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Regionale publieke omroep
in tijden van corona
“Op het moment van schrijven zijn de gevolgen van de uitbraak van het
coronavirus COVID-19 in Nederland en de wereld van grote invloed op
vele aspecten van het dagelijkse leven.” Zo opende het RPO Jaarverslag
over 2019. Deze zin is nog steeds actueel. Het hele verslagjaar 2020 staat
in het teken van dit virus en dat loopt nog door tot aan dit moment dat we
het jaarverslag 2020 schrijven en de lente van 2021 zich aandient.
In tijden van crisis groeit saamhorigheid, ontstaat er een nieuw besef
van afhankelijkheid. Mensen zijn gemaakt om te verbinden en samen
te werken. In de periode dat podia en kerken de deuren moeten sluiten,
brengen de omroepen voorstellingen, concerten en kerkdiensten met
hun uitzendingen naar de huiskamer. Dat doen ze in samenwerking met
schouwburgen, festivals, concertpodia en kerken in hun regio. Meer dan
ooit is er behoefte om op de hoogte gehouden te worden van ontwikkelingen uit onze omgeving. Media zijn hiervoor cruciaal en moeten daarom
goed kunnen functioneren. In tijden van desinformatie en complottheorieën die zich net zo snel verspreiden als het virus zelf, waarin het debat
zó wordt gevoerd dat waarheid steeds minder van belang is en inspelen
op gevoelens de boventoon voert, neemt het belang van onafhankelijke,
betrouwbare journalistiek toe.
De regionale publieke omroepen spelen een cruciale rol. De redacties van
de dertien regionale omroepen draaien op volle kracht in dit coronajaar.
Primair om het nieuws te verzorgen met liveblogs, nieuwsupdates op de
radio en uitgebreide nieuwsprogramma’s op televisie. Daarnaast zorgen

de omroepen ook voor verbinding, ontspanning, troost, advies en een
luisterend oor. De regionale omroep is er in alle dorpen, steden en streken
met nieuws van om de hoek of het bijzondere initiatief uit de straat.
Dat het aanbod gewaardeerd wordt, blijkt wel uit de stijging van bezoeken op web en app. Het blijkt ook uit de hoge waardering van het publiek
van de regionale omroep dat het aanbod in hoge mate beoordeelt als
betrouwbaar en betrokken. Het bereik van de regionale kanalen blijft
onveranderd hoog. De omroepen zetten zich ervoor in om het bereik nog
verder te vergroten, onder meer in samenwerking met de NPO en de NOS
door de regionale programma’s ook via hun kanalen bij het publiek te
brengen.
Samenwerking binnen het publieke bestel is ook een belangrijk thema
in de visiebrief van minister Slob waarvan de uitvoering in 2020 hoog op
de agenda staat. Zijn daarin beschreven voornemen om het derde net
om te vormen tot een kanaal met een overwegend regionaal karakter
wordt in samenspraak met landelijke en regionale omroepen gewijzigd in
een voorstel voor een regionaal blok op NPO 2: NPO Regio. Deze samenwerking tussen de publieke regionale en landelijke omroepen wordt in
2020 voorbereid en gaat op 4 januari 2021 van start met op elke werkdag
het NOS Journaal Regio om 18.15 uur gevolgd door Noord- Zuid-OostWest een samenwerkingsprogramma met Omroep Max, dat de mooiste
documentaires, achtergrondprogramma’s en persoonlijke verhalen van
de regionale omroep toont.

Ook de versterking van de lokale journalistiek in samenwerking met
regionale en lokale omroepen is een belangrijk voornemen uit de visiebrief, waarvoor € 9 miljoen wordt gereserveerd. In 2020 is echter acute
hulp nodig om de gevolgen van de coronacrisis voor lokale media op te
vangen. De minister stelt daarom een Steunfonds in van € 11 miljoen voor
huis-aan-huiskranten en lokale omroepen. De helft van de genoemde €
9 miljoen wordt in 2020 aan dit fonds besteed. De resterende € 4,5 miljoen
is voor 2021 wel beschikbaar voor de versterking van de lokale journalistiek.
Het mondt uit in een samenwerking van de RPO, de NOS en de Stichting
Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO).
Meer samenwerking tussen regionale en lokale omroepen is ook een
belangrijk pleidooi in het (vervolg)advies ‘Lokale media niet te missen’
dat de Raad voor Cultuur en de Raad voor het Openbaar Bestuur in
november 2020 hebben uitgebracht aan de ministers van OCW en BZK.
De Raden constateren dat regionale omroepen zich ontwikkelen tot digi-
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tale nieuwsplatforms en samenwerkingspartners van lokale omroepen.
De Raden zien een rol voor de regionale omroepen weggelegd om in
samenwerking met lokale omroepen het lokale nieuws te versterken, door
inhoudelijke samenwerking, als opleidingscentrum en verstrekker van
technische apparatuur.
De Eerste Kamer neemt op 8 december 2020 het wetsvoorstel aan waarin de Mediawet wordt aangepast conform de plannen uit de visiebrief.
Het synchroniseren van de duur van de aanwijzingen van de regionale
publieke omroepen met de concessieduur van de RPO is onderdeel van
de wijzigingen. Dit onderdeel zal 1 juli 2021 ingaan. Het is een lang gekoesterde wens van de regionale omroep.
Dit verslagjaar is het tweede jaar van de concessie die aan de RPO is
verleend voor de verwezenlijking van de publieke mediaopdracht op
regionaal niveau. De concessie geldt voor een periode van 7 jaar, van
2019 tot en met 2025. De RPO voert deze samen met de dertien regionale omroepen uit. In de begin 2021 getekende prestatieovereenkomst
zijn afspraken vastgelegd over de uitvoering van de concessie. Vanaf dit
verslagjaar rapporteert de RPO in haar jaarverslag over de uitvoering van
de prestatieafspraken.
De concessie is verleend op basis van het concessiebeleidsplan ‘Liefde
voor de Regio’. In dit plan hebben de RPO en de dertien regionale publieke
omroepen duidelijk gemaakt dat zij staan voor een professionele journalistieke mediaorganisatie die met korte lijnen voor een onafhankelijke nieuwsvoorziening in de regio zorgt, om te waarborgen dat iedereen
toegang heeft tot nieuws en informatie. Dat is essentieel voor een goed
functionerende democratie.

Publieke media-opdracht op regionaal niveau

Over de RPO

De omroepen in het publieke bestel hebben een democratische taak
voor ieder niveau, dus landelijk, provinciaal en lokaal. Om die doelmatig
en goed te vervullen, zet de regionale omroep zich in voor samenwerking
met de landelijke en de lokale publieke media. Met de NOS is de samenwerking en nieuwsuitwisseling in 2020 opnieuw uitgebreid, onder meer
door regionaal nieuws een prominente plek te geven op de online kanalen van de NOS en het nationale nieuws een vaste plaats op de sites en
apps van de regionale omroepen.
In het verslagjaar is de Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen (hierna: de Subsidieregeling) beschikbaar. Op verzoek van de regionale omroep wordt in de regeling dit jaar €
5 miljoen gereserveerd voor projectaanvragen die in samenwerking met
de lokale omroep de journalistiek duurzaam versterken. De focus ligt op
het aantrekken van journalisten.
In 2021 zullen de samenwerkingsprojecten uitgebreid worden met de
eerder genoemde € 4,5 miljoen voor de NOS, de RPO en de NLPO om
de journalistiek te versterken door het aantrekken en opleiden van meer
dan 60 lokale journalisten. Het gezamenlijke doel van de samenwerkingsprojecten is om het aantal witte vlekken in Nederland met een gering
nieuwsaanbod terug te dringen door er journalisten te stationeren. Een
garantie voor voortzetting na afloop van de subsidies is er nog niet.
De RPO pleit daarom voor een structurele financiering om een fijnmazig journalistiek aanbod in heel Nederland te kunnen waarborgen en om
kapitaalvernietiging tegen te gaan. Dat kan met een structurele financiering van 150 journalisten die op diverse locaties werken.
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De regionale omroepen kunnen in deze samenwerking hun rol als digitaal
nieuwsplatform vervullen, zodat het lokale nieuws kan profiteren van het
grote bereik van de regionale kanalen en het vertrouwen dat dit aanbod
geniet. De regionale omroepen worden zo de verbindende schakel in het
bestel door de uitwisseling tussen de landelijke en regionale omroepen
uit te breiden met het aanbod van lokale omroepen.
Voor wat betreft de positionering van de RPO zal in 2021 verder worden ingezet op het versterken van de relevantie voor álle Nederlanders. De regionale
publieke omroepen staan op ooghoogte met hun publiek en vormen een
betrouwbare en onmisbare schakel in de nieuwsvoorziening. Ze weten wat
er speelt in de dorpen en steden; de journalisten en redacteuren zorgen
voor nieuws dat informeert, raakt en verbindt, elke dag opnieuw.
De kracht van de RPO uit zich vooral in samenwerking. De samenwerking
met de NPO, de NOS en de lokale omroepen heeft het afgelopen jaar veel
opgeleverd.
De RPO zal ook het komende jaar werken aan de versterking van de journalistiek tot in de haarvaten van Nederland en aan een sterke en vooral
betrouwbare publieke omroep.
Om die samenwerking zichtbaar en duurzaam te maken én de positie als
verbinder tussen landelijke en lokale journalistiek te versterken, zal de RPO
in 2021 zijn communicatie-inspanningen vergroten.
Andere belangrijke strategische thema’s voor de toekomst van de RPO
zijn onder meer de nadruk op digitale transformatie en het bevorderen
van diversiteit en inclusie. Met name dat laatste onderwerp zal hoog op
de agenda worden gezet. De RPO is er immers voor iedereen, heeft een
verantwoordelijkheid op het gebied van de publieke waarden die voortvloeien uit de Mediawet en zal dan ook duidelijke standpunten innemen om diversiteit en inclusie in programmering en op de werkvloer te
bevorderen.
Jan Müller
directeur-bestuurder
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Publieke
media-opdracht
op regionaal
niveau
De regionale omroepen brengen onderscheidende
regionale journalistiek. Ze zien wat er in de regionale
samenleving gebeurt; brengen nieuws, controleren
de macht, versterken de regionale identiteit
en cultuur en dragen zo bij aan een sterke(re)
verbondenheid in de regio. De omroepen zetten zich
ervoor in om met hun publieke media-aanbod een
groot en breed publiek te bereiken.

4

jaarverslag 2020

Voorwoord

Publieke media-opdracht op regionaal niveau

Het jaar in cijfers

Media-aanbod

Distributie

Over de RPO

Bijlagen

Financiering en jaarrekening

Innovatie & ontwikkeling

Colofon

5

Samenwerking

Het jaar in cijfers
Jaarbereik regionale kanalen

Kerncijfers regionale omroepen
		 Radio

Online kanalen

59%

2020
2019 56%
2018 54%

Radiozenders

43%

2020
2019 43%
2018 42%

Tv-zenders

69%

2020
2019 70%
2018 70%

TV Online

Jaarbereik		
43%
69%
59%
Weekbereik		
25%
39%
38%
Gemiddelde waardering		

7,3

7,2

Gemiddelde gebruiksduur/dag (in min.)

88

38

7,4
27		

Totaal bereik kanalen

80%

2020
2019 80%
2018 80%

Het totaal jaarbereik van de regionale kanalen is stabiel in 2018, 2019 en 2020 met 80%.
Het jaarbereik van de online kanalen stijgt naar 59% in 2020.

De waardering van de regionale kanalen blijft met
ruime zevens onveranderd hoog.

Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar.
Vanaf het onderzoek 2019 is het jaarbereik gemeten. In de jaren daarvoor is het bereik zonder tijdsaanduiding gevraagd. Bereik is het landelijk gemiddelde bereik van de regionale
publieke omroepen in hun verzorgingsgebied.

Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar
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Landelijk gemiddelde
2019
2018

2020 89%
2019
2018

2020 80%

80%
80%

2019
2018

83%
80%

88%
88%

2020 66%
2019
2018

65%
70%

2020 80%
84%
81%

2019
2018

2020 78%
2019
2018

76%
77%

2020 72%
2019
2018

2020 81%

75%
71%

2019
2018

2020 78%
2020 80%
2019
2018

75%
78%

2020 87%
2019
2018

87%
89%

2019
2018

78%
76%

2020 80%
2019
2018

80%
79%

2020 85%
2019
2018

84%
86%

2020 85%
Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar.

Bijlagen

Financiering en jaarrekening

Innovatie & ontwikkeling

Colofon

6

Samenwerking

Gemiddeld marktaandeel radiozenders

Jaarbereik tv, radio en online kanalen per regionale omroep

2020 80%

Over de RPO

2019
2018

85%
84%

83%
83%

2018

2019

2020

15,2%

13,7%

11,8%

19,0%

15,7%

13,9%

7,7%

11,6%

8,9%

9,1%

13,5%

13,3%

8,6%

8,6%

6,7%

8,9%

8,0%

11,8%

5,7%

5,5%

5,2%

8,1%

8,1%

9,8%

4,6%

5,3%

3,7%

13,0%

13,1%

8,7%

5,9%

6,5%

6,8%

8,0%

8,1%

10,0%

8,6%

8,9%

8,8%

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 representatief zijn door weinig respondenten in deze
dunbevolkte provincie
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Aantal bezoeken website/apps regionale omroepen en NOS (regio-items)
30%

31%

2018

28%

1.171.423.667

2019

17%

18%

20% 20% 20%

Omroepen

totaal 1.382.787.319

NOS
1.292.369.859

2020

19%

211.363.652

214.488.171 totaal 1.506.858.030

1.512.435.733

totaal 1.902.698.233

390.262.500

Het aantal webbezoeken aan regionale content op website/apps van regionale omroep
en NOS stijgt naar 1,9 miljard bezoeken per jaar.

14% 14%

14% 14%
12%
10%

6% 6%

7%

8%

Personele bezetting regionale omroepen

7%

Aantal fte's op 31/12

2% 2% 2%

Alleen
tv

2018

Alleen
radio

2019

2% 2% 2%

Alleen
online

Tv en
radio

Tv en
online

Radio en
online

Tv, radio
en online

Geen tv,
radio of
online

90,8

101,1

100,3

Omrop Fryslân

81,9

82,9

87,0

RTV Noord

71,6

73,1

72,9

96,7

100,8

96,0

RTV Oost

RTV Drenthe

125,4

139,6

65,1

147,6

Omroep Gelderland
incl. Bureau Regio '20

69,6

68,6

Omroep Flevoland

88,8

88,3

89,1

RTV Utrecht

incl. Bureau Regio '18 '19

2020

Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar
Publieksgebruik is het landelijk gemiddelde van de regionale publieke omroepen in hun verzorgingsgebied

119,3

136,1

RPO

4,8

75,2

80,8

82,6

Omroep West

NH Media

4,6

Het deel van het publiek dat tv, radio en online gebruikt, stijgt naar 31%.

114,3

3,8

1181,9 1238,4 1271,0

72,9

85,1

85,0

82,4

81,1

Omroep Zeeland

Rijnmond

2018

88,6

2019

117,3

120,7

121,0

Omroep Brabant

83,6

95,1

99,9

L1

2020

Totaal sector

Het beleid om flexibele arbeid om te zetten naar arbeidsovereenkomsten leidt opnieuw tot toename van de personele bezetting van
1181,9 fulltime equivalenten (fte) eind 2018 naar 1238,4 in 2019 en 1271,0 fte eind 2020. In 2020 is de gezamenlijke redactie Bureau Regio
(5,2 fte) van RTV Utrecht overgegaan naar Omroep Gelderland.
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Publieksprofielen naar leeftijd
per aanbodkanaal 2020

Media-aanbod

Distributie

47%

22%

Tv-zender

31%

Tv-kijker

44%
40%

27%
24%
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Imago regionale omroep

Regionaal

Betrouwbaar

88%

86%

Informatief

Actueel

86%

86%

Betrokken

Professioneel

84%

79%

15%

22%

Radio zender

13%

27%

Radio-luisteraar
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Belangrijkste kanaal van regionale omroep

20%

13%

26%
24%

22%

24%
30%

Online-gebruiker

Website of
app voor mobiel
of tablet

22%
21%

22%
8%

22%
22%
30%

Totaal
publiek regionale
omroep

Social mediakanalen

11%
11%

26%
10%

22%

Geen voorkeur

23%

11%

30%

Totale
Nederlandse
bevolking
18-30

Over de RPO

16%

25%
31-44

45-59

60-75

2018

2019

2020

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

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

Het publiek van de regionale kanalen in hun regio, is een evenredige
afspiegeling van de Nederlandse bevolking. De online kanalen hebben
het jongste en de tv kanalen het oudste profiel.

Het belang van de tv-zender daalt, maar wordt nog wel door 40% van
het regionale omroeppubliek beschouwd als belangrijkste zender.

De regionale omroep wordt door gemiddeld 86% van zijn publiek beoordeeld als betrouwbaar, actueel en informatief.
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Media-aanbod

Nieuws en informatie

Nieuws en informatie

L1 TV heeft in 2020 meer dan zestig extra afleveringen gemaakt van het

Op 27 februari begint het. Carnaval is net gevierd en de redactie van
Omroep Brabant wordt geconfronteerd met de eerste coronabesmetting
in Nederland. Vanaf dat moment wordt alles anders, te beginnen in het
zuiden en later gevolgd door de rest van het land. Omroep Brabant werkt
verschillende scenario’s uit voor het in stand houden van de nieuwsvoorziening. De belangrijkste punten en aanbevelingen worden gedeeld met
de andere regionale omroepen.
Niet eerder werd het belang van de nieuwstaak in de provincie zo duidelijk
zichtbaar en werd het regionale nieuws zo massaal bezocht en bekeken.
Het aantal online bezoeken bereikt een record in maart 2020 met in totaal
220 miljoen bezoeken aan de regionale websites en apps. Dat is ver boven
het maandgemiddelde van 107 miljoen in 2019 en 120 miljoen in 2020.
Record na record sneuvelt, terwijl de redacties talloze nieuwe manieren
van werken ontdekken: vanuit huis, met beschermende middelen op straat
en op ruime afstand van elkaar in een nagenoeg verlaten redactieruimte.

Betrokken en betrouwbaar

De omroepen volgen niet alleen het nieuws, maar luisteren naar en presenteren de verhalen van mensen. Dat dit aanbod in goede aarde valt, blijkt
uit de hoge waardering van het publiek voor de regionale publieke omroep.
Het vertrouwen in de omroep is groot. Een grote meerderheid (86%) van het
publiek dat de omroep kent, vindt de eigen omroep betrouwbaar, actueel
en informatief en 84% beoordeelt de omroep ook als betrokken. Met hun
regionale herkenbaarheid en professionaliteit zijn de regionale publieke
omroepen belangrijke en vertrouwde media in iedere regio.

achtergrondprogramma ‘AvondGasten’. In dat programma, met deskundigen van zorginstellingen, ligt de nadruk op preventietips, toelichting op
publieksmaatregelen in instellingen en vragen van kijkers. De honger naar
corona-informatie is zeker in het begin groot bij het publiek. Na iedere persconferentie van de premier maakt L1 een verse uitzending van ‘L1mburg
Centraal’ en gaat het radioprogramma ‘L1 Vandaag’ langer door.
RTV Oost biedt samen met de regionale krant Tubantia een luisterend oor
aan hun publiek. Overijssel staat bekend om het noaberschap. Op de gezamenlijke Facebookgroep ‘Overijssel in Actie’ kunnen mensen hun verhaal en
noden uiten en kunnen anderen ze helpen. Terwijl het leven zo goed als stil
lijkt te staan, steken een heleboel mensen elkaar zo de helpende hand toe.
Er is ook aandacht voor ondernemers die getroffen worden door de coronamaatregelen. Frits Huffnagel ontvangt ze wekelijks in ‘FRITS! Onderneemt
in Coronatijd’ op TV West. Zij krijgen advies van een team van experts, waaronder oud-minister Bruno Bruins, oud-ADO Den Haag eigenaar Mark van
der Kallen en voorzitter van MKB Nederland Jacco Vonhof.
Corona is een belangrijk onderwerp, maar niet het enige. Omroep Flevoland
luistert naar de verhalen van Flevolanders over hun persoonlijke ervaringen
met racisme. Aan het woord komen kickbokser Remy Bonjasky, Olympisch
zwemster Enith Brigitha, burgemeester Franc Weerwind van Almere, presentatrice en kookboekenschrijfster Nadia Zerouali en de Almeerse politieagent
Otwin Vlieri die zich inzet om racisme binnen het korps te bestrijden.
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Onderzoeksjournalistiek

Ook het journalistieke onderzoek richt zich voor een deel op de coronamaatregelen en de uitvoering daarvan in de regio. Daarnaast is er zeker ook
aandacht voor andere zaken, zoals misstanden bij vervoersbedrijf Trevvel
(Rijnmond), overlast van drugscriminaliteit in Limburg (L1) en de kosten van
Vliegveld Lelystad (Omroep Flevoland).
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Cultuur

Journalistiek spitwerk in de regio
Rijnmond verricht onderzoek naar het bron- en contactonderzoek door de
GGD, een belangrijk middel om het coronavirus onder controle te houden.
Al snel na de stijging van de positieve testen, lukt het de GGD niet meer om
dit onderzoek goed te doen. De Rijnmonders stuiten in hun contact met de
GGD op chaos, lange wachttijden en tegengestelde adviezen, zo blijkt uit
het onderzoek van de regionale omroep.
De gezamenlijke onderzoeksredactie van RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost
en Omrop Fryslân levert verschillende onthullingen op. Dan gaat het onder
meer over de gaswinning uit de kleine velden; de explosieve groei van
zonneparken in Noordoost-Nederland; de nasleep van de containerramp
in het Waddengebied; de personeelsproblemen bij de politie en de besteding van Europees geld aan het weer aan het werk helpen van ontslagen
bankmedewerkers. Ook zijn er gezamenlijke opinieonderzoeken gehouden
naar het draagvlak van de boerenacties en de coronamaatregelen.

De regionale publieke omroepen hebben aandacht voor de mensen die
noodgedwongen aan huis gekluisterd zijn. Voor hen doet RTV Oost een greep
uit het rijke omroeparchief en programmeert opnieuw de dramaseries ‘Van
Jonge Leu en Oale Groond’ en ‘Grote Markt 30’ en de historische programmareeks ‘Het Oversticht’ onder de noemer ‘Blijf Thuis TV’.
Er is aandacht voor de cultuurpodia die geen publiek kunnen ontvangen
en de kerken die hun deuren moeten sluiten. Omroep Zeeland brengt de
schouwburg en de bioscoop naar de huiskamer met registraties van voorstellingen zonder publiek en het organiseren van filmavonden. De omroep
heeft in nauwe samenwerking met de Raad van Kerken Zeeland en andere
geloofsgemeenschappen en levensovertuigingen, het programma ‘Geloof
in Zeeland’ ontwikkeld.
Veel festivals zijn geheel of gedeeltelijk online of gaan zelfs niet door, zoals
het Noordelijk Filmfestival. Omrop Fryslân zendt ter compensatie in november 3 films uit van noordelijke filmmakers, zodat kijkers hier toch van kunnen
genieten. Online worden ook grenzen doorbroken. De digitale versie van Dutch
Design Week (een jaarlijks internationaal evenement in Eindhoven) wordt in
het verslagjaar aangevuld met reportages bij Omroep Flevoland. In de serie
‘Polder TV’ is er aandacht voor design en innovatie in de Noordoostpolder.

Wie kan er meekijken met beveiligingscamera’s? Dat is een vraag bij journalistiek onderzoek van L1 in samenwerking met het NPO programma ‘Pointer’
van KRO-NCRV. De camera’s worden opgehangen ter beveiliging, maar
bij een aantal kan iedereen zomaar meekijken met de beelden, zonder
dat de eigenaren het weten, zo blijkt uit dit onderzoek. Er worden mensen
onbedoeld in de gaten gehouden. Zo is te zien wanneer bewoners de hond
uitlaten of met de auto vertrekken, hoe iemand op straat aan een auto
sleutelt en of de stratenmakers niet te veel pauze nemen.
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Cultuur aan huis
RTV Oost brengt waar mogelijk activiteiten in de huiskamer, waar het
publiek vanwege de coronabeperkingen niet bij aanwezig kan zijn. Zo zijn er
in samenwerking met het netwerk van kerken in Overijssel oecumenische
kerkdiensten uitgezonden. De omroep zet in samenwerking met theaters
en artiesten in alle windstreken van de provincie de Quarantaineshows op.
Hilarisch zijn de RTV Oost Bingoshows geweest, een innovatieve kruisbestuiving van een show op televisie en digitale interactie op sociale media.

Het Kerstconcert en het Nieuwjaarsconcert van het Noord Nederlands Orkest
(NNO) zijn op 17 december en 2 januari live te zien bij de regionale omroepen, een samenwerking van het NNO met Omrop Fryslân, RTV Drenthe en
RTV Noord. Bij Omrop Fryslân zijn beide concerten te volgen op televisie en
online via website en app. RTV Drenthe en RTV Noord zenden het online uit.

Door de coronacrisis kunnen de reguliere concerten van het Residentie
Orkest Den Haag niet doorgaan. Daarom speelt het orkest drie speciale
concerten: de Paleiskerk Sessies. Deze concerten zijn zondag 30 augustus
te zien bij TV West en online via de website en de app (terug) te bekijken.

Op radio, televisie en online doen de regionale omroep RTV Utrecht en de
lokale omroep UStad verslag van de veertigste editie van het Nederlands
Filmfestival dat van vrijdag 25 september tot en met zaterdag 3 oktober in
de binnenstad van Utrecht gehouden wordt.
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Documentaires

Het is niet altijd makkelijk om documentaires te maken vanwege de coronamaatregelen. Aan de andere kant is dit bijzondere jaar een dankbaar
onderwerp voor documentaires. Vooral de stilte in de steden levert uniek
historisch materiaal op. Regionale omroepen hebben zich ten doel gesteld
om jaarlijks tenminste 70 documentaires te produceren. In het verslagjaar
zijn er 224 geproduceerd.

Documentaires over corona en andere onderwerpen
Omroep Brabant maakt een documentaire over Boekel, het dorp dat zwaar is getroffen door het
coronavirus. De hele maand juni zijn verslaggever Jos en cameraman Dennis op zoek gegaan naar
mooie, positieve en ontroerende verhalen uit het dorp en hebben dat vastgelegd in ‘Het verhaal
van Boekel’.
‘Het is stil in de stad’ is een documentaire van Omroep West over het leven in coronatijd. Het lijkt wel
of het elke dag zondagochtend is met mooi weer. Er rijden geen trams, bijna geen auto’s en het is
overal stil. De vogelgeluiden voeren de boventoon, de mensen zitten binnen. In de lente van 2020
is het leven niet zoals ervoor. Alles wat normaal is verandert of komt tot stilstand. Het is een surrealistische werkelijkheid, met verlaten straten en mensen die allemaal afstand houden van elkaar.
Een vreemd, nog ongrijpbaar virus bepaalt het leven. Documentairemaker Erik Kooyman heeft deze
historische tijd in Den Haag vastgelegd. Hij filmde de stilte, de mensen en ging met zijn camera
naar de Haagse ziekenhuizen, waar het coronavirus huis hield.
Vier regionale omroepen besteden aandacht aan de waarde van water. RTV Utrecht, Omroep
Gelderland, RTV Oost en Omroep Flevoland hebben gezamenlijk de documentaire ‘De waarde van
water’ geproduceerd. In het programma wordt uitgelegd waarom water en in het bijzonder drinkwater zo belangrijk is. Er is momenteel veel aandacht voor een duurzamere wereld met zonne- en
windenergie. Het belang van water wordt daarbij een beetje vergeten. Er zijn zorgen over droogte.
Er lijkt een onuitputtelijke hoeveelheid drinkwater te zijn, maar zelfs in het waterrijke Nederland is dat
niet het geval. De vier regionale omroepen geven antwoord op de vraag hoe er in de toekomst
voldoende drinkwater beschikbaar blijft.
In het kader van het 30-jarig bestaan van Omroep Zeeland programmeert de omroep elke week
een Zeeuwse documentaire uit het archief. Hoewel corona het maken van nieuwe documentaires
bemoeilijkt, kan Omroep Zeeland tijdens de 11e editie van de Zeeuwse Documentaireweek in de
laatste week van het jaar toch een achttal nieuwe producties programmeren.
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Evenementen

Carnaval is het laatste grote evenement in het coronajaar 2020, en achteraf
blijkt dit één van de eerste besmettingshaarden te zijn. Carnaval is overigens niet in het hele land doorgegaan. De tegenslag begint al wanneer de
stormen Dennis en Ellen een streep zetten door tal van carnavalsoptochten.
De verlichte optocht van Tubbergen geldt achteraf als hoogtepunt in Twente,
waar deze normaal gesproken als voorgerecht dient.
Regionale omroepen hebben zich ten doel gesteld om jaarlijks tenminste
200 evenementen te verslaan. In het verslagjaar is van 172 evenementen
verslag gedaan. Ondanks corona zijn er toch nog evenementen in aangepaste vorm doorgegaan, maar minder dan beoogd..
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Verantwoording

Coronaproof evenementen
In 2020 is Nederland 75 jaar bevrijd. Veel voorbereidingen zijn al in 2019
getroffen en een groot deel van het aanbod is online. En dat is maar goed

Regionale omroepen hebben een regionale mediaraad. Deze mediaraden
bewaken onder meer de maatschappelijke waarden van het media-aanbodbeleid. De regionale omroepen betrekken deze raden bij het verantwoorden van hun maatschappelijke en publieke taak in de regio. Alle
regionale omroepen publiceren het verslag van de regionale mediaraad.

ook. Zo kon de gezamenlijke aandacht van de regionale omroepen voor dit
onderwerp toch tot uiting komen. De spil daarin vormt het digitaal platform
75jaarvrijheid.nl waar alle omroepen aan meedoen. Met een schat aan
verhalen en reportages gerangschikt op een tijdlijn, per provincie en per
onderwerp. Onder meer over het dagelijks leven, de onderduikers, joodse
werkkampen, verzet, bevrijding en herdenken. De productie is mede mogelijk gemaakt door steun van het vfonds.
In Overijssel is de Vrijheidstour afgelast vanwege de corona-uitbraak, maar
juist dankzij alle voorbereidingen heeft RTV Oost het project in korte tijd
kunnen ombouwen tot een volwaardig alternatief, door de Vrijheidsexpress
te verplaatsen naar een virtuele wereld. In het hart van deze tour staan 17
historische documentaires met nooit eerder getoonde verhalen. Hiermee
trekt de omroep online door de provincie van Oost naar West. Zo wordt de
kaart iedere dag een stukje verder ingekleurd en uiteindelijk vertellen deze
documentaires samen het grote verhaal van de Tweede Wereldoorlog in
Overijssel.
‘De Lage Landen Lijst’ waarin Omroep Brabant, L1, Omroep Zeeland en de
Belgische publieke omroep VRT Radio 1 in een gezamenlijke radio-uitzending de lijst met de 100 beste Nederlandstalige nummers uit Vlaanderen
en Nederland presenteren werd dit jaar niet vanaf locatie, maar vanuit de
radiostudio uitgezonden.
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Aanbodkanalen

In de begroting 2020 heeft de RPO een nieuw aanbodkanaal aangevraagd:
L11Alaaf. L1 lanceert dit, door de minister goedgekeurde online kanaal, op 11
november om 11:11 uur. Vanaf dat symbolische tijdstip is er online 24 uur per
dag en 365 dagen per jaar vastelaovesmuziek te beluisteren met opnames uit het rijke archief van de Limburgse regionale omroep. De collectie
groeit nog steeds, omdat liedjesmakers in Limburg jaarlijks tussen de 200
en 250 nieuwe nummers uitbrengen.
In de begroting 2021 heeft de RPO de aanvragen opgenomen van nieuwe
aanbodkanalen Radio Dreents en Bluesradio Drenthe voor RTV Drenthe, de
beëindiging van aanbodkanalen Zeeuwse Top 40 Live Radio voor Omroep
Zeeland en Klipklar TV voor Omrop Fryslân en de naamswijziging van
aanbodkanaal Omrop Nonstop van Omrop Fryslân in Alles Frysk.
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Distributie
De regionale publieke omroep richt zich op de burgers die in hun regio
geïnteresseerd zijn. Het media-aanbod moet voor het publiek toegankelijk
zijn via de aanbodkanalen die voor hen 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. Daarbij gaat het om sociale
media, die steeds meer voor nieuws gebruikt worden, maar het gaat ook
om het aanbod via kanalen van anderen, zoals van de NOS.

Samenwerking is daarbij een sleutelbegrip. In het hoofdstuk Samenwerking
komt dit nog uitgebreider aan de orde. Daar wordt ingegaan op de uitvoering van de samenhangende distributie die is opgesteld voor de begroting
2019, in 2020 is doorontwikkeld en in de volgende matrix is weergegeven.

Media-aanbod

•
•
•
•

Lineaire programmakanalen
Thematische kanalen
VoD / Non-lineair
Regionale vensters NPO-kanalen

• Websites
• Thematische websites
• (mobiele) Applicaties

•
•
•
•

Totaalbereik
Distributie
•
•
•
•

DVB-t, FM en DAB+
Pakketaanbieders en satelliet
Web
Sociale media

Lineaire programmakanalen
Thematische kanalen
Non-lineair
Podcasting

Landelijke omroep
• NOS radio- en tvjournaals, NOS.nl
• Landelijke publieke omroepen
• NPO Start

Lokale Omroepen

Private media
• Dagbladpers
• NLZIET
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Online

De websites en apps van de regionale publieke omroepen hebben opnieuw
een recordaantal bezoeken gehad in 2020, en wel in totaal 1,5 miljard. De
regionale items op de site en app van de NOS waren goed voor 390 miljoen
bezoeken. Dat is een sterke stijging ten opzichte van 2019 toen de regionale
items op de NOS kanalen 214 miljoen keer werden bezocht. Dit is een positief
resultaat van de nauwere samenwerking tussen de regionale omroepen
en de NOS, waardoor het regionale nieuws een prominente plaats heeft
gekregen op de site en app van de NOS. Ten opzichte van 2019 is het totale
aantal online bezoeken aan nieuws van de regionale omroepen met 26%
gestegen naar 1,9 miljard.
De online kanalen van de regionale omroepen zijn belangrijk om een publiek
te bereiken in alle leeftijdsgroepen. De publiekssamenstelling voor de online kanalen bestaat voor 24% uit 18 – 30 jarigen; 24% uit 30 – 44 jarigen; 30%
uit 45 – 59 jarigen en 22% uit 60- 75 jarigen, zo blijkt uit het onderzoek van
Motivaction onder 18 -75 jarigen. Ten opzichte van de Nederlandse bevolking is de jongste groep licht oververtegenwoordigd en de oudste groep
licht ondervertegenwoordigd.
Het belang van de online kanalen is stabiel gebleven in de afgelopen 3
jaar (rond de 21%). Sociale media worden daarentegen belangrijker. In 2019
waren deze voor 8% van het regionale publiek de belangrijkste kanalen, in
2020 is dit gestegen naar 11%. Een verdieping van de cijfers laat zien dat
met name de jongste groepen deze kanalen belangrijk vinden. Voor 24%
van de groep 18 – 30 jarigen vormen de sociale media het belangrijkste
kanaal van de regionale omroep. De sociale media worden door de regionale omroepen ingezet om vertrouwd nieuws te brengen aan met name
het jongste publiek.
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Televisie

Regionale publieke omroepen verzorgen tenminste een half uur actuele
televisie per dag. De televisie is vooralsnog de drijvende kracht achter het
publieksbereik. Het bereik blijft op peil (met gemiddeld 69% van het publiek
van iedere regionale omroep). Uit het crossmediale bereik blijkt dat het
publiek vooral meer regionale kanalen naast elkaar gaat gebruiken. De
groep die zowel tv kijkt, als radio luistert als de online kanalen gebruikt,
vormt inmiddels 31% van het publiek van de regionale omroep.
De televisiekanalen zijn nog steeds de kanalen die men het belangrijkste
vindt. In 2020 is dit voor gemiddeld 40% van het publiek in de regio het
belangrijkste kanaal.
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De televisiekanalen van de regionale omroepen worden doorgegeven in
de basispakketten 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 uitgezonden.
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. De
RPO is namens de omroepen partner van het samenwerkingsverband dat
de overgang naar digitaal luisteren stimuleert. Uit de meest recente tweejaarlijkse audiomonitor van het Nationaal Luisteronderzoek (2019), blijkt dat
bijna een kwart van de huishoudens over een DAB+ ontvanger beschikt.

Radio

Ook het bereik van regionale publieke radio is op peil gebleven in het
verslagjaar, als resultaat van de crossmediale strategie die er rekening
mee houdt dat het publiek steeds meer kanalen naast elkaar gebruikt.
Het gemiddelde jaarbereik van de regionale radiozenders is 43% bij 18 – 75
jarigen in het eigen verzorgingsgebied.
De radiozenders worden met hun FM frequenties tot in iedere uithoek van
het verzorgingsgebied gedistribueerd, wat ook belangrijk is voor de calamiteitenfunctie van deze zenders.

Distributie en toegankelijkheid

Een goede laagdrempelige toegang tot het aanbod van de regionale
publieke omroepen is belangrijk. De inhoud op apps en websites zijn mede
daarom -vanzelfsprekend- gratis beschikbaar voor het publiek. Nieuws
wordt ook gebracht op sociale media om dit publiek betrouwbare berichtgeving aan te bieden.
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Het nieuwe geluid van radio

Zes regionale omroepen (NH Radio, Omroep Flevoland Radio, Radio M
Utrecht, Radio West, Rijnmond en Radio Gelderland) verbeteren per 1 augustus de digitale ontvangst van hun radiozender met name in de Randstad.
De regionale omroepen breiden de dekking uit van het DAB+ kanaal 8A. Het
zendvermogen in Amsterdam, Rotterdam en Lopik wordt fors verhoogd en
er komen ook twee nieuwe opstelpunten bij in Hilversum en Den Haag. ‘Het
nieuwe geluid van radio’ (DAB+) van de regionale omroepen is nu vrijwel
overal digitaal te ontvangen. Niet alleen onderweg in de auto, maar veelal
ook binnenshuis of op kantoor.

Kanalen van derden

De samenwerking met de NOS zorgt ervoor dat het publiek vaker regionaal nieuws ziet. Dat geldt niet alleen voor het online nieuws, maar ook
voor regionaal nieuws in de NOS Journaals. Gemiddeld zegt 39% van het
regionale publiek ook nieuws uit hun regio te zien via het NOS Journaal op
TV, 15% hoort nieuws uit de regio via de NOS bulletins op de NPO radio en
eveneens 15% via de online kanalen van de NOS.
Items van de regionale omroepen zijn ook te zien in het MAX Ouderenjournaal
op NPO 1.
De programma’s van de regionale omroepen zijn tevens te bekijken 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 2020 hebben in totaal ruim 50.000 kijkers bij NLZIET naar
de programma's van de regionale omroepen gekeken. Zij hebben in totaal
87.220 uur naar de regionale omroep gekeken. Het aantal streamstarts per
maand blijft stijgen: In december 2020 was het aantal het dubbele van de
eerste maand van het jaar. In totaal is er 670.000 keer een programma van
de regionale omroep gestart bij NLZIET.
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Innovatie & ontwikkeling
Regionale omroepen experimenteren met nieuwe productie- en distributiewijzen. Omroep Brabant presenteert dit jaar de virtual reality productie
‘Boer met Kiespijn’; een groots project waarin de dilemma’s van de boeren
in Brabant in een 3D-beeld- en geluidervaring worden uitgelegd.

regionale tv kijken via Airplay en Chromecast; interactie met de redacties en
een donkere modus, die rustig voor het oog van de gebruiker is. Het platform
zal in het eerste half jaar van 2021 worden opgeleverd voor de deelnemende
omroepen.

NH Media zendt als eerste omroep in Nederland automatisch gegenereerde radionieuwsbulletins uit met behulp van een nieuwe technologie
die van geschreven teksten volautomatisch gesproken audioberichten
maakt. De nieuwsberichten van nhnieuws.nl worden automatisch uitgesproken en in de NH Radio vormgeving gecombineerd tot een voorgelezen
nieuwsbulletin.

De focus ligt in het verslagjaar verder op datagedreven innovatie, de samenwerking met lokale omroepen, studio interactie en koppelingen voor de
digitale distributie van de regionale content, bijvoorbeeld in de auto en op
settopboxen.

Om innovatie te stimuleren bundelen de regionale omroepen steeds meer
hun krachten op dit terrein.

Regiogroei

In 2020 is de basis van Regiogroei (voorheen GROE&I, het Gemeenschappelijk
Regionaal Online Expertise- en Innovatiecentrum) gelegd, zijn de processen ingericht en is het team gecompleteerd. Naast de negen omroepen die
Regiogroei hebben opgericht, is ook Omrop Fryslân tot de samenwerking
toegetreden. Alleen Omroep Brabant, NH en Flevoland doen niet mee aan
deze samenwerking. Alle dertien regionale omroepen zijn wel betrokken bij
de Regio Exchange, het nieuwsuitwisselingsnetwerk dat door Regiogroei
wordt ontwikkeld en beheerd.
In samenspraak met de deelnemende omroepen zijn de eisen en wensen
voor een nieuw web en app platform bepaald, en is voortvarend begonnen met de bouw van dit platform. Het biedt naast de functionaliteiten die
het publiek al gewend is, direct ook nieuwe mogelijkheden, zoals aanbevelingen van content voor gebruikers die deze willen ontvangen; overal live

Door het gebruik van realtime data, inzicht in het publiek van de regionale
omroep en hun nieuwsbehoeften, kan het publiek dat daarvoor kiest, beter
bediend worden met aanbod dat voor hen relevant is. Door nieuwe distributiekanalen te ontsluiten, zoals Carplay en Android Auto en samen te werken
met andere partijen zoals NLZIET, werkt Regiogroei mee aan het vergroten
van het bereik van regionale omroepen.
Regiogroei draagt bij aan kostenbesparingen voor de omroepen door het
afsluiten van gezamenlijke contracten voor de deelnemende omroepen
met schaalvoordelen.
Op 29 juni 2020 is de Regio Exchange in gebruik genomen. Met dit netwerk
kan eenvoudig automatisch content worden uitgewisseld tussen de dertien
regionale publieke omroepen onderling en met derde partijen, waaronder de
NOS. Voor het eerst hebben alle dertien regionale publieke omroepen hiermee één gezamenlijk systeem voor contentuitwisseling, is het belangrijkste
regionale nieuws direct en zonder vertraging beschikbaar voor gebruikers
van de NOS app en website, en worden de websites en apps van de regionale omroepen verrijkt met het belangrijkste NOS-nieuws. Daarnaast dient
de Regio Exchange ook als backend voor het nieuwe web en app platform.

Ontwikkeling jong talent

De regionale omroepen zetten zich in voor de ontwikkeling van jong talent.
Dat doen ze onder meer door werkervarings- en stageplaatsen aan te
bieden. De gezamenlijke doelstelling voor 2020 is 100 plaatsen. In totaal
is er een aanbod van 171 plaatsen gerealiseerd, ondanks de beperkende
coronamaatregelen.
Regionale omroepen hebben ook oog voor de ontwikkeling van het talent
van lokale omroepmedewerkers. Zo heeft de regionale omroep van
Noord-Holland de ‘NH Academie Lokaal’ opgezet, een opleidingscoördinator aangesteld en workshops en persoonlijke coaching verzorgd voor
medewerkers van lokale omroepen. De Avond van de Lokale Journalistiek
is in verband met COVID-19 online georganiseerd en werd gevolgd door 40
deelnemers van lokale omroepen.
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Samenwerking
Dit coronajaar levert ook nieuwe samenwerkingen op, zoals de eerder
beschreven redactionele samenwerkingen en Regiogroei voor innovatie.
In dit hoofdstuk belichten we in aanvulling daarop, belangrijke samenwerkingen tussen regionale omroepen onderling om de doelmatigheid verder
te bevorderen. Ook wordt de samenwerking van regionale omroepen met
de NOS beschreven en samenwerkingen van regionale met lokale omroepen. Een overzicht van de belangrijkste samenwerkingen is in de bijlage
opgenomen.

Samenwerking tussen regionale omroepen

Sinds begin 2020 werken RTV Utrecht en Omroep Flevoland samen om de
doelmatigheid bij de verkoop van advertentieruimte te vergroten. Deze
samenwerking wordt aan het eind van het verslagjaar uitgebreid. Omroep
Flevoland, RTV Utrecht, NH Media en AT5 starten per 1 november 2020 met
een intensieve samenwerking onder de naam FUNHA. Via FUNHA zullen de
omroepen hun advertentieruimte gezamenlijk aanbieden. Ook de lokale
partners van RTV Utrecht, U Stad en Bingo FM, doen mee in de gezamenlijke
verkoop. Voor de omroepen betekent de samenwerking een effectievere
en efficiëntere inrichting van de verkoopactiviteiten. Het doel is de maximale synergie uit de samenwerking te bewerkstelligen. Zowel in kosten, in
optimaliseren van opbrengsten, als in (gezamenlijke) innovatie.
De samenwerking tussen de drie regionale omroepen en de genoemde
lokale partners komt naast de individuele verkoop van reclamezendtijd en
die van ORN (Omroep Reclame Nederland), waarin alle regionale publieke
omroepen samenwerken voor de verkoop van reclamezendtijd.
Ook de samenwerking binnen ORN wordt versterkt. Met behulp van de
Subsidieregeling zal in 2021 een gezamenlijk klantportaal worden ingericht
voor de regionale omroepen en ORN. Daardoor kunnen de orders efficiënLees verder
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ter verwerkt worden, kunnen de aangesloten afdelingen werken met een
minimale bezetting en onderling vervanging regelen in geval van vakantie,
ziekte of calamiteiten.

Samenwerking met landelijke omroepen

De regionale omroepen hebben in 2020 de samenwerking met de NOS
versterkt door uitvoering te geven aan het convenant dat in 2019 is afgesloten. Hierin zijn onder meer afspraken gemaakt over de structurele plaatsing van regionale items op de NOS website en -app en landelijk nieuws
op de regionale sites. Vanaf eind juni is op de voorpagina van NOS.nl en
de NOS-app het nieuws van twee regionale omroepen naar keuze te zien.
Andersom zien bezoekers van de sites en apps van de regionale omroepen
steeds de twee belangrijkste nieuwsonderwerpen van de NOS. Zo kunnen
gebruikers van de sites en apps van zowel de NOS als de regionale omroepen voortaan in één oogopslag al het belangrijkste nieuws zien, van de
eigen achtertuin tot aan de andere kant van de wereld.
Bureau Regio
Bureau Regio is het samenwerkingsverband tussen de 13 regionale omroepen en de NOS. De redactie werkt namens de regionale omroepen iedere
dag op de nieuwsvloer van de NOS en onderhoudt nauw contact met alle
omroepen. Het team wisselt audio en video uit tussen omroepen, verzorgt
online berichtgeving, is verantwoordelijk voor het nieuws van de regionale
omroepen in het NOS Journaal en maakt iedere dag het tv-programma
RegioNED dat in 2020 wordt uitgezonden door de NPO en 6 regionale omroepen. De redactie verzorgt op werkdagen om 12.00 en 15.00 uur een blok met
regionale content in het NOS-Journaal op NPO 1. Gemiddeld zien 563.000
kijkers per (werk)dag het NOS Journaal van 12.00 of 15.00 uur op NPO 1. Het
gemiddeld aantal kijkers van deze uitzendingen is per dag 338.000. Vanaf
2021 maakt de redactie ook het NOS Journaal Regio om 18.15 uur op NPO 2.
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Uitwisseling
In het coronajaar 2020 is het nut van de samenwerking nog maar eens
dubbel en dwars bewezen. Enerzijds is het voor regionale omroepen tijdens
de eerste maanden van de corona-uitbraak zeer nuttig om snel de landelijke informatie vanuit het RIVM en Kabinet te ontvangen, waardoor ze hun
publiek goed kunnen informeren. Anderzijds kan de NOS een breed landelijk beeld geven met regionale voorbeelden uit heel Nederland.
Door actief video- (en audio)materiaal uit te wisselen wordt het regionale
nieuws ook verspreid in de programma’s van de NOS (b.v. NOS Journaal,
Jeugdjournaal en radiobulletins) en wordt landelijk nieuws met een regionale relevantie gebruikt door de regionale omroepen.
In het verslagjaar zijn in totaal 3751 items uitgewisseld, waarvan er ruim
1500 van de NOS naar de regionale omroepen gingen en bijna 2000 van
de regionale omroepen naar NOS. De overige items betreffen hoofdzakelijk
uitwisselingen tussen regionale omroepen onderling.
Uitwisseling nieuwsitems NOS en regionale omroepen
Van regionale omroepen naar de NOS
Van de NOS naar regionale omroepen
Overig/Onderlinge uitwisseling of naar derden
Totaal

2018

1.996
1.064
54
3.114

2019

1.889
1.079
77
3.045

2020

1.981
1.506
264
3.751

Ook in 2020 (doorlopend in 2021) heeft Bureau Regio samengewerkt met
Omroep Max. Voor het Max Ouderenjournaal op NPO 1 levert de redactie
dagelijks een onderwerp van de regionale omroepen. Vanaf november
wordt het Ouderenjournaal een wekelijks programma.
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Achtergrond en research
Bureau Regio stimuleert ook de samenwerking tussen de NOS en de regionale omroepen op het gebied van journalistiek onderzoek en vergroot de
aandacht voor achtergrond en onderzoek vanuit de regio. Door de focus op
het coronanieuws heeft deze taak iets minder aandacht gekregen, omdat
de eerstelijns nieuwsvoorziening prioriteit had.
Toch zijn er ook in 2020 goede relevante achtergrond- en onderzoekverhalen gemaakt, waarvan er 94 zijn geplaatst op een NOS kanaal. Denk
hierbij aan het onderzoek van Rijnmond naar hoe het mogelijk was dat een
overleden vrouw drie jaar lang dood in haar woning lag. Ook de menselijke
achtergrond uit de regio bij de dagelijkse coronacijfers werd belicht en er
was veel aandacht voor gezamenlijk onderzoek in de Noordelijke provincies naar de impact van gas- en zoutwinning op de regio.
Daarnaast is er in 2020 een gezamenlijk onderzoek met de NOS gedaan
naar algoritmes en in hoeverre gemeenten die gebruiken om voorspellingen te doen over bijvoorbeeld bijstandsfraude.
Online samenwerking
De samenwerking op het gebied van online is de afgelopen jaren sterk
gegroeid en die groei heeft zich in 2020 voortgezet. De inzet van regionale omroepen om eigen onderzoek te doen en lokaal/regionaal relevante
nieuwsverhalen te maken, vertaalt zich dan ook terug in meer achtergrondverhalen vanuit de regionale omroepen die te lezen zijn bij de NOS.
Daarnaast heeft de regionale omroep, via Bureau Regio, een grote bijdrage geleverd aan de coronaberichtgeving via het NOS-liveblog.

Lees verder
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Samenwerking met lokale omroepen

De regionale omroepen hebben zich flink ingezet voor het versterken van
de samenwerking met lokale omroepen. Voor deze aanvragen is een
groot deel van de Subsidieregeling (€ 5 miljoen van de beschikbare €
8,9 miljoen) gereserveerd in 2020. Met deze subsidie is de samenwerking
tussen de regionale omroepen en lokale omroepen uitgebreid, versterkt of
mogelijk gemaakt in Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Gelderland en
Brabant. Omroep West, NH en Omroep Gelderland gebruiken deze subsidie
om het netwerk dat ze hebben opgebouwd met lokale omroepen en de
bijbehorende infrastructuur voor uitwisseling van items te versterken en te
continueren.
Omroep Flevoland coördineert een subsidieproject waaraan RTV Noord,
RTV Drenthe, RTV Oost, L1, Omroep Zeeland en RTV Utrecht deelnemen. Het
doel van dit project is dat de samenwerkende regionale omroepen extra
journalisten kunnen aantrekken om te stationeren bij lokale omroepen in
hun regio. De focus ligt bij de samenwerkingsprojecten op de inzet van
journalisten en heeft als doel om de journalistiek in de regio fijnmaziger te
maken.

Meer samenwerking met lokale omroepen
NH Lokaal, het samenwerkingsverband van NH met 35 lokale nieuwspartners in de provincie, is uitgebouwd in 2020, onder meer met het opleidingscentrum, NH Academie
Lokaal, onder leiding van een opleidingscoördinator voor medewerkers van lokale omroepen. De samenwerking is ook online versterkt door lokale partners toegang te
geven tot een eigen deel in het CMS (Content Management Systeem) van NH. Op de website van NH worden regio-edities opgezet met bestaande partners. Er is tevens
een white label versie van de nieuwsapp van NH ontwikkeld voor de streekedities. Er is een facilitair centrum opgezet met uitgiftepunt voor lokale partners om apparatuur
te lenen, zoals camjosets. Voor de lokale partners is een eigen TV playout systeem ingericht. Omroep WEEFF, de streekomroep voor West-Friesland, zendt inmiddels uit
vanaf dit platform. Er is ook een evenementen set gebouwd, waarmee lokale partners zelfstandig kleine evenementen kunnen registreren en streamen.
Omroep West werkt in het Regionaal Nieuws Netwerk (RNN) samen met lokale partners als de WOS (Westland), Studio Alphen, Sleutelstad (Leidse regio, eerder Unity.Nu)
en de Bollenstreek Omroep. Met deze partijen worden dagelijks onderwerpen en items uitgewisseld en regionale journalisten hebben bij de lokale omroepen een werkplek. Stadsomroep Den Haag valt onder de hoofdredactie en directie van Omroep West en is gevestigd in hetzelfde pand. Verder zijn er lokale mediapartners waarmee
Omroep West op regelmatige basis (bijvoorbeeld bij grote evenementen) samenwerkt, zoals RTV Katwijk en Midvliet (Leidschendam-Voorburg e.o.).
Omroep Gelderland wisselt met ongeveer 20 lokale omroepen op regelmatige basis online berichten uit. Met vijf lokale en/of streekomroepen heeft de omroep een
intensieve samenwerking. Bij Regio8 (Achterhoek), RTV Nunspeet, RegioTV Tiel, RTV Apeldoorn en RN7 (omgeving Nijmegen), is een redacteur of regioverslaggever gestationeerd. Deze redacteur/verslaggever maakt verhalen die geschikt zijn voor zowel de lokale omroep als Omroep Gelderland. Omroep Gelderland heeft verder een
website en app ontwikkeld voor lokale omroepen.
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Over de RPO
De RPO is een zelfstandig bestuursorgaan en voldoet aan de verplichtingen uit de Mediawet. De RPO heeft op basis van artikel 2.60k de concessie
voor de uitvoering van de publieke media-opdracht op regionaal niveau
gekregen voor een periode van zeven jaar: van 1 januari 2019 tot en met
31 december 2025. 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 mediadiensten
in de aan hen toegewezen verzorgingsgebieden. De RPO coördineert daarvoor de beleids- en verantwoordingscyclus en bevordert samenwerking
tussen regionale omroepen. De RPO bevordert eveneens een doelmatige
inzet van middelen.
De uitvoering van het concessiebeleidsplan Liefde voor de regio’, de begin
2021 afgesloten 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, visie en kernwaarden

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.
Wij verenigen en vertegenwoordigen de regionale publieke omroep in
Nederland. Alert en inspelend op ontwikkelingen die de regionale omroep
aangaan op het gebied van politiek, journalistiek en media. We bevorderen samenwerking tussen de regionale omroepen onderling en met de
landelijke en lokale publieke omroep. Door middel van kennisuitwisseling
en innovatie versterken we 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.
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Coördinatie
De coördinerende werkzaamheden van de RPO hebben in 2020 met name
betrekking op beleid en verantwoording.
Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste coördinerende
activiteiten.
• Het afstemmen van prioriteiten en activiteiten uit het concessiebeleidsplan in de RPO-begroting 2021 en de aanvragen van nieuwe aanbodkanalen Radio Dreents en Bluesradio Drenthe voor RTV Drenthe, beëindiging
van aanbodkanalen Zeeuwse Top 40 Live Radio voor Omroep Zeeland en
Klipklar TV voor Omrop Fryslân en naamswijziging van aanbodkanaal
Omrop Nonstop van Omrop Fryslân in Alles Frysk.
• Het afronden van de procedure aanvraag nieuw aanbodkanaal L11Alaaf
voor L1.
• Inspanningen om de duur van de aanwijzingen van de individuele regionale omroepen met die van de concessie van de RPO gelijk te laten
lopen. Dankzij een amendement van het CDA bij het wetsvoorstel van
minister Slob voor de wijziging van de Mediawet, zijn de aanwijzingen
verlengd tot aan het moment dat de concessie van de RPO afloopt,
namelijk 31 december 2025. Het wetsvoorstel is, zoals eerder gemeld, op
8 december aangenomen door de Eerste Kamer.
• Het voorbereiden van de evaluatie van de eerste planperiode van het
concessiebeleidsplan ‘Liefde voor de regio’.
• Het verder ontwikkelen van de samenhangende distributiestrategie.
• Het opstellen van de prestatieovereenkomst en het maken van afspraken over de uitvoering van de prestatieafspraken.
• Het ondersteunen van innovatietrajecten en -initiatieven als de opzet
van Regiogroei/GROE&I, het Gemeenschappelijk regionaal online expertise- en innovatiecentrum.
• Het verfijnen van het (continu) bereiks- en waarderingsonderzoek.
• Het bevorderen van onderzoeksjournalistiek.
• Het stimuleren van de inzet van de Subsidieregeling innovatie en samen-

•
•
•
•

•

•

werking regionale publieke media-instellingen en adviseren over de
aanvragen.
Het sluiten van een nieuwe CAO voor het Omroeppersoneel 2019-2021.
Het opstellen van een Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap
Publieke Omroep voor zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel).
Het coördineren van bestaande en nieuwe beleidszaken vanuit overheid
en toezichthouders.
Het coördineren van overleg met het Commissariaat voor de Media
(CvdM) en het ministerie OCW m.b.t. de mediarechtelijke status van
samenwerkingen tussen publieke omroepen.
Het coördineren van en de 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.
Het coördineren van en de beleidsvoorbereiding voor de werkgroep NPO
Regio om invulling te geven aan het voornemen van minister Slob om op
NPO 2 tijd in te ruimen voor programma’s van regionale omroepen.

Prestatieovereenkomst

In 2020 zijn gesprekken gevoerd over de opzet van de prestatieovereenkomst en de uitvoering van de prestatieafspraken met het ministerie van
OCW, het CvdM en het Overleg Regionale Omroepen (ORO). De prestatieovereenkomst is opgeknipt in twee stukken: 1) de prestatieovereenkomst die
tussen de minister en de RPO is gesloten en door de omroepen voor gezien
en akkoord ondertekend en 2) de uitvoeringsafspraken met het CvdM.
De begin 2021 afgesloten prestatieovereenkomst werkt voor bepaalde
afspraken terug tot en met 1 januari 2020. In de prestatieovereenkomst
worden afspraken gemaakt over het media-aanbod, bereik, innovatie
& ontwikkeling en samenwerking. Hiervoor heeft de RPO het onderzoek
verfijnd, opdat verschillende cijfers continu worden gemeten. In het herzie-

ne onderzoek is onder meer het totaalbereik van de omroepen aangescherpt naar een jaarbereik.

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 2020 vervult Guus van Kleef (directeur Omroep Gelderland) het voorzitterschap en Gijs Lensink (directeur RTV Noord) het vice-voorzitterschap.
RTV Utrecht wordt vanaf september vertegenwoordigd door Gerard
Schuiteman. Hij volgt Petrice Broeders bij de omroep op. L1 wordt vanaf
september vertegenwoordigd door Peter Elbers. Hij volgt Bert Lemmens bij
de omroep op.
Niet alleen de beleidszaken en de collectieve zaken die volgen uit het
concessiebeleidsplan en de begrotingen bepalen de agenda van het ORO.
Ook beleidszaken vanuit de overheid en toezichthouder, toekomstvisie en
tal van andere, vaak reguliere, (samenwerkings)zaken worden in het ORO
besproken en gelden als advies aan de RPO. In 2020 adviseert het ORO
positief over de RPO-begroting 2021 en de prestatieovereenkomst.
Zie Samenstelling ORO
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Subsidieregeling innovatie en samenwerking

De RPO heeft een adviserende taak bij de Subsidieregeling innovatie en
samenwerking regionale publieke media-instellingen (RPMI’S) die het ministerie van OCW heeft ingesteld voor regionale omroepen. Op 6 januari 2020
is de gewijzigde regeling in de Staatscourant gepubliceerd. In de herziene
regeling is het voornemen van de RPO verwerkt om € 5 miljoen uit deze
subsidie te reserveren voor de samenwerking tussen regionale en lokale
publieke omroepen om de lokale journalistiek duurzaam te versterken.
De RPO adviseert in 2020 positief over:
• De aanvraag van Omroep Gelderland, namens alle regionale omroepen,
voor DAB 2020-2022. Met het project worden de uitzendingen via digitale radio mogelijk gemaakt. Elke regionale omroep is in zijn gehele verzorgingsgebied via DAB+ te ontvangen.
• De aanvraag van NH Media voor het project NH Lokaal, om de samenwerking met lokale omroepen in Noord-Holland duurzaam te versterken en uit
te breiden.
• De aanvraag van Omroep Gelderland om de samenwerking met lokale
omroepen in Gelderland te versterken waarbij de focus ligt op de inzet van
extra journalisten.
• De aanvraag van Omroep Flevoland om grote nieuwsgebeurtenissen, live
interviewprogramma's vanaf locatie en evenementen met beeld en geluid
in samenwerking met lokale omroepen in het weekend te verslaan met
innovatieve techniek.
• De aanvraag van Omroep Flevoland, namens twee omroepen, om één
salesorganisatie (accountmanagers en binnendienst) te maken waarin de reclameactiviteiten voor RTV Utrecht en Omroep Flevoland worden
ondergebracht.
• De aanvraag van Omroep West voor het project Regionaal Nieuws Netwerk,
om de samenwerking tussen de regionale omroep en lokale omroepen te
intensiveren. Het gaat, op hoofdlijnen, om het plaatsen van verslaggevers
bij lokale omroepen en de uitwisseling van verhalen, informatie en scholing.
• De aanvraag van Omrop Fryslân voor het professionaliseren van de journalistieke samenwerking met de lokale omroep RTV NOF(Noord Oost Friesland).

•

•
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Door samenwerking met de regionale omroep wil de stichting RTV NOF haar
kwaliteit versterken en bereik uitbreiden.
De aanvraag van Omroep Flevoland, namens zeven regionale omroepen,
voor het ondersteunen van de regionale en lokale journalistiek en werkgelegenheid tijdens de coronacrisis door de directe inzet van journalisten in
gebieden waar journalistiek het hardst nodig wordt geacht.
De aanvraag van Rijnmond om in samenwerking met lokale omroepen de
journalistieke dienstverlening in het verzorgingsgebied duurzaam te verbeteren. Door journalistieke content uit te wisselen en te delen, structureel en
incidenteel gezamenlijke journalistieke producties te realiseren en wederzijds kennis uit te wisselen. Inclusief training, opleiding, workshops, begeleiding en stages.
De aanvraag van Omroep Brabant, om de samenwerking met de lokale
omroepen Studio040, Omroep Meijerijstad, Omroep Zuid West en Omroep
Tilburg vanaf 2021 verder uit te bouwen door de inzet van een aantal verslaggevers en redacteuren.
De aanvraag van Omroep Zeeland, namens alle regionale omroepen, om
de samenwerking tussen de regionale omroepen op het gebied van de
reclameactiviteiten efficiënter te laten verlopen door de inrichting van een
klantportaal voor ORN.
De aanvraag van Omroep Flevoland, namens Omroep Zeeland, Omroep
West, L1 en RTV Utrecht, voor de innovatie van het redactiesysteem en de
ontwikkeling van een white label, redactieportaal vanaf 2021.
Omroep Gelderland, namens alle regionale omroepen, voor de ontwikkeling, versterking en uitbreiding van de journalistieke samenwerking met de
landelijke publieke omroep vanaf 2021. Het gaat om online innovatie (verdere ontsluiting van content op diverse kanalen) en een kwalitatieve impuls
van de publieke nieuwsvoorziening door inzet op training en onderzoeksjournalistiek. Bureau Regio, NOS en de NPO zijn partners in dit project.

RPO-organisatie
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Kern- en werkgroep NPO Regio

Begin 2020 is een gezamenlijke werkgroep van NPO en de RPO aan de slag
gegaan met het voornemen van minister Slob om het derde net om te
vormen tot een net met een regionaal karakter. Dit voornemen is, zoals ook
in de inleiding is aangegeven, in juli bijgesteld in de vorm van NPO Regio. De
werkgroep NPO Regio, met vertegenwoordigers van de NPO, RPO, landelijke
en regionale omroepen heeft hiervoor een stappenplan opgesteld. NPO
Regio gaat 4 januari 2021 van start, met op iedere werkdag NOS Journaal
Regio om 18.15 uur op NPO 2 gevolgd door een blok van 20 minuten met
regionale programmering.

Stuur- en werkgroep Regionale en lokale samenwerking

De werkgroep Regionale en lokale samenwerking heeft zich gebogen over
de afstemming tussen verschillende regionale initiatieven ter versterking
van de regionale en lokale journalistiek.
Het gaat om 3 soorten initiatieven. De eerste soort bestaat uit de eerdergenoemde subsidieprojecten van regionale omroepen, zoals Omroep West,
Gelderland, Brabant, NH Media, Rijnmond en Omrop Fryslân, om de journalistiek in hun verzorgingsgebied in samenwerking met lokale omroepen
te versterken.
Het tweede initiatief is het subsidieproject van zeven regionale omroepen
onder leiding van Omroep Flevoland om gezamenlijk 28 journalisten aan te
trekken om bij lokale omroepen aan het werk te gaan.
Het derde project is de samenwerking van de RPO, NOS, NLPO en OCW om
uitvoering te geven aan het plan dat de minister heeft opgenomen in de
Mediabegrotingsbrief 2021 om de lokale journalistiek te versterken door
samenwerking van alle journalistieke lagen (landelijk, regionaal, lokaal).
Dit plan is uitgewerkt door de stuurgroep Versterking lokale journalistiek
door samenwerking. De focus ligt, evenals bij de andere initiatieven, op het
aantrekken en opleiden van journalisten. Het gaat in dit geval om meer
dan 60 journalisten voor een jaar, die rapporteren aan de regionale en
lokale omroepen. De werving van de journalisten is begin 2021 gestart.
Lees verder
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CAO en Fair Practice Code

Werkgevers van de landelijke en regionale publieke omroepen hebben
samen met de vakbonden NVJ en CNV een akkoord gesloten voor de CAO
voor het Omroeppersoneel 2019-2021. Mede dankzij de grote steun vanuit
deze vakbonden is er op 5 november 2020 een handtekening gezet onder
het akkoord, dat zorgt voor een passende structurele loonsverhoging voor
werknemers en een Fair Practice Code ‘Goed Opdrachtgeverschap Publieke
Omroep’ die betrekking heeft op zzp’ers. De FNV kreeg van haar leden geen
mandaat om tot deze nieuwe cao toe te treden. Wel is de FNV partij in de
Fair Practice Code.
De CAO is afgesloten voor drie jaar en gaat (met terugwerkende kracht)
over de jaren 2019, 2020 en 2021. De Code geldt sinds 1 december 2020 en
is bedoeld voor zowel omroepopdrachtgevers als -opdrachtnemers. De
omroepopdrachtgevers kunnen met deze Code invulling geven aan hun
opdrachtgeverschap. De opdrachtnemers weten wat ze op grond van deze
Code van opdrachtgevers kunnen en mogen verwachten en waar zij aan
dienen te voldoen.

Vertegenwoordiging

De RPO vertegenwoordigt in het verslagjaar de regionale omroepen onder
andere bij de ministeries van OCW, Economische Zaken en Klimaat (EZK),
Binnenlandse Zaken (BZK) en Justitie en Veiligheid (J&V), de Tweede Kamer
en Eerste Kamer, het Commissariaat voor de Media (CvdM), de Raad voor
Cultuur (RvC), de Raad Openbaar Bestuur (ROB), Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Nederlandse
Publieke Omroep (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 Europese vereniging van regionale tv-zenders
(CIRCOM), de Nederlandse belangenvereniging draadloze A/V verbindingen (PMSE), het Nationaal Frequentie Overleg, het ketenoverleg en verschillende ad-hoc overleggen.
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Samenwerking & doelmatigheid
De RPO speelt een - uitvoerende - rol bij tal van samenwerkingsactiviteiten 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 middelen, maar leiden
veelal ook tot sterkere journalistiek, hogere kwaliteit, een groter bereik of
snellere innovaties. Het zijn vaak projecten die de RPO via de verschillende
overleggen coördineert.

Overeenkomsten en collectieve inkoop

De doelmatige inzet van middelen wordt ook bevorderd door het afsluiten
van overeenkomsten, namens alle of meerdere regionale omroepen en
het organiseren van collectieve inkoopprocedures.
In 2020 leiden de volgende onderwerpen en besluiten tot samenwerking,
gezamenlijke inkoop en besparingen:
• coördinatie van het uniforme bereiks- en waarderingsonderzoek;
• afsluiten van een nieuwe, meerjarige overeenkomst met Sena;
• afsluiten van een nieuwe overeenkomst met het ANP;
• coördinatie van de totstandkoming van overige overeenkomsten die
regionale omroepen gezamenlijk aangaan, bijvoorbeeld met betrekking
tot techniek of content, zoals met AT Internet en Omroep MAX;
• verdere ontwikkeling van een HR- en salarissysteem bij negen omroepen;
• distributie van de programma’s van de dertien regionale omroepen via
NLZIET. De RPO fungeert als coördinator namens de dertien omroepen;
• nazorg voor de gezamenlijke inkoopprocedures voor (overschakeling)
FM-netwerken;
• coördinatie van de etherdistributie via DAB+. De RPO fungeert als contractbeheerder voor Digitale Radio;
• aanlevering van televisie- en radiosignalen aan pakketaanbieders;
• projectcoördinatie ten behoeve van applicaties voor smart-tv’s en bij
pakketaanbieders;
• collectieve inkoop van de training Oplossingsgericht werken voor de
hoofden P&O;
• het beschikbaar stellen van standaardmodellen voor reglementen en
juridische advisering.

Met het Instituut voor Fysieke Veiligheid is een Modelsamenwerkingsconvenant overeengekomen dat veiligheidsregio’s en regionale omroepen
kunnen gebruiken als ze hun overeenkomst willen vernieuwen.
Met het ministerie van J&V worden afspraken gemaakt over het opnemen
van de NL Alert waarschuwingen in de smartphone apps van de regionale
omroepen. Implementatie is door J&V tijdelijk stilgelegd in verband met
beveiligingsproblemen aan hun kant.

Overleggen

Door de inzet van verschillende overlegplatforms tussen regionale omroepen (op het niveau van hoofdredacteuren, hoofden financiën, personeel &
organisatie en techniek) worden ideeën uitgewerkt, wordt kennis gedeeld
en kan een optimalisering in samenwerking en doelmatigheid worden
bevorderd. Door middel van deze overlegstructuren worden gezamenlijke
doelen gedefinieerd die vervolgens op het ‘laagst’ mogelijke niveau, waar
men zicht heeft op het eigen organisatiedeel, worden uitgevoerd.
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. Het voorzitterschap van het HRO is in 2020 overgegaan van
Edwin de Kort (Omroep Zeeland) naar Matthijs Nieuwenhuis (Bureau Regio).
Op verzoek van het HRO organiseert de RPO het NL Media Event, een tweedaags congres, en de uitreiking van de NL Award, de prijzen voor de beste
regionale producties. De NL Awards en het NL Media Event zouden voor de
18e keer plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen is het NL Media
Event geannuleerd en vond de uitreiking van de awards online plaats. De
Lees verder

jaarverslag 2020

Voorwoord

Publieke media-opdracht op regionaal niveau

Missie, visie en kernwaarden

Awards 2020 zullen in mei 2021 online worden uitgereikt.
Voor het gezamenlijke project Samenwerking regionale omroepen: 75 jaar
vrijheid, verzorgt de RPO het subsidietraject van het vfonds. 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. Als gevolg van
de maatregelen van de overheid in het kader van de bestrijding van het
coronavirus heeft het Nationaal Comité en de Stichting 75 jaar vrijheid de
maand van de vrijheid en de bevrijdingsfestivals moeten afgelasten en
de herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei moeten aanpassen. Dit heeft ook
gevolgen voor een deel van de uitvoering van het plan ‘De Oorlog dichtbij’.
De regionale omroepen hebben het plan bijgestuurd en een alternatieve
programmering verzorgd.
Overleg hoofden Techniek
In het verslagjaar is het overleg van de hoofden Techniek drie keer bij
elkaar geweest, vanwege COVID-19 zijn alle overleggen online gevoerd.
Daarnaast zijn vanaf maart acht corona-overleggen gevoerd om informatie en ervaringen uit te wisselen. De voorzitter van het overleg is Carlo
van Acker (Omroep Brabant).
Een werkgroep heeft een voorstel nieuwe Raamovereenkomst Mediatechniek uitgewerkt en via twee inventarisaties naar relevante percelen
gezocht. Na analyse van de resultaten heeft de werkgroep voor het ORO
een voorstel voor een koerswijziging uitgewerkt.
Een werkgroep van het overleg heeft de upgrade van de lineaire distributie
naar HD voor pakketaanbieders begeleid. Vanaf begin maart is de aanlevering van het SD-formaat gestopt en zijn de signalen van de omroepen
uitsluitend in HD aan pakketaanbieders geleverd.
De omroepen hebben eind 2020 besloten het gezamenlijk project voor
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Smart TV te beëindigen. Het gebruik droeg niet bij aan de het bereik van
de omroepen. De RPO heeft de overeenkomsten met de leverancier en
andere partijen beëindigd en gezorgd dat de gebruikers zijn gewezen op
alternatieven. HD. De RPO is gesprekken gestart met VodafoneZiggo om HD
en VOD op een andere manier te realiseren.
Overleg hoofden Financiën
De hoofden Financiën kwamen in 2020 drie keer bijeen. Voorzitter van
het overleg is Carola Bakker (RTV Drenthe). Tijdens deze bijeenkomsten
is kennis gedeeld en opgebouwd over de gevolgen van de coronacrisis,
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 op de RPO-begroting 2021 aan de orde
geweest, evenals de coulancemaatregelen van OCW als gevolg van de
coronacrisis, de Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale
publieke media-instellingen, reclamezaken en de subsidie van het vfonds
voor het project 75 jaar vrijheid bij regionale omroepen.
De knelpunten en verbeterpunten van het Handboek zijn blijvend onder de
aandacht van OCW gebracht. De formele evaluatie vindt uiteindelijk eind
2020 plaats. Het verlichten van de administratieve lasten en het ontdoen
van het Handboek van zaken die voor omroepen en RPO van minder belang
zijn was de doelstelling zonder af te doen aan een volledige en transparante verantwoording. Het aangepaste Handboek wordt in 2021 gepubliceerd
door OCW.
Overleg hoofden P&O
Het P&O overleg is in het verslagjaar zes keer bij elkaar gekomen onder
voorzitterschap van Jolanda Caspers (RTV Oost). De overleggen zijn vanaf
maart online gevoerd. Kennisdelen en informatie uitwisselen zijn belangrijke doelstellingen voor het overleg. Dat was in het verslagjaar onder meer
over de gevolgen van de coronamaatregelen voor organisaties en mede-

RPO-organisatie

Bijlagen

Colofon

28

Verslag raad van toezicht

werkers. In dat kader heeft het P&O-overleg een advies uitgebracht aan
het ORO over het opnemen van vakantiedagen en verlof in dit coronajaar
en over het verstrekken van een thuiswerkvergoeding. De uitvoering van de
CAO en Fair Practice Code zijn eveneens in het overleg besproken.
In 2020 zijn de regionale omroepen geconfronteerd met personen die via
Tentoo zijn ingehuurd en met name nabetalingen eisten. Het ORO besloot
begin 2020 tot een nader onderzoek. Dit is uitgevoerd door experts op
het gebied van arbeidsrecht, waarna is besloten de inhuur via Tentoo te
beëindigen en na te gaan met welke Tentoo medewerkers de samenwerking zou worden voortgezet via een arbeidsovereenkomst of op basis van
een overeenkomst van opdracht, indien dat mogelijk is. Om elkaar goed
te infomeren over de uitvoering van dit beleid, ook in het kader van goed
werkgeverschap, zijn twee extra bijeenkomsten georganiseerd.
Als vervolg op de training Oplossingsgericht werken heeft de RPO in het
verslagjaar een reeks masterclasses over dit thema georganiseerd voor
leden van het P&O overleg.
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RPO-organisatie
Binnen de RPO is er 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 2020 als volgt:

Samenstelling bestuur & raad van toezicht
Bestuur
Tot 1 september Gerard Schuiteman
Vanaf 1 september Mark Minkman (ad interim)
Vanaf 1 februari 2021 Jan Müller
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 werkzaamheden in 2020.

Financiering en jaarrekening

Bedrijfsvoering

Eind 2020 heeft de RPO 5 medewerkers (voor 3,8 FTE) met een vast dienstverband voor de functies beleidsmedewerker, medewerker onderzoek &
communicatie, bestuurssecretaris en administratie. Daarnaast maakt de
RPO in 2020 gebruik van 2 externe specialisten voor controlling en juridische zaken. Met het vertrek van de bestuurder per eind augustus is gedurende de werving van een nieuwe bestuurder de functie op interimbasis
ingehuurd.
De belangrijkste punten aangaande de bedrijfsvoering van de
RPO-organisatie in 2020 zijn:
• Voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de
Beleidsregels governance en interne beheersing 2017 voor landelijke en
regionale publieke media-instellingen van het CvdM.
• Het versterken van de positionering van de RPO door middel van het
organiseren van een bijeenkomst voor raden van toezicht en het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl.
• Het werven en benoemen van een interim-bestuurder en bestuurder.
• Het verfijnen van het sectorbrede bereiksonderzoek.
• Het informeren van stakeholders door middel van een maandelijkse
RPO-nieuwsbrief.
• 1,5 meter aanpassingen in de huidige kantooromgeving.
• De verdere digitalisering van de werkprocessen.
• Het evalueren en aanpassen van het intern Handboek RPO ter bewaking
en verbetering van de kwaliteit van de RPO.
• Het vervolgen van de gesprekscyclus gericht op sterktes & talenten van
medewerkers.
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Verslag raad van toezicht
Taak

De raad van toezicht van de stichting Regionale Publieke Omroep (RPO)
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 daarnaast de rol van werkgever van het bestuur en is belast met
het vaststellen van de jaarrekening van de stichting.

Samenstelling

De raad van toezicht telt vijf leden. Alle leden zijn voor hun eerste termijn
benoemd per 31 mei 2016. De raad 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 functie van voorzitter.
De vaste vergoeding voor het voorzitterschap bedraagt € 17.500 en voor
een lid € 12.500 per jaar. 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
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Vergaderingen

In 2020 komt de raad van toezicht vijf keer in reguliere vergaderingen
bijeen, telkens in aanwezigheid van het bestuur. De vergaderingen vinden,
op één na, online plaats. De leden van de raad van toezicht zijn vrijwel alle
vergaderingen aanwezig geweest. In de vergaderingen is aan de volgende
onderwerpen/thema’s aandacht besteed:
• In februari bespreekt de raad van toezicht de aanpak en het proces van
de totstandkoming van de prestatieovereenkomst en het initiatief van
het ORO om zichzelf te evalueren. Het bestuur heeft de gang van zaken,
de financiële situatie en beleidsinhoudelijke ontwikkelingen toegelicht.
• In april stelt de raad van toezicht de jaarrekening het bestuursverslag
2019 vast en stemt hij in met het jaarverslag. Het interne risicomanagement- en controlesysteem en de effectiviteit daarvan wordt besproken.
Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de gevolgen van de coronacrisis en de
maatregelen die de regionale omroep treft. De raad wordt geïnformeerd
over OCW-beleidszaken.
• In juli vindt de derde bijeenkomst plaats. De raad van toezicht bespreekt
de opzet van de begroting. De raad wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom corona, de teruglopende reclameopbrengsten en de
alternatieve programmering van omroepen. De plannen voor de besteding van de subsidieregeling innovatie & samenwerking worden toegelicht. De raad stemt in met het besluit van het bestuur tot het aangaan van
de prestatieovereenkomst en wisselt van gedachten over de aanstaande evaluatie van de eerste planperiode van het concessiebeleidsplan
(CBP).
• In september verwelkomt de raad van toezicht Mark Minkman als interim bestuurder. De raad stemt in met de RPO-begroting 2021-2025. De
opdracht voor de evaluatie van de eerste planperiode van het CBP wordt
geformuleerd en over de gewenste samenstelling van de commissie wordt gesproken. De raad neemt kennis van de laatste stand van
zaken rondom de maatregelen uit de visiebrief van de minister, zoals
NPO Regio en de versterking van de samenwerking tussen regionale en
lokale omroepen. In aanwezigheid van de controller wordt de financiële
benchmark van regionale omroepen 2019 besproken.
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• In november benoemt de raad Jan Müller als nieuwe bestuurder van de
RPO per 1 februari 2021. De raad bespreekt het positieve advies van het
Commissariaat over de RPO-begroting 2021-2025 en de wijziging van de
Mediawet. 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 en de CAO 2019-2021 die is afgesloten met
de NVJ en CNV.
Buiten de vergaderingen om heeft de voorzitter van de raad van toezicht
regelmatig contact met de bestuurder om de lopende en actuele kwesties door te nemen. In het najaar is er een bestuurlijk overleg met het
Commissariaat. Gesproken is over de gevolgen van corona voor regionale
omroepen en actuele ontwikkelingen bij het Commissariaat en de RPO.
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Bijeenkomst met raden van toezicht regionale omroepen

In vervolg op de gesprekken die twee leden van de raad van toezicht in 2019
hebben gevoerd met een aantal raden van toezicht van regionale omroepen, organiseert de raad in februari een bijeenkomst voor deze raden van
toezicht. Doel van de bijeenkomst is het uitwisselen van kennis rondom
governance, samenwerking en onderling contact. De raad kijkt terug op
een goede, aangename en nuttige bijeenkomst waar een mix van oude en
nieuwe stijl toezichthouders aanwezig is. In 2021 zal weer een bijeenkomst
worden georganiseerd. Dan komt onder meer het thema innovatie aan
bod. In 2020 hebben de raad en het bestuur een nieuwsbrief voor raden
van toezicht geïntroduceerd. In 2020 zijn twee nieuwsbrieven verstuurd.
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Bestuurswissel

Tot 1 september was Gerard Schuiteman bestuurder. Op 1 september is hij
gestart als zakelijk directeur/bestuurder bij RTV Utrecht. De raad van toezicht
is hem veel dank verschuldigd. Gerard Schuiteman stond aan de wieg van
de RPO. In zijn functie als bestuurder heeft hij de RPO uitgebouwd tot het
samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de publieke
mediaopdracht op regionaal niveau. Hij heeft verbindingen gelegd tussen
de regionale omroepen, met landelijke omroepen, lokale omroepen en
met politiek Den Haag. Na het vertrek van Gerard Schuiteman, benoemde de raad van toezicht Jan Müller per 1 februari 2021 tot zijn opvolger. De
tussenliggende maanden heeft Mark Minkman, adviseur bij Andersson
Elffers Felix, de functie van bestuurder op interimbasis ingevuld.
Jan Müller is op grond van de Mediawet benoemd voor de duur van vijf
jaar.

Commissies

De raad van toezicht kent vier commissies die uit zijn midden zijn benoemd.
De auditcommissie adviseert omtrent financiën en besluitvorming daarover en bestaat uit Danielle Jansen Heijtmajer en Rein van der Kluit. De
auditcommissie heeft onder andere de jaarrekening 2019, de financiële
benchmark van regionale omroepen, de RPO-begroting 2022-2025, de
budgetaanvraag 2021 en de governance en risicobeheersing voorbereid
ten behoeve van besluitvorming door de raad van toezicht. Bij de bespreking van de jaarrekening was Flynth Audit BV aanwezig, de door de raad
van toezicht benoemde externe accountant.
De remuneratiecommissie doet voorstellen over de beloning en overige
arbeidsvoorwaarden van het bestuur en bestaat uit Maria Henneman
en Rein van der Kluit. De commissie is in het voorjaar geïnterviewd door
onderzoeksbureau Panteia, dat in opdracht van OCW onderzoek doet naar
bezoldigingsmaxima in de media. Na de aankondiging van het vertrek van
Gerard Schuiteman, voert de voorzitter een exitgesprek met de vertrekkende bestuurder. De remuneratiecommissie volgt in de tweede helft van
2020 de procedure voor de openbare werving en selectie van een inte-

Coördinatie

Over de RPO

Samenwerking & doelmatigheid

rim-bestuurder en vaste bestuurder. Daarbij heeft de commissie het ORO
en de medewerkers van de RPO om input gevraagd voor het profiel van
de RPO-bestuurder. Een selectiecommissie, bestaande uit de leden van
de remuneratiecommissie, een vertegenwoordiger van het RPO-bureau
en een vertegenwoordiger namens het ORO, is een aantal keren bij elkaar
geweest om gesprekken met de kandidaten te voeren.
De commissie beleidsontwikkeling & juridische zaken bestaat uit Babette
Aalberts en Rein van der Kluit. In 2020 zijn de begin 2021 afgesloten prestatieovereenkomst en diverse beleidsbrieven in deze commissie besproken.
De commissie organisatieontwikkeling & innovatie bestaat uit Roeland
Stekelenburg en Maria Henneman en heeft in 2020 gesproken over ontwikkelingen op het vlak van innovatie en samenwerkingsmogelijkheden op dit
gebied. Innovatie wordt in 2021 één van de thema’s op de bijeenkomst met
de raden van toezicht van de regionale omroepen.

Functioneren

De raad van toezicht evalueert zijn eigen functioneren en werkt aan zijn
eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de leden afzonderlijk. In december hebben de leden een vragenlijst ingevuld. De uitkomsten daarvan zijn begin 2021 besproken.

Beloningsbeleid

Financiering en jaarrekening

De RPO hanteert de CAO voor het Omroeppersoneel en volgt daarmee de
loonontwikkelingen van deze CAO. Het bestuur van de RPO bestaat uit één
lid. Tot eind augustus 2020 was dit Gerard Schuiteman. Na zijn uitdiensttreding en start bij RTV Utrecht is de positie op interim-basis ingevuld. Mark
Minkman was bestuurder ad interim van september 2020 tot en met januari 2021. Per 1 februari 2021 is Jan Müller aangetreden als nieuw bestuurder. De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de RPO.
Het toepasselijke algemeen bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000,- Dit maximum is met ingang van 2021 voor de RPO verlaagd. De nieuwe
bestuurder volgt de nieuwe regelgeving.

RPO-organisatie

Onafhankelijkheid
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Verslag raad van toezicht

Er zijn geen meldingen gedaan van of aangaande leden van de raad
van toezicht in verband met (de schijn van) een tegenstrijdig belang of
onverenigbaarheid.
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Financiële instrumenten

Financiering
& jaarrekening
De bekostiging van de RPO maakt onderdeel uit van de Mediabegroting. Eind december
2019 heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (de minister) voor de
bekostiging van de regionale publieke mediadiensten in 2020 een totaalbudget vastgesteld
van
€ 150.122.290,-, inclusief de consumentenprijsindexvergoeding 2020 van 1,5%. Van het
totaalbudget is € 838.516,- bestemd voor de RPO. Door een aanpassing van de index naar
1,73% is dit bedrag aangepast naar € 840.416,-. Deze bijdrage is bestemd voor de uitvoering
van de wettelijke activiteiten zoals vermeld in het RPO-activiteitenplan en de begroting 2020.
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 € 284.919,-. 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 14 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 2020
na resultaatbestemming								
											

Passiva

Activa 										
						
2020

2019

											
						
2020

2019

											
											
Eigen Vermogen
Vaste activa										
6			
Materiële vaste activa:			1					 Reserve voor media-aanbod			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen			
1 		
50.127
56.811
						
• Inventaris en inrichting			
2 		
10.473
12.711
											
• Andere vaste bedrijfsmiddelen			
3 		
7.047
35.400
Voorzieningen										
• Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering		
4 				
Voor pensioenen			
7			
51.276
Overige			
8			
2.600
2.200
						
67.647
104.922
											
						
2.600
53.476
Vorderingen										
											
Handelsdebiteuren			
2			
237.275
247.965
Kortlopende schulden									
Overige vorderingen			
3			
33.335
15.217
Schulden aan leveranciers			
9
		
354.161
564.935
Overlopende activa			
4			
11.370
26.400
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
10
		
17.375
31.808
Overlopende passiva budget voor media-aanbod
11
		
416.099
308.762
						
281.980
289.582
Overige schulden			
12
		
235.181
1.432.888
13
		
45.904
59.887
Liquide middelen									 Overlopende passiva			
• Bank			
5			
721.693
2.057.253
						
1.068.720
2.398.280
											
											
											
Totaal passiva						
1.071.320
2.451.756
Totaal activa						
1.071.320
2.451.756
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Grondslagen

volgens categoriale indeling 2020			

voor waardering en resultaatbepaling						

						
2020

2019

Algemeen							

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO (Handboek) en de bepalingen 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 overeenstemming dient te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen,
zoals vermeld in het Handboek.

Baten

Media aanbod								
- OCW bijdrage						
840.416
826.345
									
Bijdragen van (overige) derden - bijdragen RPMI's			
		
284.919
280.738
De RPO is aangewezen als Zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en opgenomen in de Mediawet. De situatie van COVID-19 maatre									 gelen heeft anders dan aanpassingen vanwege thuiswerken en online vergaderen op de financiële huishouding geen impact
Som der baten						
1.125.335
1.107.083
gehad. Mede op basis hiervan is de jaarrekening opgesteld met als uitgangspunt de continuïteitsveronderstelling.
									

Lasten 									

Gezien de aard van de organisatie zijn de volgende onderdelen 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.
Lonen en salarissen						
376.393
409.947
Bartering-contracten en 2.3.3. Lasten onafhankelijk product. Ook heeft OCW voor de RPO een afwijking van Model IIIb toegeSociale lasten						
78.985
103.588
staan. Dit betreft de wijze van verantwoording van de bijdragen van regionale publieke media-instellingen onder 'Bijdragen van
Afschrijvingen op materiële vaste activa				
18.985
21.196
(overige) derden'. Dit hangt niet samen met programmagebonden eigen bijdragen. RPO heeft conform het handboek model IV
Overige bedrijfslasten								 opgenomen per 2018. Hoewel de verdeling van kosten zich niet verhoudt tot de RPO wordt hierdoor wel inzicht in de begroting
verkregen.
- PR en promotie						
13.290
30.346
- huisvestingslasten						
42.553
42.594
- overige algemene lasten					
487.792
375.659
Als onderdeel van de taakstelling van de RPO worden activiteiten gericht op samenwerking (en coördinatie) verricht. Deze kosten
									 zijn voor risico en rekening van RPO en vormen de basis voor de bijdrage van regionale omroepen (verantwoord onder baten in
Som der bedrijfslasten						
1.017.998
983.330
de exploitatierekening). In het geval van additionele kosten bij de uitvoering worden voor het aangaan van deze kosten afspraken
									
met regionale omroepen gemaakt. De werkzaamheden worden daarbij uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de regionaRentebaten en soortgelijke baten					
le omroepen. Deze additionele kosten zijn voor rekening en risico van regionale omroepen. Deze kosten worden verwerkt via de
Rentelasten en soortgelijke kosten					
balans. Organisatiekosten worden hier niet bij betrokken, aangezien deze onderdeel zijn van taakstelling.
Som van de financiële baten en lasten					
									
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening				
107.337
123.753
Activiteiten							
									
Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) is op basis van de Mediawet aangewezen als het samenwerkings- en coördinatieover te dragen budget voor media-aanbod				
-107.337
-123.753
orgaan voor de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau. Het inschrijvingsnummer van de Kamer van
									
Koophandel is 66111374.
Exploitatieresultaat na overdracht					
FTE gemiddeld						

4,54

4,60

FTE Ultimo						
3,83

4,83
Lees verder
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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 bevorderen van een doelmatige inzet van de gelden die bestemd zijn voor de verzorging en verspreiding van het
media-aanbod en het bevorderen van geïntegreerde financiële verslaglegging en verantwoording;
• het inrichten, in stand houden, beheren en exploiteren en regelen van het gebruik van organen, diensten en faciliteiten, waaronder studio’s en distributie-infrastructuren, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau; en
• andere taken waarmee zij bij de wet wordt belast.				
De stichting is statutair gevestigd te Hilversum.
Indien niet anders is vermeld worden de activa en passiva gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
								

Materiële vaste activa					

Investeringen in materiële activa worden gewaardeerd tegen verkrijging-/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 installaties					
15 jaar		
6,67%
Zend- en energie-installaties					
15 jaar		
6,67%
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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 investeringen gedaan voor 1 januari 2017 worden
afgeschreven op basis van het over 2016 gehanteerde percentage. Dit betekent dat deze wijziging niet classificeert als schattingsof 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) danwel zijn de afschrijvingspercentages van de reeds per 2016 geactiveerde investeringen aangepast (afschrijvingspercentages). In overleg met OCW en CvdM
is besproken dit op vorenstaande wijze toe te lichten.

Vorderingen en overlopende activa			

Vorderingen en overlopende activa worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde
kostprijs eventueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 							

Liquide middelen						

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.		
								

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 Mediawet), 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 en kent een afloop per eind 2020 na de doorbelasting van de aangeschafte koopsommen.

Overige voorzieningen

Deze voorziening wordt gevormd op grond van de CAO voor het omroeppersoneel en wordt nominaal bepaald. Het betreft een
voorziening voor kosten samenhangend met een loopbaantraject voor werknemers.

Lees verder
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Kortlopende schulden					

Deze posten worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens tegen de geamortiseerde kostprijs.

Baten								

Baten betreffen een subsidie voor 2020 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 middelloonregeling. Uitgangspunt is de verplichting die de onderneming heeft uit hoofde van de pensioentoezegging aan de werknemers. Die bestaat uit het voldoen van de verschuldigde pensioenpremie.

Exploitatieresultaat					

zijn toe te rekenen aan het boekjaar.					
								

Vergelijkende cijfers					

Er heeft geen her-rubricering plaatsgevonden.
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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.
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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 aanmaningsprocedure. 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 liquiditeitsrisico’s beheerst. Hierbij wordt rekening gehouden met beperkte beschikbaarheid van liquide middelen.
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WNT-verantwoording 2020

Rapportage over prestatieafspraken
In de prestatieovereenkomst is afgesproken dat over een aantal afspraken gerapporteerd wordt in het RPO Jaarverslag. Deze bijlage bevat de
rapportage over deze prestatieafspraken.
De prestatieafspraken 2, 6, 7, 9, 10, 11 en 14 dienen vanaf 2020 jaarlijks gerealiseerd te zijn.
Afspraak 2:
Alle RPMI’s maken het jaarverslag van de mediaraad openbaar.
Afspraak 6:
De RPO rapporteert over de belangrijkste voorbeelden van
onderzoeksjournalistiek.
Afspraak 7:
De RPO legt over de uitvoering van de samenhangende
distributiestrategie verantwoording af.
Afspraak 9:
De RPO rapporteert over het totaalbereik van de RPMI’s
uitgesplitst naar leeftijdscategorieën.
Afspraak 10:
De RPMI’s worden door de gebruikers ervaren als regionaal,
actueel, informatief, betrouwbaar, betrokken en professioneel.
Afspraak 11:
De landelijk gemiddelde waardering die de gebruikers de aanbodkanalen
van de RPMI’s geven is per jaar tenminste minimaal een 7,1.
Afspraak 14:
De RPO rapporteert over de belangrijkste samenwerkingsverbanden
tussen RPMI’s en andere partijen.

Afspraak 2

Overzicht openbaarmaking verslag regionale mediaraden
Naam omroep

verslag wordt
openbaar
gemaakt

Omrop Fryslân

ja

RTV Noord

ja

RTV Drenthe

ja

RTV Oost

ja

Omroep Gelderland

ja

Omroep Flevoland

ja

RTV Utrecht

ja

NH Media

ja

Omroep West

ja

Rijnmond

ja

Omroep Zeeland

ja

Omroep Brabant

ja

L1

ja

Afspraak 6

Overzicht voorbeelden van onderzoeksjournalistiek
Omroep Brabant
De interactieve serie over de drama’s met Boeren in Brabant:
Boer met Kiespijn.
In 2020 laat Omroep Brabant de keerzijde van het boerenleven zien. Door
strikte milieuregels raken steeds meer Brabantse boeren in de knel. Niet
zelden bereikten de omroep verhalen over boeren die het leven niet meer
zien zitten. De omroep toont het verhaal áchter de boerenprotesten en de
uitwerking van politieke keuzes. Dat gebeurt aan de hand van persoonlijke
verhalen van de boeren zelf. Veelal herkenbare, jonge mensen. Het publiek
krijgt de moordende keuzes voorgelegd die boeren moeten maken in een
'real life game'. Verder geeft Omroep Brabant 3D-brillen weg, waarmee
mensen virtueel kunnen rondkijken op een boerderij en in het hoofd van de
boer. Dat alles in een project dat zijn oorsprong vond in de online-domeinen
van Omroep Brabant: op app en site, maar ook portretten via Instagram,
en een 3D-experience via YouTube en op radio en televisie.
Hoe de eerste lockdown van een jaar geleden ons allemaal overviel
Omroep Brabant publiceert een hele serie corona-verhalen, gebaseerd op onderzoek, gesprekken met betrokkenen en bestuurders, talloze
WOB-verzoeken, etc. Deze verhalen leidden uiteindelijk ook tot de documentaire “De Drie Koningen”.
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Deskundigen onderschatten snelheid verspreiding coronavirus
500 coronapatiënten, hamstergedrag en onrust onder de bevolking met
her en der schermutselingen. Hier zou Nederland volgens het Landelijk
Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC) vier weken na de eerste coronabesmetting mee te maken krijgen. Dat staat in een op 28 februari opgeleverd 'realistisch' coronascenario dat in bezit is van Omroep Brabant.
Experts zijn positief over het vroege bestaan ervan, maar zijn inhoudelijk
kritisch. Er was volgens hen te weinig oog voor de zorg. Wat ook blijkt: de
deskundigen onderschatten destijds fors de snelheid waarmee het virus
zich verspreidde.
Verzorgingstehuizen luidden de noodklok aan het begin van de coronacrisis:
Brabantse verpleeg- en woonzorgcentra hielden voorjaar 2020 rekening
met de komst van 3000 extra patiënten vanwege het coronavirus. Om hen
op te vangen werd aan de ministeries van Volksgezondheid en Defensie
om meer dan 2500 extra medewerkers gevraagd. Het bleek terecht, maar
volledig tevergeefs.
Starterslening blijkt vaak wassen neus, nauwelijks huizen te koop die aan
eisen gemeenten voldoen
Startersleningen schieten in veel gemeenten hun doel compleet voorbij.
Starters kunnen naast hun hypotheek bij de bank op veel plekken ook bij de
gemeente geld lenen, om zo een huis te kunnen kopen. Maar de woningen
waarbij je aanspraak kunt maken op zo'n lening, zijn er op veel plaatsen
niet of nauwelijks.
Dagelijks illegale pokertoernooien in Brabant: ‘Echt een underground scene'
Wie wil kan in Brabant dagelijks aanschuiven bij een illegaal pokertoernooi.
Er gaan duizenden euro's om in deze, vaak professioneel opgezette, toernooien en veel gemeenten gedogen het.
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Gemeente promoot buurtapp die zo lek is als een mandje
De app die de gemeente Waalwijk gebruikt om buren met elkaar te laten
communiceren is minder veilig dan wordt beweerd. Met de app Hoplr zouden
buren in een veilige en besloten omgeving met elkaar kunnen praten, maar
iedereen die dat wil kan de berichten uit alle 12 wijken eenvoudig meelezen.
Binnen 24 uur was een medewerker toegelaten tot alle groepen zonder
enige informatie te verstrekken. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Een gratis deurbel met camera van de gemeente: bewoners zijn blij, maar
de politie heeft er niks aan
Niemand die meedoet aan een experiment waarbij in Eindhoven gratis
slimme deurbellen zijn uitgedeeld, geeft de beelden van die deurbel aan
de politie. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant De deurbellen
met camera werden vorig jaar uitgedeeld aan 53 inwoners van de wijk
Blaarthem. Bewoners voelen zich volgens de gemeente wel veiliger door
hun nieuwe deurbel.
Oud en Nieuw in Veen kost elk jaar tienduizenden euro’s, vooral kapotte klinkers blijken kostenpost
In het Brabantse Veen gaat al sinds de jaren ’90 rond de jaarwisseling de
fik in meerdere sloopauto’s. Maar wat kost dat nou, zo’n nieuwjaarstraditie?
Uit analyse van bergen data die werden opgevraagd blijkt het een flinke
kostenpost voor de gemeente: elk jaar zijn ze tienduizenden euro's kwijt. De
gemeente moest de afgelopen jaren evenveel geld uitgeven aan Oud en
Nieuw als het veel grotere Almere. En dat zit hem vooral in het herstellen
van het wegdek.
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Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe en RTV Oost
Om structureel journalistiek onderzoek te doen, hebben RTV Oost, RTV
Drenthe, RTV Noord en Omrop Fryslân een gezamenlijke onderzoeksredactie, om onderzoeksjournalistiek te stimuleren en te ondersteunen bij deze
omroepen. Deze samenwerking op onderzoeksgebied heeft al verschillende onderzoeksresultaten opgeleverd voor de deelnemende omroepen.
Daarbij gaat het onder meer om publicaties op het gebied van gaswinning, explosieve groei van zonneparken en besteding van Europees geld
om ontslagen bankmedewerkers weer aan het werk te helpen. Het gezamenlijke onderzoek wordt door de aangesloten omroepen aangevuld met
eigen onderzoek.
Omrop Fryslân
Onderwerpen door de Friese redactie opgepakt, zijn onder meer: de gaswinning en de nasleep van het ongeluk met containerschip MSC Zoe op de
Noordzee boven de Waddeneilanden. Ook zijn er opinieonderzoeken gehouden naar het draagvlak van de boerenacties en verhalen gemaakt over de
gevolgen van de coronacrisis.
RTV Noord
Dossier: Aardbevingen
Het journalistieke onderzoek van RTV Noord naar gaswinning, aardbevingen, schade en regelingen is vastgelegd in een uitgebreid dossier. 'Het huis
kraakte en schudde even', schrijft een inwoner van Bedum. 'Rammelende
en trillende binnendeuren.' Dit zijn meldingen in de aardbevingsmelder, over
de bevingen bij Loppersum en Westerempden. De melder is niet alleen een
service aan het publiek maar ook een instrument om de aardbevingen in
kaart te brengen en onderdeel van journalistiek onderzoek.
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Dossier: Containerramp
In de nacht van 1 op 2 januari heeft een groot schip containers verloren in
de Noordzee. Het containerschip MSC Zoe was onderweg naar de Duitse
Bremerhaven, toen ten noorden van het Duitse eiland Borkum containers
van boord vielen. Vermoedelijk zijn 345 containers overboord geslagen.
Een aantal containers en de spullen die daarin zaten, zijn aangespoeld op
de stranden van de Nederlandse waddeneilanden. Ook op het vaste land
is de kustlijn bezaaid met puin. De gezamenlijke onderzoeksredactie van
Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe en RTV Oost onderzoekt in 2020 de
nasleep van deze ramp in het Waddengebied.
RTV Drenthe
RTV Drenthe maakt gebruik van de onderzoeksredactie van de vier regionale omroepen in Noordoost-Nederland voor het brengen van eigen nieuws
over meer onder meer gaswinning in Drenthe, zonneparken in Drenthe en
besteding Europees geld voor ontslagen bankmedewerkers.
RTV Oost
Gaswinning uit kleine velden
RTV Oost volgt het nieuws over de kleine gasvelden in Overijssel. Dit is een
onderzoeksonderwerp van de gezamenlijke onderzoeksredactie van de
vier Noordoostelijke omroepen. Het levert ook nieuws op dat voor deze hele
streek relevant is, zoals berichten over burgergroepen die massaal afstand
nemen van de schaderegeling kleine gasvelden.
Explosieve groei van zonneparken in Noordoost-Nederland
Zonneparken schieten als paddenstoelen uit de grond in de vier noordelijke provincies. Voor de ontwikkelaars van die zonneparken is het lucratieve handel, maar van de verdiensten zien de inwoners van gemeenten in
Noordoost-Nederland nauwelijks iets terug. Dit blijkt uit onderzoek van de
vier regionale omroepen in deze regio.
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Europees geld helpt ontslagen bankmedewerkers weer aan werk
Bankmedewerkers uit Overijssel die door digitalisering en automatisering
in 2018 op straat komen te staan, vinden snel nieuw werk. Dat komt mede
door het Europees Globaliseringsfonds. Dit blijkt uit een onderzoek dat RTV
Oost deed in samenwerking met de RTV Drenthe en Omrop Fryslân.
Dossier Viervoudige moord Enschede
Los van het samenwerkingsverband met de noordelijke omroepen is RTV
Oost ook in 2020 het dossier rond de viervoudige moordzaak in Enschede
(2018) intensief blijven volgen. Met als resultaat een nominatie voor de
prestigieuze journalistieke prijs De Tegel.
Omroep Gelderland
Tragedie in de nieuwsjaarsnacht
In de nieuwjaarsnacht van 2019 op 2020 werden we opgeschrikt door een
door vuurwerk veroorzaakte brand in een flat in Arnhem. Een familie kwam
vast te zitten in de lift. Vader en zoon kwamen daarbij om het leven, moeder
en dochter raakten gewond. Uiteraard waren de verslaggevers van Omroep
Gelderland ter plaatse om te praten met buurtbewoners en betrokkenen;
niet alleen over de brand maar ook wat dit doet met een buurt. Eind januari
bracht deze omroep de documentaire Tragedie in de nieuwsjaarsnacht uit,
waarin de verschillende perspectieven bij elkaar kwamen. Later in het jaar
volgde Omroep Gelderland ook de rechtszaak tegen de jongens die ervan
verdacht werden het vuurwerk te hebben gegooid. In december werd met
betrokkenen teruggekeken op deze tragedie en de gevolgen.
Dossier: De dood van Robert
In februari 2020 overleed de 27-jarige Robert Dönnges in een zorginstelling in Wageningen. Verslaggevers van Omroep Gelderland zochten uit
hoe dit kon gebeuren met iemand die was toevertrouwd aan de zorg van
een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De serie onlineverhalen in
combinatie met reportages op TV Gelderland verscheen in februari en is
verwerkt in een podcastserie in samenwerking met dagblad de NRC.
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Onderzoek ‘Afstandsmoeders en weggeefkinderen in Gelderland.’
Hoe en waarom
Samen met dagblad Trouw doet journalist Jenda Terpstra onderzoek naar
de Paulastichting, een tehuis voor ongehuwde moeders in Oosterbeek.
Tussen 1956 en 1974 stonden zo'n 15.000 ongehuwde moeders hun kind af,
velen van hen bevielen bij de Paulastichting. Het leverde een serie aangrijpende verhalen op (online en televisie) over de niet altijd vrijwillige afstand.
Het onderzoek brengt naar voren dat de raden voor kinderbescherming
soms bewust informatie weghielden bij moeders die voor hun eigen kind
wilden zorgen. Daarnaast komt aan het licht dat gegevens van vrouwen
die melding deden over noodgedwongen afstand bij het speciale meldpunt, niet altijd goed afgeschermd zijn. Dit leidde tot Kamervragen.
Netwerk crystal methlabs
De vondst van een drugslab in Drempt en Herwijnen bracht aan het licht
dat deze vorm van criminaliteit zorgwekkende vormen aanneemt op het
Gelderse platteland. De productiemethodes voor ‘crystal meth’ die de
politie daar aantrof, linkten deze labs aan Mexicaanse drugsbendes. In
een serie verhalen op de site bracht Omroep Gelderland dit nieuws naar
buiten. Ook werd ingegaan op de maatregelen van de provincie om deze
vorm van georganiseerde misdaad te bestrijden en om burgers te betrekken bij het signaleren van verdachte omstandigheden.
Reconstructie boerenprotest
De acties van Farmer Defence Force in februari, waarbij boeren massaal
per trekker naar Den Haag gingen en wegen blokkeerden, trokken veel
landelijke aandacht. Omroep Gelderland maakt een reconstructie van
de achtergronden die hebben geleid tot dit massale protest en portretteert de actievoerders uit de eigen provincie. Deze verslaggeving leidt tot
een ontmoeting tussen de boeren en milieuactivist Johan Vollenbroek en
tot de oproep van milieuactiegroep Mobilisation for the Environment aan
het kabinet om een voorgestelde maatregel op het gebied van veevoer,
bedoeld om de uitstoot van stikstof in te dammen, niet door te laten gaan.
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De belofte
Het digitale platform De Belofte is een vliegwiel gebleken om dieper in de
haarvaten van de samenleving in Gelderland te komen en levert een rijkdom aan nieuws en achtergrondverhalen op. Op deze website worden van
alle Gelderse gemeenten de politiek gerelateerde onderwerpen gedocumenteerd. Inwoners kunnen zo gemakkelijk onderwerpen opzoeken die bij
hen in de gemeente spelen en zelf op de voet volgen of de gemeente haar
beloftes nakomt. Samen met de lokale partners, vier parttime raadvolgers, de regioverslaggevers en de researchredactie is Omroep Gelderland
daartoe in staat. Daarnaast kunnen inwoners via een meldpunt zelf onderwerpen agenderen die door de redactie worden uitgezocht.
Alle regioverslaggevers volgen hun gemeente(n)(raden) op de voet.
Daarnaast worden vanuit de researchafdeling overkoepelende verhalen
gemaakt, zoals over de bestuurscrisis in Ermelo; de stikstofproblematiek
waarmee gemeenten worstelen; onhaalbare duurzaamheidsplannen;
kosten van corona voor gemeenten, enzovoort. Altijd weer kijken ze naar
wat deze grote maatschappelijke vraagstukken betekenen voor het dagelijks leven van mensen in de provincie. De plannen om pop-up redacties te
organiseren, om met inwoners in gesprek te gaan over onderwerpen die voor
hen belangrijk zijn, zijn niet uitgevoerd vanwege de coronamaatregelen.
L1
Overlast drugscriminelen uit Randstad
Het goed in kaart brengen van de overlast van drugscriminelen was een
tijdrovende kwestie. De justitieverslaggever van L1, die veel contacten heeft
in kringen van politie en justitie, ging op onderzoek uit om gestructureerd
in kaart te brengen wat er aan de hand is en om dwarsverbanden bloot te
leggen. Dat resulteerde in een gedegen reportage op verschillende platforms. De politie arresteerde vorig jaar 44 verdachten in een grote actie
tegen Rotterdamse drugscriminelen in Limburg.
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Beelden van beveiligingscamera’s die via internet zijn te zien
Een ander voorbeeld is het onderzoek naar beveiligingscamera’s aan huis.
Ze worden opgehangen ter beveiliging, maar een aantal bewakingscamera's laat iedereen zomaar meekijken met wat omwonenden doen. En dat
zonder dat de eigenaren het weten, zo blijkt uit onderzoek van L1 in samenwerking met het NPO-programma Pointer. In Limburg konden een stuk of
tien camera's aan een locatie worden gekoppeld, waardoor mensen in de
gaten werden gehouden zonder dat ze het zelf wisten. Zo zag je wanneer
bewoners de hond uitlieten of met de auto vertrokken, kon je meekijken
hoe iemand op straat aan een auto sleutelde en controleren of de stratenmakers niet te veel pauze namen.
Omroep Flevoland
Dossier vliegveld Lelystad
Samen met Follow the Money doet Omroep Flevoland bijna een jaar lang
onderzoek naar de kosten van luchthaven Lelystad, om inzicht te krijgen
hoeveel geld eraan is besteed (240 miljoen euro).
Dossier vertrek burgemeester Bouman
Omroep Flevoland doet onderzoek naar burgermeester Bouman van de
gemeente Noordoostpolder die plotseling opstapte. Na heel veel research
blijkt dat ongewenst gedrag in combinatie met bestuurscultuur de aanleiding is. De Wob-procedure om meer informatie te krijgen, loopt aan het
eind van het verslagjaar nog.
Vissterfte in Noordoostpolder door besluiteloosheid provincie
Bureaucratie werd ruim 60.000 vissen in de Oostvaardersplassen in de
zomer van 2019 fataal. Dat blijkt uit stukken die openbaar zijn geworden
door een Wob-verzoek en journalistiek onderzoek van Omroep Flevoland
dat in 2020 is gepresenteerd.
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Dossier Illegale huisvesting arbeidsmigranten
Een raadslid uit Dronten van het CDA, een partij die zich inzet voor betere
leefomstandigheden van arbeidsmigranten, blijkt na journalistiek onderzoek zelf arbeidsmigranten illegaal in een schuur te huisvesten.
Dossier Floriade 2022
De ontwikkelingen rond de Floriade worden op de voet gevolgd en uit onderzoek van Omroep Flevoland blijkt onder meer dat dit evenement geen 16
miljoen gaat kosten, maar zeker 45 miljoen, met het risico van een uitloop
naar ruim 65 miljoen.
RTV Utrecht
Voor RTV Utrecht is de samenwerking met de NOS wezenlijk voor het verrichten van journalistiek onderzoek.
Zo is er in 2020 een gezamenlijk onderzoek met de NOS gedaan naar gebruik
van algoritmes door gemeenten om fraude op te sporen.
RTV Utrecht schreef alle Utrechtse gemeenten aan. Op basis van de informatie heeft de omroep zich om inhoudelijke reden verder geconcentreerd
op Amersfoort en Utrecht en begin 2021 de resultaten gepubliceerd onder
de kop: Gemeenten gebruiken slimme algoritmes om fraude op te sporen,
maar discriminatie ligt op de loer.
Onderzoek: hoe staat het met de aardgasvrije pilotwijken in Nederland?
De NOS doet samen met de regionale omroepen onderzoek naar het
aardgasvrij maken van de pilotwijken. Hieruit blijkt dat de ervaringen heel
wisselend zijn, zowel bij bewoners als gemeenten. RTV Utrecht heeft zich
gefocust op de enige Utrechtse deelnemende wijk, Overvecht.
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NH Nieuws
NH Nieuws controleert de macht zoals in de Noord-Kop waar boeren strijden
tegen internetgiganten.
Bewoners van de Wieringermeer vrezen de komst van meer grote datacentra. Als een strijd tussen David en Goliath, nemen ze het op tegen softwaregiganten Google en Microsoft. Waar ze nu nog vrij zicht hebben over
de agrarische gronden, zijn ze bang straks tegen een grote kale blokkendoos aan te kijken. Maar hun verzet gaat verder dan het eigen belang: ze
stellen vraagtekens bij het politieke proces, het gigantische energieverbruik van de datacentra en de werkgelegenheid die de komst van Google
en Microsoft naar de polder met zich mee zou brengen. Een strijd die ze
nog lang niet van plan zijn te stoppen.
NH nieuws onderzoekt of er zorgvuldig omgegaan wordt met belastinggeld.
Wat gebeurt er met het belastinggeld in de provinciale staten? Provinciaal
Statenlid Gideon Everduim van DENK komt vrijwel nooit meer opdagen
bij Statenvergaderingen. DENK is ook de grote afwezige bij commissievergaderingen. Ondertussen blijft zowel de partij als Everduim gewoon
geld ontvangen, zo blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Het nieuws van NH
draagt eraan bij dat deze kwestie aan het ligt komt en het bestuur van de
provincie Noord-Holland en de partij DENK grijpen in naar aanleiding van
dit onderzoek.
NH Nieuws onderzoekt mistanden binnen de jeugdzorg en stelt die aan de
kaak zoals in Castricum.
Hoe zit het met de controle en veiligheid bij de jeugdzorginstelling Horizon?
De jeugdzorg heeft voor ten minste één van de verdachten van de bloederige straatroof in juni nabij het station van Castricum gefaald. Dat zegt
de vader van de betreffende verdachte, een 17-jarige jongen uit NoordHolland, tegen NH Nieuws. Zijn kritiek is nadrukkelijk gericht aan het adres
van Horizon, de jeugdzorgorganisatie die de jongen in aanloop naar de
bewuste nacht begeleidde en huisvestte. De kritiek wordt onderschreven
door de kinderrechter. "Het gaat niet goed bij Horizon, en daar moet iets
aan gebeuren."
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Verslaggevers van NH vinden asbest in een woonwijk. NH Nieuws gaat op
onderzoek uit naar de achtergrond en herkomst van deze vondst.
Hoe komt asbesthoudend materiaal terecht in een woonwijk in Muiden?
Het terrein van het voormalige volkstuinencomplex Westbatterij in Muiden
ligt nog vol met kleinere en grotere stukken asbesthoudend materiaal. Dat
blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Buurtbewoners die nog maar kort geleden hun gloednieuwe woning op steenworp afstand hebben betrokken,
maken zich zorgen. Door het onderzoek en de vondst van de stukken lijkt er
een beerput te worden geopend.

De moord op Maitrie (7 jaar)
Journalisten van Omroep West ontdekken een oud-klasgenoot in een
geruchtmakende Haagse moordzaak en werpen na grondig onderzoek
nieuw licht op deze cold case.

Verslaggevers van het regioteam in Zaanstreek Waterland onderzoeken hoe
het gaat met de slachtoffers en hulpverleners die 20 jaar geleden betrokken
waren bij de cafébrand in Volendam.
Het is 20 jaar geleden dat Volendam wordt opgeschrikt door een felle
uitslaande brand tijdens oudjaarsavond. Is de ramp en de gevolgen ervan
goed verwerkt door de dorpelingen? NH-regioverslaggever Gerie Smit was
20 jaar geleden aanwezig bij de felle uitslaande brand in het Hemeltje. Ze
gaat in december 2020 op zoek naar de vraag of de ramp eigenlijk een plek
heeft gekregen. Omdat iedereen wel een of meerdere familieleden in de
eigen omgeving kent die betrokken is geweest bij de brand, werd en wordt
er amper over de ramp gesproken. Dat heeft verstrekkende gevolgen: niet
alleen voor de verwerking van de trauma’s van de slachtoffers zelf, maar
ook van de mensen die hulp verleenden.

Aanstelling van Pauline Krikke
Ook onderzoekt Omroep West de aanstelling van Pauline Krikke tot burgemeester van Den Haag. Daaruit blijkt dat degenen die moeten beslissen
haar niet kennen, maar haar wel kiezen. Dat leidt al snel tot ongelukken.
Naar aanleiding van de berichtgeving worden extra eisen gesteld bij de
procedure over haar opvolger.

Omroep West
Dossier Haagse corruptiezaak
De Haagse wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui van de partij
Hart voor Den Haag/Groep De Mos worden verdacht van corruptie. In het
dossier dat Omroep West hiervan bijhoudt staat ook de reconstructie die
de omroep maakt op basis van journalistiek onderzoek naar hoe politieke
koehandel leidt tot verdachtmakingen.

Hefbrug Boskoop
Tegels licht de omroep in een politieke kwestie die daardoor stof doet
opwaaien rond de Hefbrug in Boskoop: de Provincie blijkt al jaren op de
hoogte van de gebreken, maar greep niet in.

Rijnmond
Lang wachten en tegenstrijdige adviezen. Dit is de chaos bij de GGD
Rotterdam Rijnmond
Een belangrijk middel om het aantal besmettingen onder controle te
houden is het bron- en contactonderzoek door de GGD. Toch blijkt al snel
na de stijging van het aantal besmettingen dat het de GGD niet meer
lukt om bij alle positieve testen het bron- en contactonderzoek goed te
doen. Een onderzoek van Rijnmond leert namelijk dat regiogenoten in hun
contact met de GGD stuiten op chaos, lange wachttijden en tegengestelde adviezen.
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Het aantal arbeidsmigranten in Rijnmond groeit fors.
Lees hier hoe het in jouw regio zit
Nederland heeft behoefte aan meer arbeidskrachten. Mede door het openstellen van de Europese grenzen maken steeds meer mensen uit Midden- en
Oost-Europa gebruik van de mogelijkheid om hier hun brood te verdienen.
Maar die mensen hebben ook een dak boven hun hoofd nodig. Onderzoek
op basis van opgevraagde stukken bij gemeenten in de regio Rijnmond
leverde een overzicht op.
Hoe de heks van Prins Alexander Elly jaren onopgemerkt dood
in bed kon liggen
Eind april wordt Het Lage Land in Rotterdam-Alexander opgeschud door
een gruwelijk verhaal. De politie haalt het lichaam van de 72-jarige Elly
Leeflang uit haar huis in de Gratamastraat. Iedereen dacht dat Elly elders
verpleegd werd, maar ze is al zeker drie jaar dood. Buurman en vriend
Jan hield de buurt al die tijd op de hoogte van haar ‘gezondheid’. Pas als
Jan overlijdt, komt de waarheid over Elly boven water. De politie start een
onderzoek, Rijnmond ook. Al snel blijkt dat Jan het AOW’tje van Elly in zijn
zak stak, bij leven en dood.
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Omroep Zeeland
Onderzoek naar prijsopbouw Zeeuwse agrarische producten
Het onderzoek naar de prijsopbouw van Zeeuwse agrarische producten
levert een bijdrage op over het verschil tussen de prijs die de consumenten
betalen in de supermarkt en de prijs die de boer krijgt voor zijn producten.
Marinierskazerne
Begin 2020 maakt het kabinet bekend dat de marinierskazerne niet naar
Zeeland komt. Omroep Zeeland volgt niet alleen het nieuws maar organiseert ook een enquête over de alternatieven voor de marinierskazerne. De
uitslag daarvan leverde veel nieuwsverhalen op.
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Afspraak 7

Over de uitvoering van de samenhangende distributiestrategie wordt
verantwoording afgelegd in het hoofdstuk distributie.

Afspraak 9

De rapportage over de uitsplitsing naar leeftijdscategorieën is te vinden in
de paragraaf “Het jaar in cijfers” en de tabel: Publieksprofielen naar leeftijd
per aanbodkanaal en omroep 2020.

Afspraak 10

De rapportage over hoe de RPMI’s worden ervaren door de gebruikers is
te vinden in de paragraaf “Het jaar in cijfers” en de tabel: Imago regionale
omroep 2020.

Afspraak 11

De rapportage over de landelijk gemiddelde waardering van gebruikers
voor de aanbodkanalen van de RPMI’s, is te vinden in de paragraaf “Het
jaar in cijfers” en de tabel: Kerncijfers 2020.

Ombudsman over vervoerder Trevvel:
Rotterdammers verdienen beter dan dat het nu is gegaan
Rijnmond stelt al sinds 2018 misstanden bij vervoersbedrijf Trevvel aan
de kaak. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het doelgroepenvervoer en
leerlingenvervoer. Na het uitblijven van beloofde verbeteringen, stelde
de gemeentelijke ombudsman een onderzoek in naar de misstanden bij
Trevvel. Wethouder Sven de Langen overleeft een motie van treurnis op
basis van dit onderzoek.
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Afspraak 14

Overzicht belangrijkste samenwerkingsverbanden
13 regionale omroepen

Regionale omroepen onderling

RPO Exchange

Versterken innovatie en doelmatigheid

13 regionale omroepen

Regionale omroepen onderling

NLZIET

Vergroten distributie

Rijnmond, Stichting Omroep Limburg, Omroep Zeeland, Omroep
West, RTV Utrecht, Omroep Gelderland, RTV Oost, RTV Drenthe,
RTV Noord, Omrop Fryslân

Regionale omroepen onderling

RegioGroei (GROE&I)

Versterken innovatie, doelmatigheid, vergroten distributie

13 regionale omroepen

Regionale omroepen onderling

DAB 2020-2022

Vergroten distributie

13 regionale omroepen en ORN

Regionale omroepen onderling

Ontwikkeling gezamenlijk klantportaal voor reclame

Doelmatigheid

Rijnmond en Omroep West

Regionale omroepen onderling

Sportprogramma

Versterken journalistiek, vergroten distributie, doelmatigheid

Omroep Flevoland, RTV Utrecht, NH en de lokale partner AT5

Regionale omroepen onderling en lokale partner

Reclame

Doelmatigheid

Omroep Flevoland, RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost, Omroep
Zeeland, RTV Utrecht en L1

Regionale omroepen onderling en met lokale omroepen

Versterking regionale/lokale journalistiek met inzet extra
journalisten

Versterken journalistiek

RTV Noord, Omrop Fryslân, RTV Drenthe, RTV Oost

Regionale omroepen onderling

Samen sterk, gezamenlijke onderzoekredactie

Versterken journalistiek, doelmatigheid

Rijnmond, Exxact Barendrecht, RTV Albrandswaard, RTV
Lansingerland, RTV Hoeksche Waard, RTV Ridderkerk, ATOS RTV
(Zwijndrecht)

Samenwerking met lokale omroepen

Zaterdagmiddag live

Versterken journalistiek, vergroten distributie en doelmatigheid

NH Media en lokale omroepen in Noord-Holland

Samenwerking met lokale omroepen

NH Lokaal

Versterken journalistiek, versterken innovatie, doelmatigheid

Omroep Gelderland en lokale omroepen in Gelderland

Samenwerking met lokale omroepen

Samenwerking

Versterken journalistiek, versterken innovatie, doelmatigheid

Omroep Flevoland en lokale omroepen in Flevoland

Samenwerking met lokale omroepen

Samenwerking lokale omroepen met innovatieve techniek

Vergroten innovatie

Omroep West en de lokale omroepen Den Haag FM, WOS, Studio
Alphen, Bollenstreek Omroep, Sleutelstad (Leiden) en Midvliet
(Leidschendam-Voorburg eo) (plus lokale partners waarmee
minder intensief wordt samengewerkt. In totaal 15 partners)

Samenwerking met lokale omroepen

Regionaal Nieuws Netwerk (RNN)

Versterken journalistiek, vergroten distributie, doelmatigheid
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Omrop Fryslân en RTV NOF (Noordoost Friesland)

Samenwerking met lokale omroepen

Versterking van de lokale journalistiek - samenwerking met RTV
NOF

Versterken journalistiek

Rijnmond, RTV Dordrecht, ATOS RTV (Zwijndrecht), Merwe RTV
(Sliedrecht), RTV Papendrecht, Schie TV/Omroep Vlaardingen,
WOS (Westland), Open Rotterdam, RTV Lansingerland

Samenwerking met lokale omroepen

Bevorderen van samenwerking met lokale omroepen gericht op
het versterken van inhoud

Versterken journalistiek, vergroten doelmatigheid

Omroep Brabant en lokale omroepen Studio040 (Eindhoven),
Omroep Meijerijstad, Omroep Zuid West (Roosendaal, Bergen op
Zoom, Hoogerheide en heel West-Brabant) en Omroep Tilburg

Samenwerking met lokale omroepen

Samen sterk in de regio

Versterken journalistiek

13 regionale omroepen en NOS

Samenwerking met landelijke omroep

Nieuwsuitwisseling regionale omroepen en NOS

Versterken journalistiek, vergroten distributie
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Documentaires en evenementen 2020
Documentaires
Omroep

Titel documentaire

Datum 1e uitzending
(geen herhaling)
regionale omroep

Vorm

Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden

Documentaire, waaronder
de vormen podcast en
docu-serie
tv

radio

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

Omroep Brabant

De Pul Uden, 50 jaar pophistorie

1-1-2020

documentaire

x

Omroep Brabant

RK Veulpoepers BV, de Hippies van Beek

1-1-2020

documentaire

x

Omroep Flevoland

8e Land Art kunstwerk

1-1-2020

documentaire

x

Omroep Brabant

Brabants zandpad-bedreigde schoonheid

2-1-2020

documentaire

x

Omroep Brabant

Een gevoel van zwart

3-1-2020

documentaire

x

Omrop Fryslân

De grinzen fan Europa

4-1-2020

docuserie

x

x

Omroep Gelderland

Door Wilskracht Sterk

7-1-2020

docuserie

x

x

Rijnmond

Goede Buren (documentaire)

11-1-2020

documentaire

x

x

Omroep Gelderland

Het Verdriet van de Achterhoek

11-1-2020

documentaire

x

x

Omroep Gelderland

We Arnhem, chapter II

14-1-2020

documentaire

x

x

Omroep Gelderland

Tragedie in de nieuwjaarsnacht

21-1-2020

documentaire

x

x

Omroep Gelderland

Boh Foi Toch: al 30 jaor met völle wille

25-1-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

De Domela Passy fan Meidert Talma

25-1-2020

documentaire

x

x

L1

Petrus & Paulus, ’t zelfde mer toch angers

26-1-2020

documentaire

x

x

Omroep Gelderland

Het kwam met het water

28-1-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

Winterwaar op komst

1-2-2020

documentaire

x

x

RTV Oost

Waterbewoners

2-2-2020

docuserie

x

Omrop Fryslân

Ljocht en skaad oer it sinnepark

8-2-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

Nije Eagen 2020

15-2-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

It wurd wat' ('het w(o)ord wat)

22-2-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

Leafde foar liuwen

29-2-2020

documentaire

x

x

RTV Utrecht

Een nieuwe bibliotheek

1-3-2020

docuserie

x

x

YT = You Tube, FB = Facebook en Int. mag. Is interactief magazine

x

YT
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Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden

Documentaire, waaronder
de vormen podcast en
docu-serie
tv

radio

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

Omroep Gelderland

Ludwig van Beethoven

3-3-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

Mannen fan it frije fjild

7-3-2020

documentaire

x

x

RTV Utrecht

Einstein in Overvecht

8-3-2020

docuserie

x

x

NH Media

Ogenschijnlijk Zorgeloos

8-3-2020

documentaire

x

Omroep Gelderland

Kinderhospice Binnenveld: Hoop & Leven

10-3-2020

documentaire

x

x

L1

Some will never return

11-3-2020

documentaire

x

x

NH Media

Documentaire Barriers Koen Smet

11-3-2020

documentaire

x

Omrop Fryslân

Tsjerken te keap: It ôfskied

14-3-2020

documentaire

x

RTV Drenthe

De Hilte 11

18-3-2020

podcastserie

Omroep West

Nieuw Kijkduin special

21-3-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

Tsjerken te keap: De takomst

21-3-2020

documentaire

x

x

NH Media

Troost TV Paul Haenen

27-3-2020

docuserie

x

Omrop Fryslân

De Mattéusop syn Frysk

28-3-2020

documentaire

x

x

RTV Utrecht

Restauratie Domtoren

29-3-2020

docuserie

x

x

RTV Oost

In het voetspoor van de bevrijders

1-4-2020

docuserie

x

RTV Drenthe

Covid-19 een dag in the WZA

4-4-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

De stille ferwûndering fan Jan Mankes

4-4-2020

documentaire

x

x

Omroep Gelderland

Hannelore, het meisje uit de sekte

5-4-2020

documentaire

x

x

NH Media

Lockdown TV

8-4-2020

documentaire

x

Omroep Brabant

Oedoer Drom

12-4-2020

documentaire

x

Rijnmond

Nooit meer over Praten

12-4-2020

documentaire

x

RTV Drenthe

Voorwaarts

12-4-2020

documentaire

x

Omroep Flevoland

De bijzondere nalatenschap van Abdellah Zaki

12-4-2020

docuserie

x

Omroep Brabant

Kaz Lux: "ik kan alleen maar zingen"

13-4-2020

documentaire

x

Omroep Flevoland

Batavia

13-4-2020

documentaire

x

Omroep Flevoland

De smaak van Flevoland

13-4-2020

documentaire

x

YT = You Tube, FB = Facebook en Int. mag. Is interactief magazine

Colofon

x
x

x

YT

x

x
Lees verder

jaarverslag 2020

Rapportage over prestatieafspraken

Omroep

Voorwoord

Over de RPO

Publieke media-opdracht op regionaal niveau

Documentaires en evementen 2020

Hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht

Titel documentaire

Datum 1e uitzending
(geen herhaling)
regionale omroep

Samenstelling ORO

Vorm

Bijlagen

Financiering en jaarrekening

Activiteitenplan RPO 2020

Lijst met afkortingen

50

WNT-verantwoording 2020

Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden

Documentaire, waaronder
de vormen podcast en
docu-serie
tv

radio

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

Rijnmond

Verhalen om nooit te vergeten

14-4-2020

documentaire

x

x

Omroep Gelderland

Een graf voor Kavanagh

18-4-2020

docuserie

x

x

Omrop Fryslân

Underdûkt yn Fryslân, foar 75 jier frijheid

18-4-2020

documentaire

x

x

RTV Oost

Steun! - Hoe Hasselt vecht…

19-4-2020

documentaire

x

Rijnmond

Rose, een familie in oorlogstijd

19-4-2020

documentaire

x

NH Media

Documentaire Guus Til

24-4-2020

documentaire

x

Omroep West

Van water naar theater

25-4-2020

documentaire

x

x

Rijnmond

De Vergeten Marine

3-5-2020

documentaire

x

x

Rijnmond

Vergeten Films

3-5-2020

documentaire

x

x

RTV Oost

Het geweten van een stad

4-5-2020

documentaire

x

NH Media

Huizen herdenkt de oorlogsslachtoffers

4-5-2020

documentaire

x

NH Media

Oorlogsherinneringen

4-5-2020

documentaire

x

NH Media

Roxeanne Hazes in gesprek
met oorlogsoverlevende Salo Muller

4-5-2020

documentaire

x

NH Media

Kris Kross Amsterdam in Indonesië

4-5-2020

documentaire

x

NH Media

Snelle op zee: met defensie

4-5-2020

documentaire

x

NH Media

Theater na de Dam

4-5-2020

documentaire

x

NH Media

Gezamenlijke herdenkingsdienst van NH Nieuws en AT5 4-5-2020

documentaire

x

RTV Noord

75 jaar bevrijding

4-5-2020

documentaire

x

Omroep Flevoland

Mosquito

4-5-2020

documentaire

x

Omroep Brabant

Brabants Remebers: de Bevrijding

5-5-2020

documentaire

x

NH Media

Vrijheidsvlam Haarlem

5-5-2020

documentaire

x

NH Media

Polar Bears

5-5-2020

documentaire

x

NH Media

Bevrijdingspop

5-5-2020

docuserie

x

Omrop Fryslân

In Prachtige Daad

9-5-2020

documentaire

x

NH Media

I am Slotervaart

12-5-2020

documentaire

x

YT = You Tube, FB = Facebook en Int. mag. Is interactief magazine

Colofon

YT
x
YT

x
x

x

FB/YT

x

Lees verder

jaarverslag 2020

Rapportage over prestatieafspraken

Omroep

Voorwoord

Over de RPO

Publieke media-opdracht op regionaal niveau

Documentaires en evementen 2020

Hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht

Titel documentaire

Datum 1e uitzending
(geen herhaling)
regionale omroep

Samenstelling ORO

Vorm

Bijlagen

Financiering en jaarrekening

Activiteitenplan RPO 2020

Lijst met afkortingen

51

WNT-verantwoording 2020

Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden

Documentaire, waaronder
de vormen podcast en
docu-serie
tv

radio

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

Omroep Gelderland

Egyptische held leeft zijn Olympische droom

12-5-2020

documentaire

x

x

L1

In het hart geraakt - corona in Kessel

16-5-2020

documentaire

x

x

NH Media

Van Lusthof naar Lasthof

16-5-2020

documentaire

x

Omrop Fryslân

De berchrede fan it flakke lân:
Ineke van Gent en Oeds Westerhof

16-5-2020

docuserie

x

x

RTV Utrecht

De waarde van water

17-5-2020

docuserie

x

x

Omroep Gelderland

Creatieven in crisistijd

19-5-2020

documentaire

x

x

Omroep Brabant

het Groene Woud

21-5-2020

documentaire

x

Rijnmond

Rotterdam …en nu?

21-5-2020

documentaire

x

NH Media

Ronald Offerman:De dichtende ober van café Eijlders

21-5-2020

documentaire

x

Omroep Gelderland

De waarde van water

23-5-2020

documentaire

x

RTV Oost

De waarde van water

26-5-2020

docuserie

x

Omroep Gelderland

In het Hart geraakt

26-5-2020

documentaire

x

x

Omroep West

Corona in Delft - De vergeten Delftenaar

30-5-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

It ôfskied sûnder ein fan Ira Judkovskaja

30-5-2020

documentaire

x

x

Rijnmond

Stilte in de stad

31-5-2020

documentaire

x

x

NH Media

Stil in de stad

31-5-2020

documentaire

x

NH Media

Documentaire FOSKO!

31-5-2020

documentaire

x

RTV Drenthe

Eexterveen geeft geen krimp

31-5-2020

documentaire

x

Omroep Flevoland

Alleen op de wereld

31-5-2020

documentaire

x

Omroep Brabant

(H)eerlijke jaren 50

1-6-2020

documentaire

x

Omroep Flevoland

Twee Koningen

1-6-2020

documentaire

x

Omroep Gelderland

Binnen de Bleijke, een verpleegtehuis op slot

2-6-2020

documentaire

x

x

Rijnmond

Baksteen Verhalen

6-6-2020

documentaire

x

x

NH Media

Stick Together Festival

6-6-2020

documentaire

x

Omrop Fryslân

Ik bin PRO - flaters meitsje mei net

6-6-2020

documentaire

x

YT = You Tube, FB = Facebook en Int. mag. Is interactief magazine

Colofon
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x

x

x
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Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden

Documentaire, waaronder
de vormen podcast en
docu-serie
tv

radio

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

L1

Bange Buren - ouderen en corona

9-6-2020

documentaire

x

Omroep Flevoland

Hoe gaat het met ons?

9-6-2020

documentaire

x

Omroep Gelderland

Onder druk ondernemen

9-6-2020

documentaire

x

RTV Oost

Behind de Music

13-6-2020

docuserie

x

Omrop Fryslân

Te rie by Ús Heit

13-6-2020

documentaire

x

Omroep Zeeland

Tijdgravers

14-6-2020

documentaire

x

Omroep Gelderland

Nu, in het Ziekenhuis

16-6-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

Ús Rainbow Warrior: Sipke Jan Bousema

20-6-2020

documentaire

x

x

Omroep Gelderland

Festim Lato, een president zonder land

23-6-2020

documentaire

x

x

RTV Oost

Moord op het Oosterveld

26-6-2020

podcastserie

x

x

RTV Utrecht

Burgemeester, meer kunst dan je denkt

27-6-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

De oarloch fan heit en mem

27-6-2020

documentaire

x

x

RTV Utrecht

Dag meneer Van Zanen

29-6-2020

documentaire

x

x

Omroep Gelderland

Plastic Fantastic

30-6-2020

documentaire

x

x

RTV Drenthe

Kleurrijk in Zwart Wit

5-7-2020

documentaire

x

x

L1

Nostalgisch café Vossen

7-7-2020

documentaire

x

x

Omroep Gelderland

Het Dorp, van isolatie naar integratie

7-7-2020

documentaire

x

x

RTV Drenthe

20 jaar na de brand

10-7-2020

documentaire

x

x

RTV Oost

Voor mekaar

14-7-2020

docuserie

x

Omroep Gelderland

100 jaar Rijntje

14-7-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

Ofskied fan in machtich man

18-7-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

50 jier Lauwersmar, in byld fan tiid:

25-7-2020

docuserie

x

x

RTV Oost

Eigen Schuld

30-7-2020

documentaire

x

Omroep Brabant

Verhaal van Boekel

2-8-2020

documentaire

x

Omrop Fryslân

100 jier radio: 'IDZ de earste'

8-8-2020

documentaire

x

x

RTV Utrecht

Dineren tussen de rails

9-8-2020

documentaire

x

x

YT = You Tube, FB = Facebook en Int. mag. Is interactief magazine

Colofon

x
x

x
x
x
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Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden

Documentaire, waaronder
de vormen podcast en
docu-serie
tv

radio

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

Omroep Brabant

Liever Krijgsgevangen

9-8-2020

documentaire

x

Omroep Flevoland

Racismekaart

10-8-2020

docuserie

x

Omroep West

Offerfeest

15-8-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

De myte fan The Serenes

15-8-2020

documentaire

x

x

Omroep Brabant

Drie Koningen

16-8-2020

documentaire

x

RTV Oost

Roots

22-8-2020

docuserie

x

Omrop Fryslân

Ljocht en skaad oer it sinnepark

22-8-2020

documentaire

x

x

L1

Wei, zorg voor pap

23-8-2020

documentaire

x

x

Omroep Brabant

Polio is real

23-8-2020

documentaire

x

Omroep Flevoland

Uitgast

29-8-2020

documentaire

x

Omrop Fryslân

Thús Yn Taal

29-8-2020

documentaire

x

Omroep Brabant

Wat was het mooi: Brabantsedag 2019

30-8-2020

documentaire

x

Omroep Brabant

Positief getest

1-9-2020

documentaire

x

Rijnmond

Hiet staan wij voor, Rotterdam!

1-9-2020

documentaire

x

x

Omroep Gelderland

Kunst op het bord

1-9-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

Hert & Siel:

5-9-2020

docuserie

x

x

Omroep Brabant

Wat was het mooi: Corso Zundert 2019

6-9-2020

documentaire

x

Rijnmond

Het Sloopteam

8-9-2020

docuserie

x

x

Omroep Gelderland

Jonah

8-9-2020

documentaire

x

x

Omroep Gelderland

Sandy, de verloren veteraan

15-9-2020

documentaire

x

x

Omroep West

Surfweer

19-9-2020

documentaire

x

x

NH Media

Documentaire City Nomads

20-9-2020

documentaire

x

L1

Corona in Limburg - op leven en dood

21-9-2020

documentaire

x

x

Omroep Gelderland

Corona: je zult maar ondernemer zijn

22-9-2020

documentaire

x

x

Omroep West

Bridge to Liberation

26-9-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

Meindert Talma en syn Domela Passy

26-9-2020

documentaire

x

x

YT = You Tube, FB = Facebook en Int. mag. Is interactief magazine

Colofon

Int.mag.

x
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Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden

Documentaire, waaronder
de vormen podcast en
docu-serie
tv

radio

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

L1

Nicky - de ontknoping

27-9-2020

documentaire

x

x

Omroep Gelderland

Muziek met een verhaal

29-9-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

Panorama Koopmans

3-10-2020

documentaire

x

x

RTV Utrecht

Kees de Tippelaar

4-10-2020

documentaire

x

x

Rijnmond

Op zoek naar het laatste bed

4-10-2020

documentaire

x

Omroep Gelderland

Geloof je haar?

6-10-2020

documentaire

x

Omroep Brabant

Voor de Stilte

10-10-2020

documentaire

x

RTV Oost

Ons Droge Land/Kurkdroog

10-10-2020

documentaire

x

Omrop Fryslân

Trochsette - Alvestêdetocht sûnder grinzen

10-10-2020

documentaire

x

x

RTV Utrecht

FC Utrecht 50 jaar branie

11-10-2020

documentaire

x

x

RTV Oost

Busje komt zo

17-10-2020

documentaire

x

Omroep Flevoland

Polder TV Dutch Design week

17-10-2020

docuserie

x

x

Omrop Fryslân

Denk het onmogelijke

17-10-2020

documentaire

x

x

RTV Utrecht

Vergeetmenietjes

18-10-2020

documentaire

x

x

Omroep West

Your Freedom

24-10-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

Beklimmers fan it flakke lân: Perspektyf

24-10-2020

documentaire

x

x

NH Media

Bestemming Sobibor

28-10-2020

documentaire

x

Omrop Fryslân

Op transport nei it noarden

31-10-2020

documentaire

x

NH Media

MRA Film (uitz. in nov. 2020)

00-11-2020

documentaire

x

Omroep West

Ezelfluisteringen

1-11-2020

documentaire

x

x

RTV Utrecht

De kunst van draaiorgels

7-11-2020

documentaire

x

x

Omroep West

Gymworld

7-11-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

Mei it helmhout tusken ús yn,
it ferhaal fan de frou op it skûtsje

7-11-2020

documentaire

x

x

RTV Oost

Bob Ross

12-11-2020

documentaire

x

Omroep West

De belofte van het licht

14-11-2020

documentaire

x

YT = You Tube, FB = Facebook en Int. mag. Is interactief magazine

Colofon

x

YT

x

x
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Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden

Documentaire, waaronder
de vormen podcast en
docu-serie
tv

radio

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

Omroep West

Sint in quarantaine

15-11-2020

documentaire

x

NH Media

Ik had nog niets verkeerd gedaan

20-11-2020

documentaire

x

NH Media

Kindertehuis Sint Anna

20-11-2020

documentaire

x

Omroep West

Stromingen

21-11-2020

documentaire

x

x

RTV Drenthe

De Tweede Golf

21-11-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

Johan Cruijff, it masterstik fan keunstner Hans Jouta

21-11-2020

documentaire

x

x

Omroep West

Oorlog in Den Haag

22-11-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

Dûnser mei de bal - 100 jier Abe Lenstra

28-11-2020

documentaire

x

x

NH Media

Concert George Baker 50 jaar (uitz.in dec)

00-12-2020

documentaire

x

Omrop Fryslân

Bûter, brea en swarte bledsiden De skaadkant fan Grutte Pier

5-12-2020

documentaire

x

x

RTV Utrecht

Global goals in eigen stad

6-12-2020

documentaire

x

x

Omroep West

Het is stil in de stad

6-12-2020

documentaire

x

x

RTV Drenthe

Ons droge land

6-12-2020

documentaire

x

x

Omroep Gelderland

Ons droge land

6-12-2020

documentaire

x

x

RTV Oost

Een toekomst voor Marijn

9-12-2020

docuserie

x

L1

Henk van der Linden – pionier van de kinderfilm

12-12-2020

documentaire

x

x

Omroep West

Out of focus

13-12-2020

documentaire

x

x

Omroep Brabant

Het is liefde waar het om draait

18-12-2020

documentaire

x

Omroep West

Bestemming Pijnacker-Nootdorp

19-12-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

Ivgi & Greben, wachten in beweging

19-12-2020

documentaire

x

x

NH Media

Glijden tussen Hemel en Aarde

23-12-2020

documentaire

x

NH Media

Blindelings Vertrouwen

24-12-2020

documentaire

x

L1

John Bröcheler, een nieuw leven

25-12-2020

documentaire

x

x

L1

Jean Nelissen, de stem van het wielrennen

25-12-2020

documentaire

x

x

RTV Utrecht

Camino

25-12-2020

documentaire

x

x

YT = You Tube, FB = Facebook en Int. mag. Is interactief magazine

Colofon

x
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Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden

Documentaire, waaronder
de vormen podcast en
docu-serie
tv

radio

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

x

x

RTV Oost

Gods Markthal

25-12-2020

documentaire

x

Omroep Zeeland

Van oma's kelder tot Carré

25-12-2020

documentaire

x

Omroep Flevoland

25 jaar Regenboogbuurt

25-12-2020

documentaire

x

Omroep Flevoland

Deception

25-12-2020

documentaire

x

RTV Oost

Hildo Kro: beeld van een kunstenaar

26-12-2020

documentaire

x

Omroep Zeeland

Achter de stilte

26-12-2020

documentaire

x

NH Media

Bryan Stricker Special

26-12-2020

documentaire

x

Omroep Flevoland

De oversteek

26-12-2020

documentaire

x

Omroep Flevoland

De waarde van water

26-12-2020

documentaire

x

x

Omrop Fryslân

De berchrede fan it flakke lân

26-12-2020

documentaire

x

x

RTV Utrecht

De clown van Utereg

27-12-2020

docuserie

x

-

RTV Utrecht

Jacob Mulenga blessed

26-12-2020

documentaire

x

x

Omroep West

Kerstbomen rausen

27-12-2020

documentaire

x

x

Omroep Zeeland

Duurzame eilanden

27-12-2020

documentaire

x

Omroep Zeeland

#7

28-12-2020

documentaire

x

Omroep Zeeland

De levende delta

30-12-2020

documentaire

x

RTV Drenthe

Drenthe Toen

wekelijks

podcast

Omrop Fryslân

Boekekast

***

podcast

x

Omrop Fryslân

PietCast

***

podcast

x

Omrop Fryslân

SportCast

***

podcast

x

Omrop Fryslân

Buro de Vries

***

podcast

x

Omrop Fryslân

Beklimmers fan it flakke lân

***

podcast

x

Omrop Fryslân

Fan binnenút

***

podcast

x

RTV Noord

Lotz Leeft

documentaire

RTV Noord

Genezers

podcast

x

RTV Noord

Credo het leven van Ede Staal

podcast

x

YT = You Tube, FB = Facebook en Int. mag. Is interactief magazine

Colofon

x

x

x

x
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WNT-verantwoording 2020

Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden

Documentaire, waaronder
de vormen podcast en
docu-serie
tv

radio

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

RTV Noord

De koffiecorner

podcast

x

RTV Noord

Voorwaarts, voorwaarts

podcast

x

RTV Noord

Kleedkamer Noord

podcast

x

Definitie documentaire: Een non-fictie (audio(visuele)) productie (waaronder
podcast) bestemd voor verspreiding via één of meerdere aanbodkanalen
van een RPMI, die de productie heeft ge(co)produceerd dan wel aangekocht,
waarbij de persoonlijke visie/stem van de maker wordt vormgegeven door
een goede voorbereiding, onderzoek, meerdere opnamedagen en creatief
gebruik van geluid en/of filmische middelen.
Documentaires die in meerdere afleveringen zijn uitgezonden, zijn aangeduid
als docu-serie. Alleen de eerste uitzending van de eerste aflevering is in het
overzicht opgenomen.
YT = You Tube, FB = Facebook en Int. mag. Is interactief magazine
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Evenementen
Omroep

Titel documentaire

Datum 1e uitzending
(geen herhaling)
regionale omroep

Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden
tv

radio

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

x

x

FB Live
x

RTV Oost

Nieuwjaarsduik Hardenberg

1-1-2020

x

Omroep West

Nieuwjaarsduik live

1-1-2020

x

x

RTV Utrecht

Voorstelling Patrick Nederkoorn

1-1-2020

x

x

RTV Utrecht

Sportcompetities (amateurs en profs)

1-1-2020

Omroep Flevoland

Almeers Jeugd Symfonie Orkest

1-1-2020

x

Rijnmond

Zesdaagse TV

2-1-2020

x

RTV Drenthe

Drenthe European Community of Sports

3-1-2020

x

Omrop Fryslân

Hynstekeuring

11-1-2020

x

x

x

x

RTV Noord

Eurosonic/Noorderslag

13-1-2020

x

x

x

x

Omroep Brabant

PSV Nieuwjaarsreceptie

14-1-2020

x

x

L1

Finale TVK

1-2-2020

x

x

Omroep Gelderland

Midwintermarathon Apeldoorn

2-2-2020

x

x

L1

Finale Leedjeskonkoer LVK

7-2-2020

x

Omroep Zeeland

NK Tegenwindfietsen

10-2-2020

x

Rijnmond

Tennisplaza (ABN AMRO WTT)

10-2-2020

x

Omroep Flevoland

Gezwam rond de Dam

15-2-2020

L1

Knoevelemint

17-2-2020

x

Omroep Brabant

3 Uurkes Vurraf

21-2-2020

x

RTV Oost

Carnaval: verlichte optocht

21-2-2020

x

L1

Boetegewoene Boetezitting

22-2-2020

x

L1

Sjtasiefestasie

22-2-2020

x

Omroep Brabant

Carnavalsoptocht Roosendaal

22-2-2020

Omroep Brabant

Carnavalsoptocht Standdaarbuiten

Omroep Gelderland

Carnavalsoptocht Klarenbeek

YT = YouTube, FB = Facebook. Bij een meerdaags evenement is de eerste dag vermeld.

x

x
x

x

x

x

x

x

x

FB

x

x

x

x

x

FB

x

FB Live

x

x

FB

x

x

FB

x

x

FB

22-2-2020

x

x

FB

22-2-2020

x

x

x
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Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden
tv

radio

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

Omroep Gelderland

NK Indoor atletiek

22-2-2020

x

x

L1

Grote Optocht Heerlen

23-2-2020

x

x

RTV Oost

Nog Efkes

23-2-2020

x

Omroep Gelderland

Carnavalsoptocht Groenlo

23-2-2020

x

L1

Jroeëse Tsóg

24-2-2020

x

Omroep Brabant

Carnavalsoptocht Oeteldonk

24-2-2020

Omroep Brabant

Kruikenstad in Koor

Omroep Gelderland

x

x

x

YT

x

x

x

x

FB

24-2-2020

x

x

FB

Carnavalsoptocht Beek

24-2-2020

x

x

x

L1

Groeëte Gulpener Vastelaoves Finale

25-2-2020

x

x

RTV Drenthe

TV Drenthe Sport: De Ster van Zwolle

29-2-2020

x

x

RTV Oost

Ster van Zwolle 60 Jaar

29-2-2020

x

Omroep Zeeland

Rutte in Zeeland

5-3-2020

x

RTV Oost

Oosttribune Clubtour PEC

15-3-2020

x

x

FB Live

RTV Utrecht

Herdenking tramaanslag

18-3-2020

x

x

x

RTV Oost

Quarantaineshows: Goor

21-3-2020

x

x

FB Live

NH

Verrassingsconcert bij Haarlems verpleeghuis

21-3-2020

NH

Live kerkdiensten Sint Bavo

22-3-2020

x

x

Omrop Fryslân

Live kerkdiensten

22-3-2020

x

x

L1

Slotmanifestatie 75 jaar Bevrijding Venlo

23-3-2020

x

x

RTV Oost

Quarantaineshows: Steenwijk

28-3-2020

x

x

RTV Oost

Oecomenische kerkdiensten

29-3-2020

x

RTV Oost

75 jaar Vrijheid

31-3-2020

x

Omroep Brabant

Paasviering Sint-Jan Den Bosch

12-4-2020

x

Omroep West

Haags dictee live

12-4-2020

x

Omroep Gelderland

Kerkdienst Pasen

12-4-2020

x

YT = YouTube, FB = Facebook. Bij een meerdaags evenement is de eerste dag vermeld.
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x

x

x

x

FB Live
FB Live

x

x
x

YT

x

x

x
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Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden
tv

radio

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

x

x

Omrop Fryslân

Fryslan fan boppen

15-4-2020

x

Omrop Fryslân

75 bevrijding statenvergadering

16-4-2020

x

x

RTV Oost

Quarantaineshows: Deventer

17-4-2020

x

x

FB Live

RTV Oost

Quarantaineshows: Oldenzaal

25-4-2020

x

x

FB Live

Rijnmond

Herdenking Holocaust

26-4-2020

x

x

RTV Oost

10 jaar Kampioenschap FC Twente

1-5-2020

x

x

x

RTV Noord

75 jaar bevrijdaing

4-5-2020

x

x

x

Omroep Brabant

Dodenherdenking Kamp Vught

4-5-2020

x

x

Omroep West

Kinderherdenking Madurodam LIVE

4-5-2020

x

x

Rijnmond

Herdenking 4 mei

4-5-2020

x

RTV Utrecht

Dodenherdenking Grebbeberg

4-5-2020

x

Omrop Fryslân

Dodenherdenking

4-5-2020

x

Omroep Gelderland

Herdenking Loenen

4-5-2020

x

Omroep Flevoland

Dodenherdenking 2020

4-5-2020

x

NH

Dodenherdenking (hilversum/ amsterdam)

4-5-2020

NH

Bevrijdingsdag vanuit Haarlem

Omroep Zeeland

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

YT

x

x

x

5-5-2020

x

x

x

75 vrijheid - een overdenking

5-5-2020

x

RTV Oost

Alternatief Bevrijdingsfestival

5-5-2020

x

Omrop Fryslân

Ontsteken bevrijdingsvuur

5-5-2020

x

Omroep Gelderland

Bevrijdingsdag Wageningen

5-5-2020

x

NH

Herdenkingsconcert Radio Filharmonisch Orkest en Groot
Omroepkoor

6-5-2020

x

x

x

Rijnmond

Herdenking Bombardement

14-5-2020

x

x

x

x

NH

Radio oranje, show door Paul Haenen

15-4-2020

X

X

x

YT

Omroep Brabant

Hemelvaartsmis Sint-Jan Den Bosch

20-5-2020

x

YT

YT = YouTube, FB = Facebook. Bij een meerdaags evenement is de eerste dag vermeld.
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anders
online (web/ app) (o.a. social media)

x

x

Omroep Zeeland

De Zeeuwse Top 40

21-5-2020

x

RTV Drenthe

Akoestisch concert Normaal

21-5-2020

x

x

RTV Oost

Het Weekend Van: Dauwpop

21-5-2020

x

x

Omroep Gelderland

Normaal Hemelvaart concert

21-5-2020

x

x

x

Omroep Flevoland

Zang op Hemelvaart

21-5-2020

x

x

YT

L1

Memorial Day Margraten

24-5-2020

x

RTV Oost

Quarantaineshows: Hardenberg

30-5-2020

x

x

FB Live

Omroep Brabant

Viering van Pinksteren Sint-Jan in Den Bosch

31-5-2020

x

YT

Omroep Gelderland

Pinksterconcert

31-5-2020

x

x

x

Omroep Flevoland

De nacht, de moeder van de dag

31-5-2020

x

NH

Keti Koti in Amsterdam

1-6-2020

x

L1

Verrassingsconcert op het dak van Schunck

1-6-2020

x

RTV Oost

Het Weekend Van: Ribs en Blues

1-6-2020

x

Omrop Fryslân

Alternatieve fiets 11stedentocht

1-6-2020

x

Omroep Flevoland

Apollo

1-6-2020

x

x

RTV Oost

Het Weekend Van: Deventer op stelten

11-6-2020

x

x

Omrop Fryslân

75 jaar bevrijding Schierm.oog

12-6-2020

x

x

Omroep West

Special Vlaggetjesdag

13-6-2020

x

x

Omroep Flevoland

Black Lives Matter demonstratie

14-6-2020

x

RTV Oost

Het Weekend Van: Zwarte Cross

18-6-2020

x

RTV Drenthe

Koningsbezoek

24-6-2020

x

x

x

RTV Noord

Grunneger week

26-6-2020

x

x

x

x

RTV Utrecht

Afscheidsvergadering J. van Zanen

30-6-2020

x

x

x

Omroep Flevoland

Keti Koti-herdenking

30-6-2020

x

x

FB

Omroep West

Live installatie nieuwe burgemeester Den Haag

30-6-2020

x

x

YT = YouTube, FB = Facebook. Bij een meerdaags evenement is de eerste dag vermeld.
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Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden
tv

radio

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

RTV Utrecht

FC Utrecht 50 jaar Een Berg Sport

1-7-2020

x

L1

Week van de Popmuziek

17-7-2020

x

Omroep Gelderland

De alternatieve Vierdaagse

20-7-2020

x

x

RTV Oost

Het Weekend Van: Vierdaagse

25-7-2020

x

x

Omrop Fryslân

PC Franeker alternatief

29-7-2020

x

RTV Oost

Live - FC Twente / Excelcior '31

7-8-2020

x

RTV Oost

Het Weekend Van: Dicky Woodstock

8-8-2020

x

x

Omroep Brabant

Herdenking Japanse capitulatie Den Bosch

15-8-2020

x

x

RTV Oost

Live - Heracles / Go Ahead Kampen

15-8-2020

x

Omroep West

LIVE Indie herdenking

15-8-2020

x

Omroep Flevoland

Indiëherdenking

15-8-2020

x

RTV Drenthe

TV Drenthe Sport: NK Wielrennen Journaal

20-8-2020

RTV Oost

Live - FC Twente / Go Ahead Eagles

22-8-2020

x

YT

RTV Oost

Live - Heracles / MSV Duisburg

29-8-2020

x

YT

NH

Uitmarkt 2020

29-8-2020

x

L1

Sint Rosafestival

30-8-2020

x

Omroep Gelderland

Beleef Buitengewoon

30-8-2020

x

Omroep Zeeland

Zeeland Nazomer festival

31-8-2020

x

Omroep Flevoland

Roosenboom AJSO Concert

4-9-2020

x

Omroep Flevoland

Nederlands Philharmonisch Orkest

4-9-2020

x

L1

Herdenking Nationaal Indië monument

5-9-2020

x

RTV Oost

Live- FC Twente / FC Emmen

5-9-2020

x

Omroep West

LIVE Herdenking Oranjehotel

5-9-2020

x

Omrop Fryslân

FK fierljeppen

5-9-2020

x

x

x

NH

De Willem Arondéuslezing (Sint Bavo Haarlem)

9-9-2020

x

xx

x

YT = YouTube, FB = Facebook. Bij een meerdaags evenement is de eerste dag vermeld.
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Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden
tv

radio
x

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

Omroep Zeeland

Film by the Sea

14-9-2020

x

L1

Prinsjesdag debat

15-9-2020

x

Omroep Gelderland

Bridge tot Liberation

18-9-2020

x

x

x

Omroep Gelderland

Herdenking Arnhem

18-9-2020

x

x

x

Omrop Fryslân

Kaatsen Wommels

19-9-2020

x

x

x

x

Omrop Fryslân

NK Fierljeppen

19-9-2020

x

x

x

x

Omroep Gelderland

Herdenking Ede

19-9-2020

x

x

x

Omroep Gelderland

Herdenking Driel

19-9-2020

x

x

Omroep Gelderland

Herdenking Oosterbeek

20-9-2020

x

x

x

Omroep West

Speak up Festival

21-9-2020

x

x

Omrop Fryslân

PC kaatsen voor vrouwen

23-9-2020

x

Omroep Flevoland

Mud Masters zaterdag

26-9-2020

Omrop Fryslân

De Rede fan Fryslân

Omroep Brabant

x

x

x

x

YT

2-10-2020

x

x

Alternatieve Singelloop Breda

4-10-2020

x

x

Omroep Brabant

Aquanura met een zachte G

8-10-2020

x

x

FB

RTV Oost

Sallandse Vierdaagse

12-10-2020

x

x

x

FB Live

RTV Drenthe

Superprestige

13-10-2020

x

x

x

Omroep Zeeland

Lage Landen Lijst 2020

17-10-2020

L1

Liberation Concert

18-10-2020

x

RTV Utrecht

Het grote Utrecht stadsdiner

24-10-2020

x

Omroep West

Special uitreiking Thrillerfestival

31-10-2020

x

Omrop Fryslân

De Fryske Top 100

31-10-2020

x

NH

NH Radio helpt de Voedselbank

5-11-2020

NH

Lezing 100 jaar Hannie Schaft (Sint Bavo, Haarlem)

4-11-2020

L1

Rowwen Hèze Onderaan Beginne

6-11-2020

YT = YouTube, FB = Facebook. Bij een meerdaags evenement is de eerste dag vermeld.
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Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden
tv

radio

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

Omroep Brabant

Slotconcert Roween Heze

6-11-2020

x

RTV Drenthe

Skik 25 jaar live

7-11-2020

x

L1

Machtige Maas

11-11-2020

x

Omroep Brabant

Glow Eindhoven

12-11-2020

RTV Utrecht

Een kei van een sint-intocht (Amersfoort)

14-11-2020

x

x

Omroep Flevoland

Almere Diwali 2020

14-11-2020

x

x

NH

De geheime intocht van Sinterklaas in Amsterdam.

15-11-2020

x

RTV Utrecht

De brief van sinterklaas (Utrecht)

15-11-2020

x

RTV Oost

Sinterklaas

16-11-2020

Omroep Zeeland

Sinterklaas

18-11-2020

x

Omroep West

Lichtjesavond Delft

8-12-2020

x

x

RTV Utrecht

Utrecht bedankt vrijwilligers

8-12-2020

x

x

Omroep West

Gouda bij Kaarslicht

11-12-2020

x

x

NH

Dankjewel actie NH: “bedankt voor de goede zorg!

12-12-2020

x

RTV Oost

Het Weekend Van: Schouwspel D.Ham

12-12-2020

x

x

RTV Utrecht

Schijn een lichtje op mij

12-12-2020

x

x

RTV Utrecht

Diner mee met de FC, de kerstshow

17-12-2020

x

x

Omroep West

Het Haagse Sport Jaaroverzicht

18-12-2020

x

RTV Oost

Het Weekend Van: Dickensfestijn

19-12-2020

x

x

Omroep Brabant

Concert O'G3ne

24-12-2020

x

x

Omroep Brabant

Nachtmis Sint-Jan Den Bosch

24-12-2020

x

x

Omroep West

Kerstmis Sint Jans kerk Gouda

24-12-2020

x

x

NH

Kerstviering Grote Kerk in Haarlem

24-12-2020

x

Omroep Gelderland

Kerstmis avonddienst

24-12-2020

x

RTV Noord

Grunneger 100

25-12-2020

x

YT = YouTube, FB = Facebook. Bij een meerdaags evenement is de eerste dag vermeld.
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Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden
tv

radio

anders
online (web/ app) (o.a. social media)

Omroep Zeeland

The Christmas Show 2020

25-12-2020

x

Omroep Brabant

Kerstmis vanuit de Sint-Jan in Den Bosch

25-12-2020

x

x

Omroep West

Kerst Sing-along

25-12-2020

x

x

Omroep West

Kerst mis City Life Church

25-12-2020

x

Omroep Gelderland

Kerstconcert

25-12-2020

x

x

x

Omroep Flevoland

Kerstverhaal Zo vader zo zoon

25-12-2020

x

x

YT

L1

Alternatief Cultura Nova

26-12-2020

x

RTV Oost

Het Weekend Van: Kerst Oud Kampen

26-12-2020

x

Omroep Flevoland

Vis à Vis - Robot

26-12-2020

x

Omroep Flevoland

Avond van de Almeerse Film

27-12-2020

x

x

Omroep West

Oudejaarsconference Vaarwel 2020

30-12-2020

x

x

RTV Oost

Theaterregistratie Helligen Hendrik

31-12-2020

x

Omroep Gelderland

Carbid Knallen

31-12-2020

x

Definitie: Evenementverslag
Een, al dan niet (semi) live, (audiovisuele) registratie bestemd voor verspreiding via één of
meerdere aanbodkanalen van een RPMI van:
• een evenement bestaande uit culturele, of (sub) culturen uitingen waarin
(levensbeschouwelijke) opvattingen, waarden, normen, gewoontes en tradities centraal
staan (voorbeelden: Carnaval, Koningsdag, herdenkingen, bloemencorso’s, sails,
Kerstnachtdienst (in streektaal);
• een concert of festival met muziekoptredens;
• een evenement met een charitatief doel;
• een sportevenement, waarin sportieve prestaties geleverd worden door professionals en/
of amateurs, een jaarlijkse (of minder frequente) sportcompetitie, en gebeurtenissen om
sportieve prestaties te vieren.
YT = YouTube, FB = Facebook. Bij een meerdaags evenement is de eerste dag vermeld.
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Hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht
Overzicht per 31 december 2020
Rein van der Kluit voorzitter

Daniëlle Jansen Heijtmajer lid

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)
• Vice-voorzitter Stichting CIVO (onbezoldigd)

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)

Babette Aalberts lid

Maria Henneman lid

Hoofdfunctie
• Advocaat/partner ABC Legal

Hoofdfuncties:
• Directeur/eigenaar Henneman Strategies BV,
bureau voor strategie en (crisis)communicatie
• Directeur/eigenaar Hof van Amstel BV, dressuurstal

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

Nevenfuncties:
• Vice-voorzitter raad van toezicht Clingendael, The Netherlands Institute of
International Relations (onbezoldigd)
• Lid raad van advies Inspectie Ministerie Justitie en Veiligheid (bezoldigd)
• Voorzitter programmacommissie Gender & Gezondheid ZonMw (bezoldigd)
• Voorzitter programmacommissie Gender & Preventie (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 Topsport Commissie Dressuur KNHS (onbezoldigd)
• Lid bestuur Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam (onbezoldigd)
Lees verder
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Samenstelling ORO
ORO per 31 december 2020

Guus van Kleef, Omroep Gelderland, voorzitter

Gerard Schuiteman, RTV Utrecht

Monique Schoonen, Omroep Zeeland

Gijs Lensink, RTV Noord, vice-voorzitter

Allard Berends, Omroep Flevoland

Henk Lemckert, Omroep Brabant

Nina Hiddema, Omrop Fryslân

David Vink, NH Media

Peter Elbers, L1

Dink Binnendijk, RTV Drenthe

Gerard Milo, Omroep West

Marcel Oude Wesselink, RTV Oost

Bert Klaver, RTV Rijnmond
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Activiteitenplan RPO 2020
Basisactiviteiten RPO als zelfstandig bestuursorgaan
Toezichthoudende activiteiten

De raad van toezicht van de stichting heeft vijfmaal vergaderd. Daarnaast
zijn de commissies (audit, remuneratie, beleidsontwikkeling & juridische
zaken, organisatieontwikkeling & innovatie) diverse keren bijeen geweest.
Er is een bijeenkomst met raden van toezicht van regionale omroepen
georganiseerd en er zijn nieuwsbrieven naar de raden van toezicht van
omroepen gestuurd. Met zowel OCW als het CvdM heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden. De raad van toezicht heeft na het vertrek van de
bestuurder tijdelijk een interim bestuurder en vervolgens vaste bestuurder benoemd.

Voldoen aan van toepassing zijnde
wet- en regelgeving

De Beleidsregels Governance en interne beheersing zijn geïmplementeerd
en nagelopen op actualiteit en naleving. In het bestuursverslag en het
jaarverslag is gerapporteerd over de verschillende onderdelen. Evaluatie
heeft in november plaatsgehad.

Finance & control

De jaarrekening met bestuursverslag is conform de richtlijnen en het

Zie verslag raad van toezicht
Bestuurlijke activiteiten

Het bestuur heeft viermaal vergaderd. De jaarrekening en het jaarverslag
zijn vastgesteld, de begroting opgesteld. 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
de beleids- en verantwoordingscyclus en staan beschreven in het
RPO-handboek.
De bestuurder en interim-bestuurder hebben alle omroepen ten minste
eenmaal, maar vaak meermaals, bezocht om algemene en specifieke
zaken te bespreken. Met de ministeries van OCW, BZK en EZK, leden van
de Tweede Kamer en adviesorganen is contact en overleg geweest over
verschillende beleidsonderwerpen.

Handboek Financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en RPO opgesteld. De accountant heeft tussentijds werkzaamheden
verricht en de jaarrekening gecontroleerd. De financiële toetsing 2018 is
zonder op- of aanmerkingen afgerond. Vragen over de financiële toetsing 2019 zijn beantwoord.

Het bestuur heeft de risico-analyse uitgevoerd en risicokaart en -beschrijving herijkt en vastgesteld. Risicomanagement en interne beheersmaatregelen zijn twee keer geagendeerd in een vergadering van de raad van
toezicht. De evaluatie van het Handboek heeft in het najaar plaatsgehad.
Juridische advisering

Gedurende het jaar is aandacht besteed aan de naleving van weten 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 voorzien van
diverse juridische adviezen over af te sluiten overeenkomsten, grondslag
distributievergoeding, doelmatigheid en samenwerkingen.
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II. Coördinatie & andere wettelijke taken
PR, PA en communicatie

Bedrijfsvoering RPO-bureau

Met het jaarverslag en factsheets is verslag gedaan over de uitvoering
van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau door de regionale omroepen. Een maandelijkse nieuwsbrief informeert stakeholders over
ontwikkelingen binnen de regionale publieke omroep. In 2020 zijn extra
nieuwsberichten in het kader van corona gepubliceerd op website en via
nieuwsbrieven. Het Mediamatinee, een bijeenkomst met stakeholders, is
voorbereid maar afgelast in verband met het coronavirus. De huisstijl is
vernieuwd.

Concessiebeleidsplan (CBP)

Het RPO-handboek is geëvalueerd en geactualiseerd na de bestuurswisseling. Er vonden aanpassingen plaats in de huisvesting i.v.m. corona.
De uitvoering en uitwerking van de ambities en doelstellingen uit het CBP
zijn opgenomen in de begroting en een terugkerend onderwerp op de
agenda van het ORO.

Prestatieovereenkomst (POVK)

Met het ministerie van OCW, het CvdM en het ORO zijn gesprekken gevoerd
over de opzet van de POVK en de uitvoering van de prestatieafspraken. Het
ORO heeft positief geadviseerd en de RvT heeft ingestemd met de POVK.
De POVK wordt begin 2021 ondertekend en werkt voor bepaalde afspraken
terug tot en met 1 januari 2020. In lijn met de concept-prestatieafspraken
worden uitvoeringsafspraken gemaakt met het CvdM, onder andere over
de wijze van meten en rapporteren.

Begroting

De begroting is opgesteld en voor advies voorgelegd aan het ORO. Vervolgens
is de begroting vastgesteld door het bestuur, met instemming van de RvT.
Bij het opstellen van de begroting zijn de omroepen extra gewezen op het
proces van aanvraag starten/staken/wijzigen van aanbodkanalen en is een
relatie gelegd met de concept-POVK. Impact coronacrisis op reclame-inkomsten en publieke inkomsten is met het ORO en ORN in kaart gebracht.

Het RPO-handboek is geëvalueerd en geactualiseerd na de bestuurswisseling. Er vonden aanpassingen plaats in de huisvesting i.v.m. Corona.

Een op het CBP afgestemd financieel- en beleidskader is aan de regiona-

le omroepen toegestuurd, met een instructie hoe hun bekostigingsaanvraag (begroting en activiteitenplan) op de RPO-begroting moet worden
afgestemd.
De RPO heeft in haar begroting de aanvragen opgenomen van nieuwe
aanbodkanalen Radio Dreents en Bluesradio Drenthe voor RTV Drenthe,
beëindiging van aanbodkanalen Zeeuwse Top 40 Live Radio voor Omroep
Zeeland en Klipklar TV voor Omrop Fryslân en naamswijziging van aanbodkanaal Omrop Nonstop van Omrop Fryslân in Alles Frysk.
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De eerste planperiode van het CBP loopt van 1 januari 2019 tot en met
31 december 2021 en geldt als inleerperiode. Deze periode wordt in 2021
afgesloten met een evaluatie. De evaluatieopdracht is door de raad van
toezicht vastgesteld, de samenstelling van de commissie en klankbord is
besproken en een ondersteunend onderzoeksbureau is geselecteerd. De
evaluatie wordt begin 2021 afgerond.

CAO voor het Omroeppersoneel

De RPO-bestuurder was voorzitter van de werkgeversdelegatie voor de
CAO-onderhandeling namens de NPO en RPO. In het najaar hebben de
NVJ en de CNV ingestemd met het werkgeversvoorstel voor de CAO 2019
–2021. De FNV niet. De CAO is afgesloten zonder de FNV. Separaat van de
CAO hebben alle cao-partijen een Fair Practice Code afgesproken voor
zzp-ers.

Overleg ORO

Het ORO vergaderde in 2020 zevenmaal met het RPO-bestuur. De vergaderingen zijn voorbereid door de RPO in overleg met de voorzitter en vicevoorzitter van het ORO. Daarmee is ook regelmatig overleg over o.a. de
uitvoering van de jaarplannen, de toekomstvisie, de POVK en de begroting.
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Gedurende het hele jaar heeft de RPO de regionale 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 een nieuw model samenwerkingsconvenant met de veiligheidsregio’s opgesteld in verband met de
officiële status als calamiteitenzender die de regionale omroepen hebben.
De RPO heeft diverse keren overleg gehad met OCW over de maatregelen
die volgen uit de visiebrief (zie o.a. NPO Regio en samenwerking regionaal/lokaal). Ook heeft de RPO een bijdrage geleverd aan het (vervolg)
advies van de Raad voor Cultuur en Raad voor Openbaar Bestuur over de
organisatie en financiering van lokale omroepen.
De regionale omroep heeft het manifest ‘De regionale omroep doet er
toe!’ ter voorbereiding op de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 naar de
programmacommissies gestuurd.

Subsidieregeling innovatie &
samenwerking regionale publieke
media-instellingen

De inzet van de regeling en afstemming van de verschillende projecten is
een terugkerend onderwerp voor de ORO-agenda. De RPO heeft in 2020
positief geadviseerd over 13 aanvragen (zie subsidieregeling).

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

De RPO heeft overleg gevoerd met OCW en CvdM over het wegnemen van
belemmeringen voor samenwerking met publieke (lokale en landelijke)
omroepen. Alle activiteiten die ten dienste staan van de uitvoering van
de publieke mediaopdracht zouden onder de hoofdtaak moeten vallen.
CvdM heeft dit uitgangspunt in maart bevestigd in een gespreksverslag
en gaat over tot het opstellen van beleidsregels.
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Coördineren beleidszaken vanuit
overheid en toezichthouders

De RPO heeft deelgenomen aan dialoogsessies met het ministerie van
EZK over de relatie markt en Agentschap Telecom. Met OCW is gesproken
over arbeidsmarktontwikkelingen. De RPO heeft een reactie ingestuurd
op de consultatie WNT-media en wijziging Mediabesluit en Mediawet. Met
OCW is regelmatig gesproken over de gevolgen, scenario’s en maatregelen n.a.v. het uitbreken van de coronacrisis.

Toepassen en actualiseren samenhangende distributiestrategie

In aanloop naar de begroting zijn de marktonwikkelingen geanalyseerd
en is de samenhangende distributiestrategie geactualiseerd en uitgewerkt in de RPO-begroting 2021. De bijdrage aan bereiksdoelstellingen is
inzichtelijk gemaakt. In het jaarverslag is voor de eerste keer gerapporteerd over de uitvoering van de samenhangende strategie.

Bewaken procedure aanbodkanalen

De aanvraag van nieuwe en wijzigingen in bestaande aanbodkanalen
heeft een plek gekregen (met onderbouwing) in de RPO-begroting.

Bewaken handleiding voor regionale
mediaraden

Met het toepassen van de Handleiding Mediaraden wordt vergelijkbare verslaglegging en verantwoording door regionale mediaraden
gestimuleerd.

Bijdragen aan samenwerking met
landelijke omroepen door beleid en
uitvoering

De samenwerking met de NOS in landelijke dagjournaals om 12.00 en
15.00 uur is gecontinueerd. Met het Convenant Versterking publieke journalistiek is de samenwerking tussen de NOS en regionale omroepen in
2020 verder geïntensiveerd. 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. De RPO heeft
meegewerkt aan het onderzoek validatie kosten regionale nieuwsvensters.
De RPO-bestuurder en enkele omroepdirecteuren hebben gezamenlijk
met de NPO een stappenplan NPO Regio opgesteld en naar de minister
gestuurd. Met landelijke omroepen is contact over de invulling van NPO
Regio. Op 4 januari 2021 is NPO Regio gestart met het NOS Journaal Regio
en Noord-Zuid-Oost-West. De invulling van het blok (met (co)producties
van regionale en landelijke omroepen) is begin 2021 nog steeds onderwerp van gesprek.
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Bijdragen aan samenwerking met
lokale omroepen door beleid en
uitvoering

De RPO heeft gesprekken gevoerd met de Raad voor Cultuur en Raad voor
Openbaar Bestuur-commissie die advies heeft uitgebracht aan de minister over de organisatie en financiering van lokale publieke omroepen. Met
de NLPO spreekt de RPO over samenwerking tussen regionale en lokale
omroepen.
Zeven regionale omroepen hebben, ter ondersteuning van de regionale
en lokale journalistiek en werkgelegenheid tijdens de coronacrisis door
de directe inzet van journalisten in gebieden waar journalistiek het hardst
nodig wordt geacht, een subsidieaanvraag ingediend. Dit sluit aan bij de
gedachte die de NOS, RPO, NLPO en OCW hebben voor het plan “Versterking
van de lokale journalistiek via samenwerking tussen de regionale en lokale omroepen”.
Met OCW, NOS en NLPO is gesproken over de verdeling van de incidentele
miljoenen die beschikbaar zijn gesteld door OCW (4,5 miljoen in 2021, de
andere 4,5 miljoen is opgegaan in steunfonds voor lokale media). Eind
2020 is een aanvraag voor bovengenoemd project ingediend door de
NOS, ondersteund door RPO en NLPO.

Bereik- en waarderingsonderzoek

De RPO coördineert het bereiks- en waarderingsonderzoek. De vragenlijst is aan de hand van de (nog te ondertekenen) prestatieovereenkomst
geoptimaliseerd. Motivaction heeft trends en analyses gepresenteerd
aan de RPO en omroepen.
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Media-onderzoek

Prestatie- en gebruikscijfers van de verschillende aanbodkanalen en platformen worden door de RPO verzameld en geanalyseerd. Trends worden in
kaart gebracht ten opzichte van algemene, regionale, landelijke of mondiale trends. Marktontwikkelingen zijn beschreven in de RPO-begroting en
gebruikt voor het aanpassen van de samenhangende distributiestrategie. Een meetplan (voor web, app en sociale media) is uitgewerkt en
geïmplementeerd.
De RPO heeft een reactie gegeven op de marktbevraging van het
Adviescollege verdeling frequentieruimte commerciële radio. Daarnaast
heeft de RPO gereageerd op twee consultaties over digitale radio. Voor de
regionale omroepen worden de gevolgen van de motie om de landelijke
commerciële en mogelijk niet-landelijke commerciële vergunningen tot
2025 onderzocht.

Distributiebeleid

Met het Agentschap Telecom heeft overleg plaats gehad over toepassing van vergunningvoorschriften. Voor DAB is overeenstemming bereikt
met de commerciële vergunninghouders en in opdracht van de vergunninghouders is de dekking voor DAB+ in de randstad verbeterd door de
netwerkoperator Mogelijkheden voor een distributieovereenkomst inclusief nieuwe vergoedingensystematiek worden onderzocht. Er zijn afspraken met nieuwe pakketaanbieders gemaakt.
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Evaluatie van het Handboek Financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en RPO heeft in het verslagjaar plaatsgevonden.
Behandeling in de Tweede en Eerste Kamer vindt plaats in eerste kwartaal
2021.
De VOF GROE&I is opgericht. In de eerste maanden heeft een kwartiermaker de activiteiten van de VOF in gang gezet en een manager en
innovator aangetrokken. Omrop Fryslân is in het vierde kwartaal toegetreden (vormgever koppeling maken met verslag Regiogroei).
De RPO heeft een investeringskalender gemaakt met omroepen,
om meer informatie over investeringsplannen de komende periode
beschikbaar te hebben en gezamenlijk te kunnen optrekken bij inkoop.
Mogelijkheden ter versterking van de rechtenpositie van de regionale
omroepen individueel en hun gezamenlijke rechtenpositie met het oog
op samenwerkingsverbanden zijn geïnventariseerd.
Verschillende modellen voor overeenkomsten en reglementen zijn opgesteld en beschikbaar gesteld.
De RPO is penvoerder voor de subsidie die omroepen hebben gekregen van het vfonds voor het project 75 jaar vrijheid. De effecten op de
aangepaste activiteiten zijn in kaart gebracht en aangepaste programmering en begroting zijn voorgelegd aan het vfonds. De evaluatie is
voorbereid en komt tot afronding in 2021.
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III. Bevorderen samenwerking tussen rpmi’s
(Bijdragen aan) gezamenlijke vertegenwoordiging van de sector in
diverse besturen

De RPO behartigt de belangen van de regionale omroepen o.a. bij de
Raad voor de Journalistiek, Reclame Code Commissie, NLO en SKO (via
ORN), CIRCOM, PMSE en Stichting Thuiskopie.
De RPO heeft bijgedragen aan de Regio-Tegel (prijs en workshop) in juni.
De uitreiking van De Tegels (journalistiek-programmatische producties) heeft i.v.m. de coronacrisis online plaats gevonden. Verder heeft
de RPO bijgedragen aan activiteiten van VersPers en de Vereniging van
Onderzoeksjournalisten.

Faciliteren van uitwisseling van
kennis en ervaringen tussen rpmi’s
op gebied van HR, financiën, techniek, onderzoek en innovatie

De RPO organiseert de overleggen van de Hoofden P&O, Hoofden Financiën
en Hoofden Techniek. De RPO beheert de agenda, voert concrete acties
uit, regelt afspraken, verslaat vergaderingen en ziet toe op opvolging van
gemaakte afspraken (zie verschillende overlegorganen)

Voeren van gezamenlijke inkooppro- Onderwerpen voor gezamenlijke inkoop zijn geïdentificeerd en uitgewerkt.
cedures waaronder
De Raamovereenkomst Adviesdiensten 2017-2020 is geëvalueerd. Een nieuwe procedure wordt opgestart als daar een concrete behoefte ontstaat.
Behartigen van gemeenschappelijke De RPO heeft de totstandkoming en verlenging van overeenkomsten
belangen bij derde partijen zoals
met verschillende partijen (waaronder collectieve beheersorganisaties
als Sena) gecoördineerd.
Organiseren NL Media Event en NL
Awards

Vanwege ontwikkeling rondom COVID-19 is het NL Media Event geannuleerd en vond de uitreiking van de awards online plaats.
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Lijst met afkortingen
BZK
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

IPO
Interprovinciaal Overleg

POVK
Prestatieovereenkomst

CBP
Concessiebeleidsplan RPO als bedoeld in artikel 1.1. van de Mediawet 2008

NICAM
Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media

CvdM/Commissariaat
Commissariaat voor de Media

NLO
Nationaal Luister Onderzoek

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

CIRCOM
European Association of Regional Television

NLPO
Nederlandse Lokale Publieke Omroep

DAB
Digital Audio Broadcasting

NOBO
Nederlands Online Bereik Onderzoek

EZK
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

NPO
Nederlandse Publieke Omroep

GfK DAM
GfK Digital Audience Measurement

OCW
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

GROE&I
Gemeenschappelijk Regionaal Online Expertise- en Innovatiecentrum

ORN
Omroep Reclame Nederland

Handboek
Het Handboek Financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en RPO

ORO
Overleg Regionale Omroepen

HD
High Definition

PMA
Platform Media Adviesbureaus

PMSE
Nederlandse belangenvereniging draadloze A/V verbindingen
ROB
Raad Openbaar Bestuur
RPO
Stichting Regionale Publieke Omroep
RvC
Raad voor Cultuur
RvT
Raad van toezicht
SKO
Stichting Kijk Onderzoek
VNG
Vereniging Nederlandse Gemeenten
ZBO
Zelfstandig Bestuurs Orgaan
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De WNT is van toepassing op de Stichting Regionale Publieke Omroep. Het hiervoor toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000,00 het algemeen bezoldigingsmaximum.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Gegevens 2020
bedragen x € 1

Gegevens 2019
Ing. G.W. Schuiteman

bedragen x € 1

1/1 - 31/08

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Functiegegevens

Directeur/bestuurder

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Aanvang en einde functievervulling in 2020
Dienstbetrekking?

ja

Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen

99.655

Bezoldiging

Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

10.444
110.100

134.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging

110.100

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Ing. G.W. Schuiteman

Functiegegevens

Directeur/bestuurder

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking?
Bezoldiging

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

1/1 - 31/12

ja

153.225

Beloningen betaalbaar op termijn

13.772

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

Totale bezoldiging

166.997

Subtotaal

166.997

N.v.t.
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Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking
in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020

Gegevens 2020			

bedragen x € 1

M. Minkman

2020				2019

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

4					

Bezoldiging			

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

01/09 - 31/12		

N.v.t.

368				

N.v.t.

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 193				

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 71.024

N.v.t.

€ 187

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)		
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

46.000

Bezoldiging in de betreffende periode

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Bezoldiging

46.000			

Functiegegevens

Voorzitter

17.500

N.v.t.

46.000

12.500

1/1 - 31/12

12.500

20.100

nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en

Reden waarom de overschrijding al dan
Toelichting op de vordering wegens

Gegevens 2019			

al dan niet is toegestaan

1/1 - 31/12

N.v.t.

1/1 - 31/12

20.100

R.J. van der Kluit

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

Lid

			

N.v.t.

N.v.t.				

Lid

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 30.150

		
bedragen x € 1
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding

D. Jansen Heijmajer B.P. Aalberts

			
Totale bezoldiging
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R.J. van der Kluit

Bestuurder a.i.

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar
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bedragen x € 1

Functiegegevens

Kalenderjaar

Bijlagen

Financiering en jaarrekening

N.v.t.

Functiegegevens

Aanvang en einde functievervulling in 2019

Voorzitter

D. Jansen Heijmajer B.P. Aalberts

Lid

1/1 - 31/12

Lid

			
Bezoldiging			
Totale bezoldiging

17.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 29.100

12.500

19.400

1/1 - 31/12

12.500

19.400
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Gegevens 2020		
bedragen x € 1

R. Stekelenburg

M.L. Henneman

Aanvang en einde functievervulling in 2020

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Functiegegevens

Lid

Lid

		
Bezoldiging		
Totale bezoldiging

12.500

12.500

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 20.100

20.100

nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en

		
Reden waarom de overschrijding

Toelichting op de vordering wegens

Gegevens 2019		
bedragen x € 1

R. Stekelenburg

M.L. Henneman

Aanvang en einde functievervulling in 2019

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Functiegegevens

Lid

Lid

		
Bezoldiging		
Totale bezoldiging

12.500

12.500

bezoldigingsmaximum

19.400

19.400

Individueel toepasselijke

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die
in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
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23 april 2021
Tekst
RPO
Tekstredactie
Rob Wilson – RW-Solutions
Ontwerp
Jochum de Jong - de Toekomst
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