brandstapels 11/01/2019 1-malige uitzending x x

Omroep West Fitgirl (hh 2018) 12/01/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Titel documentaire Datum 1e uitzending 
bij regionale omroep

Vorm Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

podcast, serie e.a. tv radio online anders

Omroep Brabant In de Vlaamsche pot 13/01/2019 toneel x

Omroep Gelderland 100 jaar Wageningen 15/01/2019 x x

Omrop Fryslân PietCast (diverse afleveringen) 16/01/2019 Podcast x

L1  Mannen in Zwart 19/01/2019 x

Omroep Gelderland Lely Suite 21/01/2019 x x

Omroep West Arjan's big year (vogelrace) 26/01/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Gelderland Ik ben verkocht 29/01/2019 x x

Omrop Fryslân Thora-rollen Ljouwert 03/02/2019 Documentaire** x x NPO2

Omroep Gelderland Koeiepoep en Erwtensoep 05/02/2019 x x

Omroep West Chinatown voorbij 05/02/2019 1-malige uitzending x x

Omroep West Toko Toet 09/02/2019 1-malige uitzending x

Omrop Fryslân Caparis 10/02/2019 Documentaire** x x NPO2

Omroep Gelderland Tussen verschijnen en verdwijnen 12/02/2019 x x

Omroep Brabant Bloed, zweet en tranen 13/02/2019 documentaire x x

Omroep West Terrorized, inspiration to dominate 16/02/2019 1-malige uitzending x
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Omrop Fryslân Nije eagen 16/02/2019 Documentaire** x x NPO2

Omroep Gelderland Hard IJs 19/02/2019 x x

Omrop Fryslân Kamma, de wite Papoea 24/02/2019 Documentaire** x x NPO2

Omrop Fryslân Het Gedroomde Noorden (3 afleveringen) 24/02/2019 Podcast x x

Omroep Brabant M&M op de Haagdijk 01/03/2019 documentaireserie x x

Omroep West World Forum deel 1 02/03/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Gelderland Met de borsten bloot 05/03/2019 x x

RTV Drenthe Binnen de Muren 08/03/2019 Podcast, serie x x

Omroep Brabant Over leven na de ramp 08/03/2019 documentaire x x

RTV Drenthe Politica 100 jaar vrouwenkiesrecht 09/03/2019 x x

Omroep West World Forum deel 2 09/03/2019 1-malige uitzending x x

Omrop Fryslân Fean 1 10/03/2019 Documentaire** x x NPO2

Omroep Gelderland De staat van de senaat 11/03/2019 podcast x

Omroep Brabant Wie , wat, water 11/03/2019 documentaireserie x x

Omroep West World Forum deel 1 &2 16/03/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Gelderland Thuismoeder in de politiek 19/03/2019 x x

Omroep West Spanning deel 1 & 2 20/03/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Gelderland Zo leven jij en ik in 2040 22/03/2019 podcast x

Omrop Fryslân Opfang Alzheimer 24/03/2019 Documentaire** x x NPO2

Omroep Gelderland Van Bot tot Beest 26/03/2019 x x

RTV Drenthe Bernard Jolink post Normaal 30/03/2019 x x

Omroep West Opa vertel eens over Holland sport 30/03/2019 1-malige uitzending x x

RTV Drenthe Hendrik Scheepstra, maker van Ot en Sien 31/03/2019 x x

Omroep Brabant Brabant Remembers 31/03/2019 documentaireserie x x

NH Media Bobby 04/04/2019 Documentaire x x

Omroep Brabant Van bot tot beest 05/04/2019 documentaire x x

Omroep West Stefan verhuist 06/04/2019 1-malige uitzending x x

Omroep West Den Haag mijn thuis 06/04/2019 1-malige uitzending x x

RTV Oost Post Normaal 12/04/2019 X

Omroep West Red de Ravenbergse plas 13/04/2019 1-malige uitzending x x

Omrop Fryslân Froulju fan Fryslân 14/04/2019 Documentaire** x x NPO2

L1  Van Tegelen naar Golgotha 18/04/2019 x

RTV Oost Passie in de Provincie 21/04/2019 X

Omroep Zeeland One goal 21/04/2019 lange documentaire x x  

Omrop Fryslân Legacy LF2018 21/04/2019 Documentaire** x x NPO2

Rijnmond Vinyljunkie 22/04/2019 Tv-documentaire 53" x x

Omroep Flevoland Dansen  voor de Koningin 27/04/2019 x x x

RTV Drenthe Hoogeveen en terug 27/04/2019 x x

Omroep West Mannen in de branding (hh 25-3-2018) 27/04/2019 1-malige uitzending x x

Omroep West Wij waren de gekste 28/04/2019 1-malige uitzending x x

RTV Noord Kind van NSB-ouders ism Stichting Oorlogs- en 

Verzetscentrum Groningen

04/05/2019 x x

Omroep Titel documentaire Datum 1e uitzending 
bij regionale omroep

Vorm Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

podcast, serie e.a. tv radio online anders

Omroep Titel documentaire Datum 1e uitzending 
bij regionale omroep

Vorm Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

podcast, serie e.a. tv radio online anders
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RTV Noord Brand in het gemeentehuis ism Stichting Oorlogs- 

en Verzetscentrum Groningen

04/05/2019 x x

RTV Drenthe Klaas van Daalen - Wat is de wereld toch groot 04/05/2019 x x

RTV Oost Ereveld vol Verhalen 04/05/2019 X

RTV Utrecht DocU Sport Een type Wouters 05/05/2019 Documentaire x

Omrop Fryslân Fryslan en Europa - deel 1 05/05/2019 Documentaire, deel 1 

van 3**

x x NPO2

Omroep West Station Lansingerland 11/05/2019 1-malige uitzending x x

Omrop Fryslân Fryslan en Europa - deel 2 12/05/2019 Documentaire, deel 2 

van 3**

x x NPO2

NH Media Bommen op Den Helder 18/05/2019 Documentaire x

Omroep West Gevoel van zwart 18/05/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Brabant Natuurrijk 18/05/2019 documentaireserie x x

Omrop Fryslân Fryslan en Europa - deel 3 19/05/2019 Documentaire, deel 3 

van 3**

x x NPO2

Omroep West Lijst 4 nummer 3 25/05/2019 1-malige uitzending x x

L1  My Lady op Spain 25/05/2019 x

Omrop Fryslân Lauwersmar 50 jier - deel 1 26/05/2019 Documentaire, deel 1** x x NPO2

Rijnmond Ondervoeding bij Ouderen 30/05/2019 Tv-documentaire 24" x

Omroep Brabant De Ontmoeting 30/05/2019 documentaireserie x x

NH Media Ons Cafe 31/05/2019 Documentaire x x

RTV Drenthe Sprezzatura - vijftig jaar Italiaanse schilderkunst 01/06/2019 x x

Omroep West Standsaderen etc. (oude als ik maar in Dordt.com) 01/06/2019 1-malige uitzending x x

Omroep West Lijst 4 nummer 3 01/06/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Brabant Schapenheld 01/06/2019 documentaire x  

Omrop Fryslân Lauwersmar 50 jier - deel 2 02/06/2019 Documentaire, deel 2** x x NPO2

RTV Drenthe 100 jaar ruilverkaveling 08/06/2019 x x

Rijnmond Erasmus MC 09/06/2019 Tv-documentaire 54" x

Omrop Fryslân Badpaviljoen Hylpen 09/06/2019 Documentaire** x x NPO2

Omroep Flevoland Camping Waterhout 10/06/2019 x x x

Omroep West De kleine Mo (HH 26-12-2017) 10/06/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Brabant Een vol Speelhuis 10/06/2019 documentaire x x

Omroep West Vaart 15/06/2019 1-malige uitzending x x

Omrop Fryslân Maarten v/d Weijden 16/06/2019 Documentaire** x x NPO2

Omroep West Sail op Scheveningen 22/06/2019 1-malige uitzending x x

Omrop Fryslân Froulju fan no 23/06/2019 Documentaire** x x NPO2

Omroep West De weg naar succes 27/06/2019 1-malige uitzending x x

Rijnmond De Mythe van het Meer 30/06/2019 Tv-documentaire 38" x x

Omroep Gelderland Over leven na de ramp 01/07/2019 x x

Omroep Brabant Goud van Brabant 02/07/2019 documentaireserie x x

NH Media Hildo Krop 05/07/2019 Documentaire x

RTV Oost Het tragische leven van dasje Wesepe 06/07/2019 X

Rijnmond RpHO in Azie 07/07/2019 Tv-documentaire 26" x x

Omroep Titel documentaire Datum 1e uitzending 
bij regionale omroep

Vorm Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

podcast, serie e.a. tv radio online anders

Omroep Titel documentaire Datum 1e uitzending 
bij regionale omroep

Vorm Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

podcast, serie e.a. tv radio online anders
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Omroep Brabant Achter de Blauwe Vaten 07/07/2019 Instagram x Instagram

Omroep Brabant Zuiderwaterlinie 07/07/2019 documentaireserie x x

Omroep West Haags beatreunie (4 afleveringen) 13/07/2019 1-malige uitzending x x

NH Media BRAND de film 26/07/2019 Documentaire x

Omrop Fryslân SportCast (wekelijks vanaf 29 juli) 29/07/2019 Podcast x

Omrop Fryslân Alkohol to the Max 31/07/2019 Podcast x

Omroep West De ontdekking van Mondriaan (HH 17-6-2017) 10/08/2019 1-malige uitzending x x

Omroep West De oneindige stad HH (3-7-2016) 17/08/2019 1-malige uitzending x x

L1  Aarden 21/08/2019 x

Omroep West Trix komt naar leiden (3-9-2016) 24/08/2019 1-malige uitzending x x

RTV Utrecht DocU De Buurkerk 25/08/2019 Documentaire x

Omroep West Martin Koole (ism buitenwezen) 31/08/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Gelderland Arnhem for Ever 02/09/2019 x x

Omroep Gelderland Navarone, op weg naar het Goffertpark 03/09/2019 x x

L1  Theu Boermans 04/09/2019 x

NH Media De oorlog van mijn vader 07/09/2019 Documentaire x

Omroep West Binnenstebuiten (echte schoonheid zit van binnen) 07/09/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Brabant Brabantse helden 07/09/2019 documentaireserie x x

NH Media Ik kan beter verzinnen dan leven 08/09/2019 Documentaire x

Omroep Gelderland Helpt Elkander 09/09/2019 x x

Omroep Gelderland Theo! Gewoon niks 10/09/2019 x x

Omroep West Kees de zoon van de stroper 15/09/2019 1-malige uitzending x x

Omroep West Leonard Roggeveen 15/09/2019 1-malige uitzending x x

Omrop Fryslân Lân fan Taal / Us Taal 15/09/2019 Documentaire** x x NPO2

Omrop Fryslân Picture Poems (10 weken) 15/09/2019 Documentaire** x x NPO2

Omroep Gelderland Mia 16/09/2019 x x

NH Media Mount Everest Meisje 21/09/2019 Documentaire x x

Omroep West World Forum deel 1 &2 22/09/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Gelderland Note in a coat 23/09/2019 x x

Omroep Gelderland Evacué 24/09/2019 x x

L1  Stad onderweg - evacuatie Kerkrade 27/09/2019 x

Omroep West De weg naar succes 29/09/2019 1-malige uitzending x x

Omrop Fryslân Ids Willemsma (ontstemd jaar) 29/09/2019 Documentaire** x x NPO2

Omrop Fryslân Boekekast (16 afleveringen) 29/09/2019 Podcast x

Omroep Gelderland Vergeven maar niet vergeten 30/09/2019 x x

Omroep Brabant Ik sla mijn vrouw 31-9-2019 podcast x Soundcloud

Omroep Gelderland Knust 01/10/2019 x x

Rijnmond Onze Maastunnel 05/10/2019 Tv-documentaire 25" x

Omroep West Vaart 06/10/2019 1-malige uitzending x x

Omrop Fryslân Cissy van Marxveld 06/10/2019 Documentaire** x x NPO2

Omroep Gelderland Alfa 08/10/2019 x x

RTV Utrecht DocU Overleven 13/10/2019 Documentaire x

Omroep Titel documentaire Datum 1e uitzending 
bij regionale omroep

Vorm Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

podcast, serie e.a. tv radio online anders

Omroep Titel documentaire Datum 1e uitzending 
bij regionale omroep

Vorm Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

podcast, serie e.a. tv radio online anders
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Omroep West Hundertwasser in ons Groene Hart 13/10/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Gelderland Eten van eigen hof 15/10/2019 x x

Omroep Brabant Een cijfer voor je leven 17/10/2019 documentireserie x  

Omroep West Vader onbekend 20/10/2019 1-malige uitzending x x

Omrop Fryslân Aggie van der Meer 20/10/2019 Documentaire** x x NPO2

Omroep Gelderland Big John 22/10/2019 x x

L1  Niet zonder slag of stoot 24/10/2019 x

RTV Drenthe 50 jaar Molukse wijk (Anno Drenthe) 26/10/2019 x x

Omroep Zeeland De vergeten slag 26/10/2019 lange documentaire x x  

Rijnmond Porfotto (speelfilm) 27/10/2019 Speelfilm 30" x

Omroep West Kap nâh!! 27/10/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Brabant Mijn Poolse opa 27/10/2019 documentaire x x

Omroep Gelderland Status Quotes 29/10/2019 x x

Omroep Gelderland Verstrikt 01/11/2019 podcast x

Rijnmond De Terugkeer 02/11/2019 Tv-serie (7 afl. a 40"pa) x x

Rijnmond Willems Kantine (HH uit 2006) 03/11/2019 Tv-serie (6 afl. a 25"pa) x x

RTV Utrecht DocU Sport The Lensky Project 03/11/2019 Documentaire x

Omroep West Hijltje 03/11/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Zeeland Sloop of hoop 03/11/2019 lange documentaire x x

Omrop Fryslân 100 Jier radio 03/11/2019 Documentaire** x x NPO2

Omroep Gelderland Het Zwaarste verzet 05/11/2019 x x

Omroep Brabant Brabant bevrijd 09/11/2019 documentaireserie x x

RTV Noord Een eigen planeet- Groningen Museum ism 

documentairemakers Frenk van der Linden en Eric 

Blom

10/11/2019 x x

Omroep West I am Rembrandt 10/11/2019 1-malige uitzending x x

Omrop Fryslân Filmfestival jubileum 10/11/2019 Documentaire** x x NPO2

Omroep Gelderland Nier gezocht 12/11/2019 x x

L1  De Zes van Zaerum 16/11/2019 x

Omroep Flevoland De razzia van 17 november, 75 jaar later 17/11/2019 x x

RTV Utrecht DocU Een nieuwe Bibliotheek (afl2) 17/11/2019 Documentaireserie x

NH Media Eline de wereld rond Taekwando 17/11/2019 Documentaire x x

Omrop Fryslân Hanekemaaiers 17/11/2019 Documentaire** x x NPO2

NH Media Lely-Suite 20/11/2019 Documentaire x x

Omroep West De Ouwe Joekel 24/11/2019 1-malige uitzending x x

Omroep West 100 Jaar Radio 24/11/2019 1-malige uitzending x x

Omrop Fryslân Motorblok - deel 1 24/11/2019 Documentaire, deel 1 

van 3**

x x NPO2

Omroep West Vele gezichten van de Zevenhuizerplas 01/12/2019 1-malige uitzending x x

Omrop Fryslân Motorblok - deel 2 01/12/2019 Documentaire, deel 2 

van 3**

x x NPO2

Omroep West Op naar het Museum 08/12/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Brabant Eten van eigen hof 08/12/2019 documentaire x x

Omroep Titel documentaire Datum 1e uitzending 
bij regionale omroep

Vorm Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

podcast, serie e.a. tv radio online anders

Omroep Titel documentaire Datum 1e uitzending 
bij regionale omroep

Vorm Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

podcast, serie e.a. tv radio online anders
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Omrop Fryslân Motorblok - deel 3 08/12/2019 Documentaire, deel 3 

van 3**

x x NPO2

Omrop Fryslân De oerfal 15/12/2019 Documentaire** x x NPO2

Rijnmond Olivia de Havilland 19/12/2019 Tv-documentaire 26" x

Omroep West Twee Vechters 22/12/2019 1-malige uitzending x x

Omrop Fryslân Moard en lulkoek yn 'e Wâlden 22/12/2019 Documentaire** x x NPO2

Omrop Fryslân Duizend dagen (5 afleveringen) 24/12/2019 Podcast x

Rijnmond Bestaat God? 25/12/2019 Radio-documentaire (2 

delen)

x x

RTV Utrecht DocU De Wereld aan je voeten 25/12/2019 Documentaire x

RTV Utrecht DocU Restauratie Domtoren 25/12/2019 Documentaireserie x

RTV Oost Lest we Forget 25/12/2019 X

NH Media The Maestro 25/12/2019 Muziekspecial x

Omroep Zeeland Operatie Oosterschelde 25/12/2019 lange documentaire x x  

Omroep Flevoland Van Nazi-koe tot Oostvaardersplassen rund 26/12/2019 x x

NH Media Django Wagner 26/12/2019 Muziekspecial x

Omroep Zeeland Oculus maris 26/12/2019 lange documentaire x x  

Omroep Zeeland De laatste getuigen 28/12/2019 lange documentaire x x  

Omroep West Monet Tuinen van Verbeelding 29/12/2019 1-malige uitzending x x

Omroep Zeeland Soldaat zonder wapen 29/12/2019 lange documentaire x x  

Omroep Zeeland De zee zat erin 29/12/2019 korte documentaire x x  

Omroep Brabant Celibaat 29/12/2019 documentaire x x

Omroep Zeeland Navarone, op weg naar de Goffert 31/12/2019 lange documentaire x x  

RTV Noord Lotz Leeft regelmatig x x

RTV Noord Onderzoeksproject MSC Zoe ism Oost, Drenthe en 

Fryslan

regelmatig x x x

RTV Drenthe Cassata wekelijks Podcast x x

RTV Drenthe Drenthe Toen wekelijks Podcast x x

RTV Drenthe FC Emmen wekelijks Podcast x x

Omrop Fryslân Buro de Vries wekelijks Podcast x x

**deze documentaires zijn gefinancierd via de NPO en primair bestemd voor NPO2

Omroep Titel documentaire Datum 1e uitzending 
bij regionale omroep

Vorm Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

podcast, serie e.a. tv radio online anders

Omroep Titel documentaire Datum 1e uitzending 
bij regionale omroep

Vorm Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

podcast, serie e.a. tv radio online anders
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Overzicht evenementen 2019

Omroep Titel evenement Datum 1e uitzending bij rpmi Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

tv radio online social media

Omroep Flevoland Nieuwjaarsconcert 01/01/2019 x x

Omroep West Nieuwjaarsduik 01/01/2019 x x x x

Omroep Zeeland Wallenloop Goes 07/01/2019 x x

Omrop Fryslân Hynstekeuring 12/01/2019 X X x

NH Media Egmond Halve Marathon 12/01/2019 X X

RTV Drenthe WK Dammen (12 - 13 januari) 12/01/2019 x x x

RTV Noord Eurosonic/Noorderslag ism organisatie (15 - 18 
januari)

15/01/2019 x x x x

NH Media NH Events Tulpenplukdag (Tulpen op de Dam) 19/01/2019 X X x

Omroep Zeeland Masters of Dressage 21/01/2019 x x

Omrop Fryslân Iepen Up (diverse uitzendingen) 23/01/2019 X X x

RTV Utrecht Bibliotheekgasten event in Bibliotheek Utrecht 
(serie)

26/01/2019 X

Omroep Zeeland Aemstie Alive Teenagers 28/01/2019 x x

NH Media NH Events G-biljart toernooi, Egmond aan Zee 02/02/2019 X X x

RTV Drenthe Dutch Open Darts 03/02/2019 x x

RTV Oost Openingsdebat Provinciale Statenverkiezingen 06/02/2019 X 

RTV Oost Busbrugfestival 09/02/2019 X x

RTV Drenthe De Winter van 1979 14/02/2019 x x x

NH Media Westfries Ondernemers Gala 14/02/2019 x x

Omroep Titel evenement Datum 1e uitzending bij rpmi Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

tv radio online social media

Omroep Flevoland Gezwam rond de dam 15/02/2019 x x x

L1 Finale LVK 15/02/2019 x x x x

Omroep Gelderland NK Indoor atletiek Apeldoorn (live) 16/02/2019 x x x x

Omroep Zeeland Vestingcross Hulst 17/02/2019 x x x x

Omroep Zeeland Scratch Messiah 18/02/2019 x x

RTV Noord Boskloppergala ism Van Beresteyn 23/02/2019 x x x

RTV Utrecht Tijd van Toen Event waarbij oude foto's uit Utrecht 
worden besrpoken. I.s.m. Utrechts Archief (4 delen)

24/02/2019 X x

Omroep Brabant 3 Uurkes Vurraf, start carnaval (live) 01/03/2019 x x x x

Omroep Gelderland Carnavalsoptocht Klarenbeek (live) 02/03/2019 x x x x

NH Media NH Events Lentetuin Breezand 02/03/2019 X X x

L1 De Brand Beer Boètegewoeëne Boètezitting 02/03/2019 x x x x

Omroep Brabant Optocht Eindhoven (live) 02/03/2019 x x

Omroep Brabant Optocht Standdaarbuiten (live) 02/03/2019 x x

Omroep Brabant Fijnfisjenie TV (live) (2 - 5 maart) 02/03/2019 x x x

Omroep Gelderland Carnavalsoptocht 's-Heerenberg (live) 03/03/2019 x x x x

RTV Oost Carnaval 03/03/2019 X X X x

Omroep Brabant Optocht Tilburg (live) 03/03/2019 x x

Omroep Brabant Optocht Roosendaal 03/03/2019 x x
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RTV Utrecht Stille Tocht n.a.v. Tramaanslag live 22/03/2019 X X X x

RTV Drenthe Ronde van Drenthe 26/03/2019 x x x

Omroep Brabant Lekkerste Worstenbroodje 27/03/2019 x x x

RTV Oost Dialectfestival 31/03/2019 X X x

Omroep Brabant Kullekestocht Molenschot (live) 31/03/2019 x x

Rijnmond NN Marathon Rotterdam 2019 02/04/2019 X X X x

RTV Oost WOII Café 06/04/2019 X X X

Omroep Zeeland International Short Film Festival Middelburg 06/04/2019 x x

Rijnmond Kidsrun 2019 LIVE 07/04/2019 X X x

Omroep Zeeland Marathon Zeeuws-Vlaanderen 13/04/2019 x x x x

Omroep Gelderland Boerûhrock 14/04/2019 x x x

RTV Oost Enschede Marathon 14/04/2019 X X

Omroep Brabant Paaspop (19 - 21 april) 19/04/2019 x x x x

RTV Oost Poasboakes 21/04/2019 X X

NH Media NH Events Rugby toernooi Hilversum 21/04/2019 X X x

RTV Oost Zoek het Ei 22/04/2019 X X X x

RTV Oost Huldiging en Kampioensstrijd FC Twente 23/04/2019 X X X x

Omroep Gelderland Koningsdag 27/04/2019 x x x x

RTV Utrecht Koningsdag Amersfoort Live 27/04/2019 X X X x

RTV Oost Koningsdag 27/04/2019 X X X x

Omroep Gelderland Carnavalsoptocht Beek (live) 04/03/2019 x x x x

Omroep Zeeland Carnavalsoptocht Aardenburg 04/03/2019 x x

Omroep Brabant Optocht Den Bosch (live) 04/03/2019 x x

Omroep Brabant Kruikenstad in koor (live) 04/03/2019 x x

Omroep Brabant Optocht Prinsenbeek 04/03/2019 x

Omroep Brabant Optocht Breda 05/03/2019 x

Omroep Brabant Optocht Bergen op Zoom 05/03/2019 x

Omrop Fryslân Hafabra (diverse afleveringen) 09/03/2019 X X

Omroep Brabant Indoor Brabant Derby (live) 16/03/2019 x

RTV Noord Grunneger Week  (16 - 22 maart) 16/03/2019 x x x x

Omroep Gelderland Stevensloop Nijmegen (live) 17/03/2019 x x x x

Omroep Gelderland Verkiezingsdebat (live) 18/03/2019 x x x x

RTV Noord verkiezingsdebat ism provincie 19/03/2019 x x x x

RTV Drenthe Drenthe Kiest Jong (19 - 21 maart) 19/03/2019 x x x

Omroep Gelderland Verkiezingen Provincie uitslagenavond (live) 20/03/2019 x x x x

RTV Utrecht Provinciale Verkiezingen & 
Waterschapsverkiezingen

20/03/2019 X X X x

RTV Noord uitslagenavond (vernieuwende vorm via visual 
radio)

20/03/2019 x x x

Omrop Fryslân Ferkiezings 20/03/2019 X X X

Omroep Zeeland Prov.Staten- en Waterschapsverkiezingen 20/03/2019 x x x x

L1 Provinciale Statenverkiezingen 20/03/2019 x x x

Omroep Titel evenement Datum 1e uitzending bij rpmi Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

tv radio online social media

Omroep Titel evenement Datum 1e uitzending bij rpmi Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

tv radio online social media
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NH Media Koningsdag Hilversum 27/04/2019 X X

Omroep Zeeland Koningsdag Renesse 29/04/2019 x x

Omroep Flevoland Dodenherdenking 4 mei 04/05/2019 x x x

Omroep Gelderland Herdenking Loenen (live) 04/05/2019 x x x

RTV Utrecht Dodenherdenking Live vanaf Domplein 04/05/2019 X X

RTV Drenthe Dodenherdenking Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork

04/05/2019 x x x

RTV Oost Dodenherdenking 04/05/2019 X X X x

Omroep West Kinderherdenking Madurodam 04/05/2019 x x

Rijnmond Bevrijdingsfestival 05/05/2019 X X X x

Omroep Flevoland Nationale viering 5 mei 05/05/2019 x x x

Omroep Gelderland Defilé - Bevrijdingsdag Wageningen (live) 05/05/2019 x x x x

RTV Noord bevrijdingsfestival ism organisatie 
bevrijdingsfestival

05/05/2019 x x x x

Omrop Fryslân Befrijdingsdei 05/05/2019 X X X x

RTV Oost Bevrijdingsfestival 05/05/2019 X X

NH Media Bevrijdingspop Haarlem 05/05/2019 X X

Omroep West Bevrijdingsfestival 05/05/2019 x x x

Omroep Zeeland Bevrijdingsfestival 05/05/2019 x x x x

Omroep Zeeland Hrieps 13/05/2019 x x

Rijnmond Herdenking Bombardement 14/05/2019 X X X

NH Media Ondernemersverkiezing Noord-Holland 15/05/2019 x x x

Omroep Titel evenement Datum 1e uitzending bij rpmi Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

tv radio online social media

Omroep Gelderland Marikenloop 19/05/2019 x x x

Omroep Brabant ELE Rally (24 - 25 mei) 24/05/2019 x x x

RTV Drenthe Boksgala 25/05/2019 x x

NH Media NH Events Grachtenparade Alkmaar Pride 25/05/2019 X X x

Omroep Brabant Huldiging RKC Waalwijk 29/05/2019 x x x x

Omroep Flevoland Suburbia Er was eens Pretpark 30/05/2019 x

Omroep Flevoland Zang op Hemelvaart 30/05/2019 x x

Omroep Zeeland De Zeeuwse Top 40 30/05/2019 x x x x

Omroep Brabant Breda Jazz (30 mei - 2 juni) 30/05/2019 x x

Omroep Gelderland Rush Hour (live) 31/05/2019 x x x x

Omroep Brabant Festival van het Levenslied 31/05/2019 x

NH Media NH Events G-voetbaltoernooi 01/06/2019 X X x

Omroep Zeeland Vestrock 05/06/2019 x x x x

Omroep Brabant Alpe d'HuZes (live) (5 - 6 juni) 05/06/2019 x x x 

Omroep Gelderland Alpe d'Huzes (live) 06/06/2019 x x x x

RTV Utrecht Alpe d'HuZes Live 06/06/2019 X X X

RTV Oost Alpe d’HuZes 06/06/2019 X X X x

RTV Drenthe Hello Festival Emmen (6 - 7 juni) 06/06/2019 x x x

Omroep Flevoland Beker Finale Flevo Boys – VEV’67 08/06/2019 x x x

RTV Oost FBK Games 09/06/2019 X

Omrop Fryslân Fyts 11-stêdentocht 10/06/2019 X X X x

Omroep Titel evenement Datum 1e uitzending bij rpmi Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

tv radio online social media
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Rijnmond Roparun 11/06/2019 x x x x

Rijnmond Maak Kanker Kansloos Slotweekend/actie 12/06/2019 x x x x

Omroep Brabant Luchtmachtdagen Volkel (live) (14 - 15 juni) 14/06/2019 x x x

Omroep Gelderland Next Generation atletiek Nijmegen (live) 15/06/2019 x x x x

RTV Oost Scania Zwolse Halve Marathon 15/06/2019 X X x

Omroep Gelderland Manana Manana 16/06/2019 x x x

Omroep Zeeland DELTA Ride for the Roses 17/06/2019 x x

Omroep Brabant Boschparade (live) 18/06/2019 x x x

Omroep Brabant ZLM Tour 2019 (19 - 23 juni) 19/06/2019 x

Omroep Zeeland ZLM Tour 20/06/2019 x x x

Omroep West Sail op scheveningen (20 - 23 juni) 20/06/2019 x x x x

RTV Oost CSI Twente 21/06/2019 X X

Omrop Fryslân Maarten v/d Weijden (21 - 24 juni) 21/06/2019 X X X x

RTV Drenthe Drents Liedtiesfestival 22/06/2019 x x

NH Media NH Events Prutrace Westzaan 22/06/2019 X X x

NH Media Wandel4Daagse Alkmaar 22/06/2019 X X

RTV Drenthe TT Assen (26 - 30 juni) 26/06/2019 x x x

Omroep Brabant Opera Sing along 27/06/2019 x

Omroep West Parkpop (28 - 30 juni) 28/06/2019 x x x

Omroep Zeeland Concert at Sea 29/06/2019 x x x x

NOS/Omroep West Veteranendag 30/06/2019 x

Omroep Titel evenement Datum 1e uitzending bij rpmi Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

tv radio online social media

L1 TOUR DE LIMBOURG 05/07/2019 x x x

RTV Oost Tot de Nek in de Drek 06/07/2019 X X X x

RTV Oost Balletje Hooghouden (6, 7 en 14 juli) 06/07/2019 ?

L1 OLS 07/07/2019 x x x x

Omroep Zeeland Zeeland Regatta 08/07/2019 x x

Omroep Gelderland Vierdaagse (live) 15/07/2019 x x x x

Omroep Gelderland Zwarte Cross 18/07/2019 x x x x

RTV Oost Zwarte Cross (18 - 21 juli) 18/07/2019 X X X x

NOS/Omroep West Intocht Vierdaagse 19/07/2019 x

Omrop Fryslân TV registratie Myn Skip (20 - 21 juli) 20/07/2019 X X

RTV Drenthe CH De Wolden paardenconcour (21 en 28 juli) 21/07/2019 x x

Omrop Fryslân Simmerkafee 26/07/2019 x

Rijnmond Zomercarnaval 27/07/2019 x x x x

Omrop Fryslân Skûtsjesilen (27 juli - 17 augustus) 27/07/2019 X X X x

Omroep Zeeland Weitjerock 29/07/2019 x x

Omrop Fryslân PC 31/07/2019 X X X x

NH Media i.s.m. AT5 Canal Pride Amsterdam 03/08/2019 X

RTV Oost CSI Ommen 04/08/2019 X X

Omroep West  i.s.m. 
WOS

Varend Corso 04/08/2019 x x x

RTV Drenthe Gouden Pijl 04/08/2019 x x

Omroep Titel evenement Datum 1e uitzending bij rpmi Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

tv radio online social media
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Omroep Zeeland Vlissingen Zingt 05/08/2019 x x

Omroep Gelderland Steengroevetheater Wintersijk 10/08/2019 x x x

NH Media EK Wielrennen Alkmaar 10/08/2019 X X x

Omrop Fryslân FK Fierljeppen 11/08/2019 X X X x

Omroep Flevoland Flevolandse Indie Herdenking 15/08/2019 x x x

RTV Oost Bloemencorso Sint Jansklooster 16/08/2019 X 

Omroep Gelderland Ronde van de Achterhoek (live) 18/08/2019 x x x x

Rijnmond EK Paardensport 19/08/2019 x x x x

Omroep Zeeland Mosseldag Yerseke 19/08/2019 x x

L1 CULTURA NOVA 23/08/2019 x x x x

Omroep Brabant 24 Uurs Solexracefestival (23 - 25 augustus) 23/08/2019 x x x

NH Media i.s.m. AT5 Uitmarkt (24 - 25 augustus) 24/08/2019 X X X

Omroep Zeeland Zeeland Nazomerfestival 25/08/2019 x x x x

Omroep Brabant Brabantsedag 25/08/2019 x x x x

Omroep Zeeland Veere 1809 26/08/2019 x x

RTV Drenthe Weer aan het werk en naar school 26/08/2019 x x x

Omroep Zeeland Start landelijke viering 75 jaar vrijheid 31/08/2019 x x x x

Omroep Brabant Herdenking Slag om de Schelde (live) 31/08/2019 x x

RTV Drenthe Bloemencorso Eelde 31/08/2019 x x x

Omroep Brabant Corso Zundert (live) 01/09/2019 x x x x

Omroep Brabant Tilburg Ten Miles 01/09/2019 x x

Omroep Titel evenement Datum 1e uitzending bij rpmi Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

tv radio online social media

Rijnmond Wereldhavendagen 02/09/2019 x x x x

Omroep Gelderland Ladies Tour (live) 03/09/2019 x x x x

Omroep Flevoland Red de Batavia 04/09/2019 x x x

RTV Oost Boels Ladies Tour (5 - 8 september) 05/09/2019 X 

Omroep Flevoland Havenkom Festival Concert 07/09/2019 x x

Omroep Gelderland Airborne wandeltocht (live) 07/09/2019 x x x x

Omroep Gelderland Bloemencorso Lichtenvoorde 08/09/2019 x x x x

Omroep Zeeland Groede Festival 09/09/2019 x x

Omroep Brabant Herdenking Waalre (live) 11/09/2019 x x

RTV Oost FC Twente Vrouwen Champions League (div.
wedstrijden)

11/09/2019 X X x

L1 75 jaar Bevrijding Mesch 12/09/2019 x x

Omroep Gelderland Appelpop (live) 14/09/2019 x x x x

RTV Oost NK authentiek gerij 14/09/2019 X X x

Omroep Zeeland De Lage Landen Lijst 14/09/2019 x x x x

Omroep Brabant Market Garden (live) 14/09/2019 x x x

Omrop Fryslân TV registratie Hûnekop (14 - 15 september) 14/09/2019 X X

Omroep Gelderland Bridge to Bridge 15/09/2019 x x x

Omroep Zeeland Ride for the Roses 16/09/2019 x x x x

Omroep West Prinsjesdag 17/09/2019 x x x x

RTV Drenthe Koningsbezoek Zuidwest Drenthe 18/09/2019 x x x x

Omroep Gelderland Bridge to Liberation Experience 20/09/2019 x x x x

Omroep Titel evenement Datum 1e uitzending bij rpmi Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

tv radio online social media
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RTV Oost Twente Rally (20 - 22 september) 20/09/2019 X X X

Omroep Gelderland Fruitcorso Tiel (live) 21/09/2019 x x x x

Omroep Gelderland Herdenking Ginkelse Heide (live) 21/09/2019 x x x x

RTV Oost Samenloop voor Hoop (21 - 22 september) 21/09/2019 X X X

Omroep Gelderland Herdenking Oosterbeek (live) 22/09/2019 x x x

RTV Utrecht Bridge to Liberation Experience Live 75 jaar Vrijheid 
(i.s.m. Omroep Gelderland)

22/09/2019 X

NH Media Dam tot Damloop 22/09/2019 x x x x

Omroep Zeeland Jazz by the Sea 23/09/2019 x x

Omroep Flevoland Mud Masters (28 - 29 september) 28/09/2019 x x x

Omroep Zeeland Kustmarathon Zeeland 05/10/2019 x x x x

Omroep Brabant Singelloop Breda 06/10/2019 x x

NH Media NH Events Alkmaar Ontzet 08/10/2019 X X x

RTV Oost Military (10 - 13 oktober) 10/10/2019 X X X x

Omroep Zeeland Tacx Pro Classic 12/10/2019 x x x x

RTV Noord 4 mijl i.s.m. organisatie 13/10/2019 x x x x

Omroep Brabant Marathon Eindhoven (live) 13/10/2019 x x x

Omroep Zeeland Abeelenrace 14/10/2019 x x

RTV Drenthe Zuidlaardermarkt 15/10/2019 x x x

Omroep Gelderland Slag om Grolle (live) 19/10/2019 x x x x

NH Media i.s.m. AT5 Amsterdam Marathon 20/10/2019 X X

Omroep Brabant Bevrijdingsroute West (live) 26/10/2019 x x x

Omroep Titel evenement Datum 1e uitzending bij rpmi Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

tv radio online social media

Omroep Brabant Herdenking Can. Begraafplaats 27/10/2019 x

Omroep Brabant Herdenking Poolse bevrijding 27/10/2019 x

Omroep Brabant Herdenk. Bevrijding Den Bosch 27/10/2019 x

Omroep Zeeland Mallard Mars 28/10/2019 x x

Omrop Fryslân 100 Jier radio (28 oktober - 3 november) 28/10/2019 X X X

Omroep Zeeland Contacta 05/11/2019 x x x

Omroep West 100 jaar radio 06/11/2019 x x x

Omroep Zeeland Bevrijdingsconcert 11/11/2019 x x

L1 De 11devande11de 11/11/2019 x x x x

Omroep Brabant Start carnavalsseizoen 11-11 11/11/2019 x x

Omrop Fryslân Registratie Liet 15/11/2019 X X x

Omroep West Intocht Sinterklaas 16/11/2019 x x x x

Omroep Gelderland Zevenheuvelenloop (live) 17/11/2019 x x x x

Omroep Zeeland Sinterklaasintocht Sas van Gent 18/11/2019 x x

Omroep Zeeland Zakloop Nisse 25/11/2019 x x

NH Media NH Events Fjoertoer 30/11/2019 X X x

Omroep Gelderland Montferland Run (live) 01/12/2019 x x x x

RTV Noord Voor Elkaar (9- 24 december) 09/12/2019 x x x x

Omroep West Lichtjesavond Delft 10/12/2019 x x

Omroep West Gouda bij Kaarslicht 13/12/2019 x x

RTV Oost Dickens Festijn (EO) (14 - 15 december) 14/12/2019 X X x

Omroep Titel evenement Datum 1e uitzending bij rpmi Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

tv radio online social media
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Omroep West Sing-along 15/12/2019 x x

NH Media Dankjewel Diner 17/12/2019 x x x x

RTV Oost Overijssel in Actie 21/12/2019 X X X

Omroep Brabant Omroep Brabant Winterfeest 21/12/2019 x

Omrop Fryslân Top 100 (23 - 31 december) 23/12/2019 x

RTV Oost Kerstnachtdienst in Streektaal 24/12/2019 X X

Omroep Gelderland Kerstconcert Omroep Gelderland 25/12/2019 x x x

Omroep Brabant Brabander van het Jaar 2019 25/12/2019 x

Omroep Gelderland Suburbia De nacht moeder van de dag (25 - 26 
december)

25/12/2019 x

Omroep Gelderland Volkskerstzang Harderwijk 26/12/2019 x x x

Omrop Fryslân Sportmominten 2019 27/12/2019 X X

RTV Drenthe Protos Weering zaalvoetbaltoernooi (28 dec. - 11 
jan.)

28/12/2019 x x x

Omroep Gelderland Carbid schieten Nijkerkerveen / Hummelo (live) 31/12/2019 x x x x

Omroep West "Vaarwel 2018 
 oudejaarsconference Sjaak Bral"

31/12/2019 x

NOS/Omroep West Nationaal aftelmoment 31/12/2019

RTV Drenthe (Sport)wedstrijd van de week (diverse uitzendingen) wekelijks x x

Omroep Titel evenement Datum 1e uitzending bij rpmi Kanaal (of kanalen) waarop  
de documentaire is uitgezonden

tv radio online social media
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Hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht en bestuur 
Overzicht per 31 december 2019

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)
• Vice-voorzitter Stichting CIVO (onbezoldigd)
• Voorzitter Stichting Hofje onder den Toren (onbezoldigd)

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)

49



Maria Henneman
lid

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

communicatie
• Directeur/eigenaar Hof van Amstel BV, dressuurstal

Nevenfuncties:
• Vice-voorzitter 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 raad van advies Inspectie Justitie en Veiligheid (bezoldigd) 
• Voorzitter programmacommissie Gender & Gezondheid ZonMw (bezoldigd)
• Lid raad van advies Baker en McKenzie (bezoldigd)
• Lid begeleidingscommissie van het onderzoek naar de (zorg)behoefte van 

Dutchbat III veteranen (bezoldigd)
• Voorzitter ORUN, kwaliteitsinstituut voor de diploma’s en examinatoren hippische 

opleidingen Nederland (onbezoldigd)
• Voorzitter Technische Commissie Dressuur KNHS (onbezoldigd)
• 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 Stekel TV B.V., onafhankelijk adviesbureau voor innovatie en 

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

co-working space
• Projectleider Sportinnovatiestudio, incubator in opdracht van NOC*NSF  

en sportbonden

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

Gerard Schuiteman
bestuur

Nevenfuncties uit hoofde van de hoofdfunctie:
• 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 per 31 december 2019

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 

Petrice Broeders (a.i.)
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 2018 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 2019 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 2019

I. Basisactiviteiten RPO als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)

Toezichthoudende activiteiten
• Bijeenkomsten van de RvT 
• Bestuurlijk overleg OCW
• Bestuurlijk overleg CvdM, RvC en anderen
• Commissies audit, remuneratie, beleidsontwikkeling & 

juridische zaken, organisatieontwikkeling & innovatie 

De raad van toezicht van de stichting heeft zesmaal vergaderd, inclusief 
één strategiedag. De Auditcommissie is tweemaal bijeen geweest, de 
Remuneratiecommissie eenmaal. Een bijeenkomst met de minister en besturen en 
toezichthouders RPO en regionale omroepen is georganiseerd. Twee leden van de 
raad van toezicht hebben bezoeken gebracht aan raden van toezicht van 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 en het 
jaarverslag zijn vastgesteld.
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 (planning, informatievoorziening, agendering etc.) ondersteund. 

Strategie, financieel beleid en personeelszaken hebben hun plek in beleids-en 
verantwoordingscyclus en staan beschreven in het RPO-handboek.

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

Voldoen aan Beleidsregels Governance &
interne beheersing 2017

De Beleidsregels Governance en interne beheersing zijn geïmplementeerd. In het 
bestuursverslag en het jaarverslag is gerapporteerd over de verschillende onderdelen. 
Documenten als statuten en reglementen zijn openbaar gemaakt op de website.
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Finance & control
•  Opstellen jaarrekening (incl. controleverslag accountant)
• Opstellen bestuursverslag 
• Financieel en fiscaal beheer en administratie
• Risicomanagement

De jaarrekening met bestuursverslag is 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.

Gedurende het jaar zijn periodiek rapportages opgesteld en besproken om adequaat te 
kunnen sturen en beheersen. Financiële processen zijn beschreven. Offertetraject voor 
aanwijzing accountant over boekjaren 2019 t/m 2021 uitgevoerd. Risicomanagement 
en interne beheersmaatregelen zijn twee keer geagendeerd.

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

Gedurende het jaar is aandacht besteed aan de naleving van wet- en regelgeving. 
Met OCW is overleg geweest over de Beleidsregel Aanbodkanalen, de 
prestatieovereenkomst,  voorstellen tot mediawettelijke wijziging i.v.m. het gelijktrekken 
van de concessie en de aanwijzingen van regionale omroepen, en de Subsidieregeling 
innovatie en samenwerking. Het bestuur, de raad van toezicht en het ORO zijn van 
diverse juridische adviezen over af te sluiten overeenkomsten en samenwerkingen 
voorzien.

Voldoen aan wet- en regelgeving Aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Mediawet en 
Beleidsregels Governance en interne beheersing wordt voldaan.

Jaarverslag, PR en communicatie Met het jaarverslag is verslag gedaan over de uitvoering van de publieke 
mediaopdracht op regionaal niveau door de regionale omroepen. Een maandelijkse 
RPO-nieuwsbrief informeert stakeholders over ontwikkelingen binnen de regionale 
omroep. De RPO heeft deelgenomen aan diverse bijeenkomsten, seminars en 
congressen. De bestuurder heeft diverse interviews gegeven aan verschillende media. 

II. Coördinatie & andere wettelijke taken

Concessiebeleidsplan
• Vertalen naar jaarplannen
• Uitvoeren en monitoring 

De concessie is, op basis van het concessiebeleidsplan, verleend voor de periode 
1 januari 2019 tot en met 31 december 2025. De uitvoering en uitwerking van de 
ambities en doelstellingen uit het concessiebeleidsplan zijn een terugkerend onderwerp 
op de agenda van het ORO en hebben een plek gekregen in de RPO-begroting 2020. 

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

Het proces om tot een prestatieovereenkomst te komen is opgestart. Gesprekken over 
de opzet en onderwerpen van de prestatieovereenkomst zijn gevoerd met de RvT, OCW, 
CvdM en het ORO. Dit komt tot afronding in 2020.

Begroting
• Opstellen RPO-begroting 
• Afstemmen begroting in ORO

Het totaalbudget voor de uitvoering van de publieke mediadienst op regionaal niveau is via 
de RPO-begroting, in samenhang met het concessiebeleidsplan en de (nog) af te sluiten 
prestatieovereenkomst, aangevraagd op basis van de Mediawet, artikel 2.169a, lid 1. De 
begroting is opgesteld in het proces advies (ORO), vaststelling (bestuur) en instemming 
(raad van toezicht).

Een op het concessiebeleidsplan afgestemd financieel- en beleidskader is aan de regionale 
omroepen gestuurd, met een instructie hoe hun bekostigingsaanvraag (begroting en 
activiteitenplan) op de RPO-begroting moet worden afgestemd. 

De RPO heeft in haar begroting een nieuw aanbodkanaal aangevraagd: L11Alaaf voor L1. 
Begin 2020 heeft  de minister deze aanvraag goedgekeurd.

Evaluatie concessiebeleidsplan
• Opzet en planning
• Evalueren concessiebeleidsplan
• Voorbereiden nieuwe planperiode in MJB 2021

De concessieperiode, die loopt van 2019 tot en met 2025, heeft twee planperiodes 
waarbij de eerste planperiode loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 
en de tweede planperiode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. De eerste 
planperiode geldt als inleerperiode die wordt afgesloten met een evaluatie. Deze 
evaluatie wordt in 2020 in de steigers gezet.
In 2019 heeft de RPO gesproken met de evaluatiecommissie NPO.
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CAO voor het Omroeppersoneel 
• Overleg, onderhandelen en afsluiten CAO voor 

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

commissies, waaronder de modernisering van de cao

De RPO-bestuurder is voorzitter van de werkgeversdelegatie voor de 
cao-onderhandeling namens de NPO en RPO. In januari is een akkoord bereikt over een 
nieuwe sociale regeling. 

In januari heeft de RPO namens zeven omroepen de reactie op de sommatie en 
ingebrekestelling van NVJ en FNV gecoördineerd. 

Het overleg tussen werkgevers en de werknemers om te komen tot een nieuwe CAO 
2019 is stukgelopen. De medewerkers van de landelijke en regionale publieke is 
(vooralsnog) een structurele loonsverhoging onthouden.
Werkgevers van de landelijke en regionale publieke omroep hebben daarop vrijwillig 
besloten om alle omroepmedewerkers over 2019 een eenmalige bijdrage van 2,6% 
uit te keren. 

Stimuleren vergelijkbare jaarverslaggeving en gebruik 
verantwoordingsmodellen

De RPO onderstreept het belang van eenduidig uitgevoerde verslaglegging 
door omroepen. De knelpunten en verbeterpunten van het Handboek Financiële 
verslaglegging zijn blijvend onder de aandacht van OCW gebracht. De formele evaluatie 
heeft echter nog steeds niet plaatsgehad. Het verlichten van de administratieve 
lasten en het ontdoen van het Handboek van zaken die voor omroepen en RPO van 
minder belang zijn is en blijft de doelstelling zonder af te doen aan een volledige en 
transparante verantwoording. 

Ontwikkelen projecten RPO en regionale omroepen ter 
uitvoering selectie van projecten uit mediabegroting 
2019 (Subsidieregeling innovatie en samenwerking)

In overleg met OCW en na vragen uit de Tweede Kamer is de Frictiekostenregeling B 
vervangen door de Subsidieregeling innovatie en samenwerking. Deze Subsidieregeling 
is per 1 april opengesteld. De inzet van de Regeling en afstemming van de 
verschillende projecten is een terugkerend onderwerp op de ORO-agenda. 

Over vijf subsidieaanvragen heeft de RPO advies uitgebracht aan OCW. Met OCW is 
verder overleg gevoerd over de verhoging van het subsidieplafond voor het tijdvak 
2020 vanwege niet aangewende middelen uit andere aanvragen en projecten 
(frictiekostenregeling en Pilot Vensterprogrammering). 

Adviseren over aanvragen frictiekostenregeling A en B In 2019 heeft de RPO geadviseerd over twee aanvragen Frictiekostenregeling A en 
twee aanvragen Frictiekostenregeling B.

Invulling geven aan bestaande en eventuele nieuwe 
beleidsregels t.a.v. publieke media-instellingen

De RPO is betrokken bij de uitwerking van de besteding van extra middelen voor 
onderzoeksjournalistiek. De RPO en FTM hebben subsidie van het Stimuleringsfonds 
voor de Journalistiek voor het project Onderzoeksjournalistiek zonder vaste woon- of 
verblijfplaats. De RPO coördineert en de regionale omroepen voeren met FTM vier 
grote journalistieke onderzoeksproducties uit.

Toepassen toetsingskader regionale publieke 
mediaopdracht door de rpmi’s

De RPO stelt een rapportageschema op ten behoeve van de uitvoering van artikel 2.1, 
eerste lid, onderdelen a en a1, van de Mediawet 2008. Het rapportageschema moet 
inzicht geven in ICE (informatie, cultuur, educatie) en amusement als middel. Het 
rapportageschema is 1 juli 2020 gereed.

Toepassen en desgewenst actualiseren samenhangen-
de distributiestrategie

Met NH Media is overleg geweest over de samenhangende distributiestrategie. NH 
heeft zijn activiteitenplan (waar de distributiestrategie onderdeel vanuit maakt) alsnog 
opgesteld op aanwijzing van het CvdM.
De samenhangende distributiestrategie voor 2020 en verder is geactualiseerd en heeft 
een plek gekregen in de RPO-begroting 2020.

Bewaken procedure aanbodkanalen rpmi’s, mede naar 
aanleiding van aankomende beleidsregels OCW 
en CvdM

De Beleidsregel aanbodkanalen heeft niet direct effect op de activiteiten van de 
regionale omroepen, omdat de aanbodkanalen van de omroepen eind 2018 door de 
minister zijn goedgekeurd. De Beleidsregel is op 1 oktober 2019 in werking getreden. 
De RPO heeft in de RPO-begroting 2020 een nieuw aanbodkanaal aangevraagd: 
L11alaaf.nl. De onderbouwing daarvan is in oktober opgestuurd en als addendum 
toegevoegd aan de RPO-begroting.

Toepassen geactualiseerde handreiking door 
mediaraden en rpmi’s om de verantwoording in 2019 
en volgende jaren te versterken

De verantwoording via regionale mediaraden wordt gestimuleerd met het toepassen 
van de in 2018 geactualiseerde handleiding. De RPO heeft over de rol en taak van 
Mediaraden een presentatie gegeven bij Omrop Fryslân. 
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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. 

De samenwerking met de NOS is verder geïntensiveerd met het convenant Versterking 
publieke journalistiek van de NOS en de regionale omroepen. NOS-berichten worden 
begin 2020 prominent op de websites en apps van regionale omroepen geplaatst en 
berichten van regionale omroepen op de website en app van de NOS.

Een plan van aanpak met een begroting voor de uitvoering van een proef met regionale 
nieuwsvensters op een landelijk net is gezamenlijk met de NPO opgesteld en 
naar de minister gestuurd. De pilot is op 1 april van start gegaan. Drie regionale 
omroepen zijn toen gestart met eigen regiojournaals op NPO2. In andere provincies 
was Kijk op de Regio te zien. Een evaluatie is door de RPO en NPO gezamenlijk 
opgesteld en begin oktober naar OCW gestuurd en besproken.

De RPO participeert in een bijeenkomst van de werkgroep Documentaires van de NPO 
met regionale omroepen om de samenwerking op het gebied van documentaires/
co-producties te bevorderen.

Met landelijke omroepen is contact over invulling/plannen voor regionale 
programmering.

Bijdragen aan samenwerking met lokale omroepen
door beleid en uitvoering
• In samenspraak met NLPO/OLON bevorderen 

samenwerking regionale en lokale omroepen
• Monitoren samenwerking

RPO heeft twee interviews gehad met een RvC/ROB-commissie die advies heeft 
uitgebracht aan de minister over de organisatie en financiering van lokale publieke 
omroepen.
In het kader van de nieuwe subsidieregeling wordt een project voorbereid die 
samenwerking tussen regionale en lokale publieke omroepen bevordert. Het belang 
van de samenwerking is onderstreept in de visiebrief van Slob. Met werkgroep reg/lok 
wordt plan van aanpak opgesteld. Gesprek met NLPO en NOS gehad over invulling. 

Bereik- en waarderingsonderzoek 
• (Laten) verrichten van sectoronderzoek
• Marketing en onderzoek

De RPO coördineert het bereiks- en waarderingsonderzoek. In 2019 is een 
Voorjaarsmeting op basis van een nieuwe opzet uitgevoerd door Motivaction. Sinds het 
najaar is de nieuwe opzet -met continumeting- van start gegaan. Rapportageregels zijn 
opgesteld voor het gebruiken van de resultaten. Het onderzoek is een aanzet tot het 
onderzoek in 2020 dat als nulmeting gebruikt zal worden.

Media-onderzoek Prestatie- en gebruikscijfers van de verschillende aanbodkanalen en platformen 
worden door de RPO verzameld en geanalyseerd. 

Overleg ORO
• Voeren secretariaat, voorbereiden en bijwonen overleg 

en opvolgen acties
• Onderhouden contacten met leden, met name 

voorzitter en vicevoorzitter t.b.v. uitvoering jaarplannen

Het ORO vergaderde in 2019 vijfmaal met het RPO-bestuur. Daarnaast was er een 
strategiedag met het ORO, hoofdredacteuren en RPO-bestuur n.a.v. de visiebrief 
minister en maatregelen die betrekking hebben op de regionale omroep.
De vergaderingen zijn voorbereid door de RPO in overleg met de voorzitter en 
vice-voorzitter van het ORO. Daarmee is ook regelmatig overleg over onder 
andere de ORO-agenda, de toekomstvisie op de (regionale) publieke omroep, de 
prestatieovereenkomst, en de begroting 2020. De gezamenlijke Ondernemingsraden, 
het ORO en het RPO-bestuur zijn één keer bijeen geweest. 

Vanuit de RPO is gestart met een businessplan voor het gemeenschappelijk online 
expertise & innovatiecentrum (GROE&I). Dit plan is behandeld in het ORO van april. De 
VOF GROE&I is daarna formeel opgericht door negen omroepen

(Bijdragen aan) gezamenlijke vertegenwoordiging 
zoals bij ministeries, parlementen, toezichthouders, 
NPO, NLPO, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, 
Raad voor Cultuur, Nicam, Stichting Bedrijf en Beroep, 
PMSE (Nederlandse Belangenvereniging Draadloze A/V 
verbindingen), etc.

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

Met het Instituut voor Fysieke Veiligheid is gewerkt aan een nieuw model 
samenwerkingsconvenant met de veiligheidsregio’s in verband met de officiële status 
als calamiteitenzenders die de regionale omroepen hebben. Besluitvorming hierover 
vindt plaats in 2020.
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Distributiebeleid
• Volgen, bestuderen en adviseren over beleidsveld 

distributie en frequenties (waaronder digitale radio en tv, 
FM, kabel en online) 

• Vertegenwoordiging in overleggen met beleidsorganen 
(Nationaal Frequentie Overleg, Taskforce Digitaal 
Spectrum, overleggen, Algemeen Overleggen in de 
Tweede Kamer over het distributiebeleid)

• DAB+-beleid (waaronder coördinatie van 
afspraken m.b.t. bekostiging, dekking, en naleving 
ingebruiknameverplichting

• Afspraken pakketaanbieders, inclusief naleving 
must-carry verplichtingen en beoordelen 
ontheffingsverzoeken

De RPO vertegenwoordigt de regionale omroepen in verschillende overleggen met 
betrekking tot distributiebeleid, zoals de Taskforce digitale radio en de dialoogsessie 
niet-landelijke partijen. Namens de regionale omroepen behartigt de RPO ook de 
belangen bij het ministerie van EZK en Agentschap Telecom als het gaat om het 
digitaliseringsbeleid.

Voor twee internetconsultaties – wijziging 700Mhz band en DAB+ uitgifte laag 6 – is 
onderzocht of een reactie namens regionale omroepen moest worden ingestuurd.

Bij de realisatie van de koppeling met NLZIET fungeert RPO als projectcoördinator 
namens de omroepen, sinds begin oktober zijn alle omroepen toegevoegd aan NLZIET.

Organiseren van gezamenlijke inkoopprocedures Zie onder III.

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 
• Nationaal Luisteronderzoek (NLO) en Stichting 

Kijkonderzoek (SKO) via Omroep Reclame Nederland 
(ORN)

• 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.

In 2019 is voor het eerst de Regio Tegel uitgereikt aan Maarten Dallinga voor de 
podcastserie Anoniem Intiem (Omroep Gelderland) De Regio Tegel is een journalistieke 
prijs voor lokale/regionale producties, mogelijk gemaakt door de RPO en NLPO. De 
RPO ondersteunt de trainingsdag voor Regionale en Lokale Journalistiek die in maart 
2019 is georganiseerd. Tevens is een bijdrage geleverd aan het congres De Regio Vecht 
Terug van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. 

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

De RPO organiseert de overleggen van Hoofden P&O, Hoofden Financiën, 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. Voor geïnteresseerde 
omroepen heeft de RPO workshops op het gebied van AVG aangeboden.

De RPO heeft subsidie aangevraagd bij het vfonds voor het project 75 jaar vrijheid 
bij regionale omroepen. De RPO coördineert en de regionale omroepen voeren het 
journalistieke project uit.
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Voeren van gezamenlijke inkoopprocedures t.a.v.
• Upgrade signaallevering naar HD t.b.v. pakketaanbieders 
• Distributie FM-diensten
• Raamovereenkomst Mediatechniek 2015-2019 

(evaluatie)
• Project vervanging stadionlijnen
• Connected TV – On Demand kijken
• App-ontwikkeling

RPO heeft de inkoopprocedure (overschakeling) FM-netwerken en bereiksonderzoek 
begeleid. Nawerk gedurende 2019.

De evaluatie van de Raamovereenkomst Mediatechniek is door een werkgroep 
afgerond en een aanbeveling over een vervolg wordt aan het ORO voorgelegd. Een 
werkgroep bereidt een nieuwe raamovereenkomst Mediatechniek voor. 
Sinds 1 oktober is in Hilversum een nieuw overnamepunt operationeel met daarin 
de televisiesignalen in HD-kwaliteit en de radiosignalen. Met pakketaanbieders zijn 
gesprekken gevoerd over de overgang naar HD. Doel is om medio 2020 volledig in HD 
uit te zenden. Bij de meeste aanbieders leidt dit niet tot problemen in de doorgifte of 
zijn oplossingen gevonden. 

FM-diensten: Zie distributiebeleid.
Vervanging stadionlijnen wordt door de individuele omroepen uitgevoerd. RPO zorgt 
voor de financiële afwikkeling. 
Voor de lancering van de smart TV-app bij VodafoneZiggo is gezocht naar de 
benodigde oplossingen om tot een lanceerdatum te komen. App-ontwikkelingen 
worden in GROE&I ondergebracht. Met NOS is afgesproken te onderzoeken of en hoe 
de web- en appframes van de NOS door de regionale omroepen te gebruiken zijn. DIt 
onderzoek zal begin 2020 klaar moeten zijn.

Behartigen van gemeenschappelijke belangen bij 
derde partijen zoals:
• ANP
• Collectieve beheersorganisaties als Buma/Stemra, 

SENA en Videma
• Afspraken met alle distributiepartijen over distributie
• Samenwerkingsverband beeldleveranties  

Tweede Kamer

Met Buma/Stemra is een nieuw contract afgesloten voor de periode 2018-2025. De 
RPO is met Sena in gesprek over vernieuwing van de overeenkomst en met ANP over 
de verlenging van het contract. 

In september is een nieuwe werkwijze voor beeldleveranties Tweede Kamer in 
werking getreden. De Tweede Kamer gaat de kosten dragen en de journalistieke 
onafhankelijkheid wordt daarbij geborgd.

Faciliteren P&O rpmi’s Het P&O overleg heeft een nieuwe gesprekscyclus ontwikkeld voor de regionale 
omroepen op basis van het nieuwe beoordelen. Ook is een training oplossingsgericht 
werken gefaciliteerd. De omroepen zijn bezig met de ontwikkeling en de implementatie 
in hun organisaties. De planning voor de meeste omroepen is om de cyclus eind 2019 
begin 2020 in te voeren. De invoering ligt op schema, enkele omroepen uitgezonderd 
door interne wisselingen.

Online platform voor e-learnings Voor regionale omroepen is een online platforms met e-learnings beschikbaar. Ook is 
een nieuwe sector specifieke training ontwikkeld (veiligheid bij branden). De RPO heeft 
een subsidie gekregen van het AWO fonds (opleidingsfonds voor de omroep) voor extra 
e-learnings. Samen met de NPO en Werkstation (opleidingsplatform van het AWO) 
wordt onderzocht of samenwerking mogelijk is. Zes regionale omroepen gaan dit 
jaar door met het platform. De RPO heeft de deelname aan het platform beëindigd en 
voert gesprekken met de NPO/Werkstation voor het laten aansluiten van de regionale 
platforms bij het Werkstation.

Beheer contracten en distributieovereenkomsten DAB+ De RPO voert het contractbeheer voor digitale radio en legt verantwoording af aan 
OCW over de subsidie.

Faciliteren van uitwisseling van kennis op gebied van 
de nieuwe privacywet AVG

De RPO heeft vier AVG-workshops georganiseerd voor de geïnteresseerde regionale 
omroepen over verwerkersovereenkomsten, rechten van betrokkenen en herkennen en 
afhandelen datalekken

Organiseren NL Media Event en NL Awards In maart 2019 vinden het NL Media Event en de uitreiking van de NL Awards plaats in 
Zeist, evenementen die de RPO organiseert. 
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Afkortingen
RPO Stichting Regionale Publieke Omroep

AO  Algemeen overleg van een Tweede Kamercommissie met een minister

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

AWO fonds Arbeidsmarkt, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor  
de Omroep

BUMA Bureau voor Muziekauteursrechten

BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken

CAO Collectieve arbeidsovereenkomst

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

CDN Content Delivery Network

CvdM/
Commissariaat Commissariaat voor de Media

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

GROE&I Gemeenschappelijk Regionaal Online Expertise- en Innovatiecentrum

HD High-Definition

HRM-systeem Human Resource Management systeem

HRO Hoofdredacteuren Overleg

IPO Interprovinciaal Overleg

J&V Ministerie van Justitie en Veiligheid

NFO Nationaal Frequentie Overleg

NICAM Nederlands Instituut voor de Classificatie van  
Audiovisuele Media

NLCO Niet Landelijke Commerciële Omroep

NLO Nationaal Luister Onderzoek

NLPO/OLON Nederlandse Lokale Publieke Omroep /  
Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland

NPO Nederlandse Publieke Omroep

NVJ Nederlandse Vereniging van Journalisten

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ORN Omroep Reclame Nederland

ORO Overleg Regionale Omroepen

P&O Personeel en Organisatie 

POVK Prestatieovereenkomst

PMSE Nederlandse belangenvereniging draadloze A/V verbindingen

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

RvC Raad voor Cultuur

RvT Raad van Toezicht

SENA Stichting ter Exploitatie van Naburige rechten

SKO Stichting Kijk Onderzoek

Stemra Stichting tot Exploitatie van Mechanische Reproductierechten 
voor Auteurs

Videma Stichting die licenties verstrekt voor zakelijk tv-gebruik (o.a. Horeca) 

VOD Video on demand

VVOJ Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek

WAB Wet Arbeid in Balans

WOB Wet openbaarheid van bestuur

WNT Wet Normering Topinkomens

ZBO Zelfstandig bestuursorgaan
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Colofon
RPO Jaarverslag 2019
21 april 2020

Fotografie 
• Gerard Schuiteman - RPO, foto Eric Brinkhorst (pagina 2)
• Justin Verkijk en cameraman Henk Welink –  

Omroep West, foto: Eva Overbeeke (pagina 8)
• Drugs in Brabant – (Omroep Brabant - pagina 9)
• Simon Dirk Terpstra en Fieke van den Esschert winnen Prix Circom 

(RTV Oost - pagina 10)
• Verstrikt (Omroep Gelderland - pagina 13)
• Bevrijdingsfestival 2019 (Omroep Zeeland, foto Ria Brasser - pagina 14)
• Verslaggever Dennis Mantz (NH - pagina 15)
• Regiojournaal (NOS en Bureau Regio - pagina 16)
• Zaterdagmiddag live (RTV Rijnmond en RTV Lansingerland - pagina 17)
• RPO (pagina 19)
• RPO keycord (foto Eric Brinkhorst - pagina 22)
• RPO (pagina 25)
• Raad van toezicht (foto Michael Kooren - pagina 26)
• NL Media Event (foto Eric Brinkhorst - pagina 28)

Tekst
RPO

Tekstredactie 
Rob Wilson – RW-Solutions

Ontwerp
Jorik van Ruiswijk - de Toekomst
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De WNT is van toepassing op Stichting Regionale Publieke Omroep.  

Het voor Stichting Regionale Publieke Omroep toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000, het algemeen bezoldigingsmaximum.

WNT-verantwoording 2019 Stichting Regionale Publieke Omroep

Gegevens 2019 

 Ing. G.W. Schuiteman 

 Bestuur 

         

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging 

Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen € 153.225

Beloningen betaalbaar op termijn € 13.772

Subtotaal € 166.997

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 194.000

 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.

Totale bezoldiging € 166.997

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

Gegevens 2018

 Ing. G.W. Schuiteman 

 Bestuur 

         

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  1,0

Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 150.854

Beloningen betaalbaar op termijn € 13.501

Subtotaal € 164.355

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 189.000

 

Totale bezoldiging € 164.355

Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
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Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2019 

 R.J. van der Kluit D. Jansen Heijtmajer B.P. Aalberts R. Stekelenburg M.L. Henneman 

 Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

   

Bezoldiging   

Totale bezoldiging € 17.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 29.100 € 19.400 € 19.400 € 19.400 € 19.400

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2018

 R.J. van der Kluit D. Jansen Heijtmajer B.P. Aalberts R. Stekelenburg M.L. Henneman

 Voorzitter Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

   

Bezoldiging   

Totale bezoldiging € 17.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 28.350 € 18.900 € 18.900 € 18.900 € 18.900

WNT-verantwoording 2019 Stichting Regionale Publieke Omroep

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hiernaast vermelde topfunctionarissen zijn er geen 
overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019 
een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbe-
drag hebben ontvangen.

2/2


	Distributie
	Colofon link
	Overzicht documentairs en evenementen

	a: 
	Knop 1: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 

	Knop 3: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 

	Knop 5: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 

	Knop 4: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 

	Knop 6: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 

	Knop 7: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 

	Knop 2: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 

	wv16: 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 

	 : 
	Pagina 2: 
	Pagina 3: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 
	Pagina 59: 

	wv356: 
	Pagina 3: 

	wv357: 
	Pagina 3: 

	t 2: 
	Pagina 3: 

	wv358: 
	Pagina 3: 

	wv359: 
	Pagina 3: 

	wv360: 
	Pagina 3: 

	wv192: 
	wv349: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 

	wv350: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 

	t: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 

	wv351: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 

	wv352: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 

	wv353: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 
	Pagina 14: 
	Pagina 15: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 

	wv159: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 

	wv191: 
	wv190: 
	wv200: 
	wv189: 
	wv160: 
	Pagina 9: 
	Pagina 10: 
	Pagina 11: 

	t 1: 
	Pagina 12: 
	Pagina 13: 

	wv161: 
	Pagina 14: 

	wv162: 
	Pagina 15: 

	wv188: 
	wv163: 
	Pagina 16: 
	Pagina 17: 

	wv164: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 

	wv165: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 

	wv167: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 

	wv168: 
	Pagina 18: 
	Pagina 19: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 

	wv169: 
	Pagina 18: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 
	Pagina 25: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 

	wv187: 
	wv170: 
	Pagina 19: 

	wv171: 
	Pagina 20: 
	Pagina 21: 

	wv172: 
	Pagina 22: 
	Pagina 23: 
	Pagina 24: 

	wv186: 
	wv174: 
	Pagina 25: 

	wv184: 
	wv175: 
	Pagina 26: 
	Pagina 27: 
	Pagina 28: 

	wv108: 
	Pagina 29: 
	Pagina 31: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 

	wv109: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 

	wv1010: 
	Pagina 29: 
	Pagina 30: 
	Pagina 31: 

	wv1012: 
	Pagina 30: 

	wv1013: 
	Pagina 31: 

	wv183: 
	wv1014: 
	Pagina 32: 
	Pagina 33: 
	Pagina 34: 

	wv177: 
	wv104: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 

	wv106: 
	Pagina 35: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 

	wv105: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 
	Pagina 58: 

	wv312: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 

	wv1011: 
	Pagina 35: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 
	Pagina 51: 
	Pagina 58: 

	wv343: 
	wv107: 
	Pagina 36: 
	Pagina 37: 
	Pagina 38: 
	Pagina 39: 
	Pagina 40: 
	Pagina 41: 
	Pagina 42: 
	Pagina 43: 
	Pagina 44: 
	Pagina 45: 
	Pagina 46: 
	Pagina 47: 
	Pagina 48: 

	wv344: 
	wv361: 
	wv362: 
	wv363: 
	wv364: 
	wv345: 
	wv346: 
	wv365: 
	wv366: 
	wv367: 
	wv368: 
	wv178: 
	wv1015: 
	Pagina 49: 
	Pagina 50: 

	wv1016: 
	Pagina 51: 

	wv179: 
	wv1017: 
	Pagina 52: 
	Pagina 53: 
	Pagina 54: 
	Pagina 55: 
	Pagina 56: 
	Pagina 57: 

	wv180: 
	wv181: 
	wv182: 
	wv340: 
	wv313: 
	Pagina 58: 

	Knop 8: 
	Knop 9: 


