Profiel raad van toezicht
Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) is op basis van artikel 2.60a lid 1 van de Mediawet
het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op
regionaal niveau.
De oprichting van de stichting en benoeming van de raad van toezicht (RvT) vloeit voort uit een
wijziging van de Mediawet met het doel te komen tot een voor alle regionale omroepen
gemeenschappelijk begrotings- en verantwoordingscyclus en meer onderlinge samenwerking.
Samenstelling, benoeming en algemene taken
De RvT bestaat uit een voorzitter en ten hoogste vier andere leden. Voor het selecteren van de
voorzitter en de leden van de RvT wordt een onafhankelijke benoemingsadviescommissie
ingesteld. De commissie adviseert de minister omtrent de voor benoeming voor te dragen
voorzitter en leden. De voorzitter en leden worden op voordracht van de minister bij Koninklijk
Besluit benoemd. Het bestuur van de RPO zal bestaan uit ten hoogste zes leden, waaronder de
voorzitter. Zij worden benoemd door de RvT, met instemming van de minister.
De RPO is belast met de volgende taken:
•
Het bevorderen van samenwerking en coördinatie met het oog op de uitvoering van de
publieke mediaopdracht op regionaal niveau.
•
Het behartigen van zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de regionale
publieke mediadienst en de regionale publieke media-instellingen.
•
Het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en het vaststellen van normen voor
de honorering van freelancers, mede in naam van de regionale publieke mediainstellingen.
•
Het bevorderen van een doelmatige inzet van de gelden die bestemd zijn voor de
verzorging en verspreiding van het media-aanbod en het bevorderen van geïntegreerde
financiële verslaglegging en verantwoording.
•
Het inrichten, in stand houden, beheren en exploiteren en regelen van het gebruik van
organen, diensten en faciliteiten, waaronder studio’s en distributie-infrastructuren, die
nodig zijn voor een goede uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau.
•
andere taken waarmee zij bij de wet wordt belast.
De RvT is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de besturing, en de
samenwerking en coördinatie binnen de regionale publieke mediadienst. De RvT houdt toezicht
op het beleid van het bestuur, de algemene gang van zaken bij RPO en de uitvoering van de
publieke mediaopdracht op regionaal niveau. De RvT staat het bestuur met advies terzijde.
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Specifieke taken raad van toezicht
De specifieke taken van de RvT van de RPO worden vastgelegd in de mediawet. Het betreft de
volgende taken:
•
De RvT houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken
bij de RPO en de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau en staat
het bestuur met advies terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de
RvT zich naar het gemeenschappelijke belang van de regionale publieke mediadienst.
•
De RvT is verder belast met:
‐
het vaststellen van de jaarrekening van de RPO;
‐
het wijzigen van de statuten van de RPO, op voorstel van het bestuur;
•
De RvT is bevoegd tot benoeming, schorsing of ontslag van leden van het bestuur, welke
besluiten instemming van de minister behoeven.
•
De volgende besluiten van het bestuur behoeven de instemming van de RvT:
1. het vaststellen van het concessiebeleidsplan;
2. het aangaan van de prestatieovereenkomst;
3. het vaststellen van de begroting van de RPO;
4. het vaststellen van het jaarverslag;
5. het doen van investeringen die een in de statuten van de RPO vastgesteld bedrag te
boven gaan;
6. het door de RPO aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een
andere rechtspersoon of vennootschap als die samenwerking van ingrijpende
betekenis is voor de RPO of de regionale publieke media-instellingen;
7. collectief ontslag van een aanmerkelijk aantal werknemers;
8. het vaststellen van ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden van een
aanmerkelijk aantal werknemers.
Competenties leden raad van toezicht
De leden van de RvT opereren vanuit hun expertise in het belang van de gehele regionale
publieke mediadienst en koppelen daarbij hun specifieke deskundigheid aan voldoende inzicht en
gevoel voor de belangen en achtergronden van de samenstellende delen en de maatschappelijke
context waarin de regionale publieke mediadienst opereert. Een belangrijk vereiste voor de RvT
betreft het hebben van regiogevoel en -binding, net als spreiding over de regio’s, met aandacht
voor het Fries als tweede rijkstaal. De leden van de RvT handelen vanuit een algemeen regionaal
belang, niet vanuit specifieke regionale of provinciale belangen.
De RvT beschikt in ieder geval over strategisch denkvermogen en bestuurlijke kennis. Ruime
bestuurlijke ervaring, affiniteit met en kennis van de media en de regionale mediadienst en
ervaring met maatschappelijke complexe vraagstukken is noodzakelijk. De leden van de RvT
beschikken over een ondernemingsgeest. Zij creëren, zien en benutten kansen. De leden van de
RvT zijn in staat een goede balans te vinden tussen hun toezichthoudende taak en het vervullen
van een klankbordfunctie voor het bestuur. De voorzitter en de leden van de RvT hebben een
onpartijdige en onafhankelijke positie ten opzichte van publieke en commerciële mediadiensten
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en aanverwante bedrijven/organisaties zoals commerciële belanghebbende partijen,
toeleveranciers, organisaties uit de culturele sector, de productie- en distributiesector en de
overheid en de politiek. De voorzitter en de leden beschikken over een afgeronde hbo of
academische opleiding en hebben ruime werkervaring in hun expertisegebied. Zij hebben een
brede maatschappelijke kijk, gevoel voor relevante ontwikkelingen in de samenleving, analytisch
vermogen en voldoende ervaring om op strategisch niveau te kunnen opereren. De voorzitter en
de leden zijn open, mensgericht, collegiaal en sociaal ingesteld, werken goed samen en hebben
oog voor de human resource-aspecten binnen de organisatie. Ze zijn motiverend en
vertrouwenwekkend.
Specifieke eisen voorzitter
De voorzitter is bij uitstek een bruggenbouwer, heeft een rechte rug, kan zeer goed
onderhandelen, straalt gezag uit, is daadkrachtig, slagvaardig en dynamisch. Daarnaast is de
voorzitter een charismatische persoonlijkheid die communicatief sterk is en in staat is om op elk
niveau te communiceren. Het hebben van bestuurlijke ervaring als bestuurslid of commissaris bij
grote bedrijven/publieke organisaties, waarbij ervaring als voorzitter een pre is, en strategisch
inzicht is noodzakelijk.
Samenstelling raad van toezicht
De RvT bestaat wettelijk uit maximaal vijf leden, waaronder de voorzitter, die op voordracht van
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bij Koninklijk Besluit worden benoemd. De
RvT start in 2016 met vijf leden.
Voor een in balans zijnde en goed functionerende RvT dient in de samenstelling de volgende
kennis en ervaring aanwezig te zijn:
• deskundigheid op het media-inhoudelijke terrein;
• deskundigheid op het financiële vlak;
• deskundigheid op het bedrijfsmatige vlak;
• bij tenminste één lid deskundigheid op het juridische vlak;
• bij tenminste één lid deskundigheid ten aanzien van public policy;
• bij tenminste één lid ruime bestuurlijke ervaring in de publieke sector.
Tevens wordt er gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de RvT wat betreft geslacht,
karakter, leeftijd en afkomst. De gezamenlijke ondernemingsraden van de regionale omroepen
kunnen op basis van artikel 2.60c lid 8 Mediawet personen aanbevelen voor benoeming van één
van de leden van de RvT.
Benoeming geschiedt formeel voor 5 jaar. Leden van de RvT kunnen één keer herbenoemd
worden voor een aansluitende periode van 5 jaar. Een rooster van benoeming en aftreden van de
leden waarborgt de continuïteit van de RvT.
Profiel vastgesteld door de raad van toezicht
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