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Voorwoord
Het jaar 2021 staat evenals vorig jaar in het teken van corona. Nederland 
start het nieuwe jaar in lockdown en in de eerste week van januari start 
ook het vaccineren. In de tweede week kondigt het kabinet aan dat 
de lockdown wordt verlengd tot begin februari en eind januari wordt 
tevens een avondklok ingevoerd. In maart is er sprake van een derde 
coronagolf. Gedurende de rest van het jaar worden maatregelen 
aangescherpt en weer versoepeld. Het jaar eindigt in mineur: op 18 
december 2021 wordt wederom een lockdown afgekondigd, nadat de 
Omikronvariant van het coronavirus zich zeer snel in Nederland blijkt te 
verspreiden.

De continue onzekerheid en onduidelijkheid die met de coronacrisis 
gepaard gaan, stelt de omroepen voor nieuwe uitdagingen op jour-
nalistiek en programmatisch gebied. Het vraagt om nieuwe ideeën en 
creativiteit om ook in deze tijd te kunnen verbinden met de achterban, 
bijvoorbeeld bij het beleven van evenementen. Regionale omroepen 
bieden digitale oplossingen zodat mensen in hun huiskamer kunnen 
meedoen aan carnaval en andere evenementen. In de zomer lijkt het 
virus onder controle met voldoende vaccinaties en testen, maar al 
snel komen de eerste berichten over ontoereikende toegangstesten 
tot ons via de lokale omroep 1Twente, RTV Oost en het NOS Journaal. 
Het nieuws leidt tot Kamervragen. 

In 2021 krijgt Limburg te maken met extreme wateroverlast. L1 Radio 
vervult zijn taak als officiële calamiteitenzender en houdt de Limburgers 
op de hoogte. Opvallend is ook de woede waar journalisten mee te 
maken krijgen. Zo vallen kerkgangers een journalist van Rijnmond aan 
als hij tijdens de lockdownperiode verslag wil doen van grootschalig 
kerkbezoek. En niet alleen daar is het raak. Meer dan acht op de tien 

journalisten die hebben meegewerkt aan een onderzoek van platform 
PersVeilig hebben in 2021 wel eens te maken met een vorm van agres-
sie of bedreiging. Dit is een duidelijke toename.

Het is ook het jaar van de tussentijdse evaluatie van het RPO 
Concessiebeleidsplan (CBP) 2017-2025 Liefde voor de regio. De regio-
nale omroep is op de goede weg, zo is de conclusie van de evaluatie. 
Het kan altijd beter, daarom is de tweede helft van het jaar besteed aan 
het maken plannen om de sector nog sterker te maken. De regionale 
omroep gaat de verbinding aan met de landelijke en lokale omroepen 
om zich in te zetten voor een doelmatige versterking van het gehele 
publieke omroepbestel. Verdieping wordt nagestreefd met het opstel-
len van zeven strategische prioriteiten voor de periode 2022-2025

Verbinden
Minister Slob zei het al: “Stop met elkaar de maat te nemen en ga 
gewoon samenwerken. Laat gewoon zien wat je waard bent en ga er 
vol voor.”  En dat hebben regionale omroepen gedaan met waardevolle 
resultaten als gevolg, zoals de samenwerkingsprojecten ter versterking 
van de regionale en lokale journalistiek met de tijdelijke inzet van 119 
fte extra aangetrokken journalisten. Het heeft mooie verhalen opgele-
verd die vaak de regionale kanalen bereiken en diverse keren het NOS 
Journaal, zoals het eerdergenoemde nieuws over de falende testen bij 
discotheken in Twente en het interview over het afgelasten van het TT 
Festival vanwege corona. De regionale omroepen vormen een krach-
tige verbinding tussen de lokale en de landelijke omroepen.
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https://www.persveilig.nl/wp-content/uploads/2021/06/Agressie-en-bedreiging-richting-Journalisten2021.pdf
https://storage.googleapis.com/stichtingrpo/2019/01/Concessiebeleidsplan-2017-2025-Liefde-voor-de-regio_2018.pdf
https://www.broadcastmagazine.nl/lokaal/minister-arie-slob-over-de-lokale-omroepen/


Versterken
De regionale journalistiek is versterkt door het aanstellen van een 
coördinator Onderzoeksjournalistiek voor de gezamenlijke regionale 
omroepen in samenwerking met de NOS.  Ook trainingen voor de eigen 
journalisten dragen bij aan de versterking. In 2021 is hiervoor een oplei-
dingscoördinator aangetrokken. 

De veiligheid van journalisten is in het geding en dat wordt zeer seri-
eus genomen door de regionale omroepen, niet alleen omdat het 
essentieel is voor de journalistiek, maar ook uit bezorgdheid voor de 
medewerkers. Zo verwijdert Omroep Brabant de logo’s van de reporta-
gewagens om agressie te voorkomen. Omroep Gelderland besluit na 
diverse incidenten geen verslag te doen rond voetbalwedstrijden; een 
besluit dat veel publiciteit oplevert en voor minister Slob aanleiding is 
om de Gelderse redactie te bezoeken. Dit zijn dan ook uiterste midde-
len die ingezet worden als preventieve maatregelen tekortschieten. De 
regionale omroepen doen voor trainingen en adviezen een beroep op 
het platform PersVeilig. 

Verdiepen
De tussentijdse evaluatie van het CBP leidt tot een verdieping en 
aanscherping van de ambities van de regionale omroepen voor de 2e 
helft van de concessieperiode (2022- 2025). De evaluatie is uitgevoerd 
door een onafhankelijke commissie onder leiding van mevrouw Guusje 
ter Horst. De adviezen van de commissie zijn door de RPO en de 13 regi-
onale publieke omroepen vertaald naar de volgende 7 strategische 
prioriteiten om vanaf 2022 mee aan de slag te gaan.
• Journalistieke kwaliteit verhogen;
• Breed en intensief samenwerken;
• Digitale transformatie vormgeven;
• Innovatie samen organiseren;
• Werken aan diversiteit en inclusie;
• Talent werven en behouden;
• Bereik verbreden en verdiepen.

Terug- en vooruitblik
De omroepen hebben het afgelopen jaar laten zien dat ze daadkrach-
tig en inventief inspelen op het ‘nieuwe normaal’. Deze slagvaardigheid 
geeft vertrouwen dat de omroepen uitvoering zullen geven aan de 
afgesproken strategische prioriteiten om de journalistiek nog verder te 
verbeteren, meer digitale vormen te ontwikkelen om de doelgroepen 
beter te bereiken en te werken aan de diversiteit en inclusiviteit van de 
organisaties, met aandacht voor talent en oog voor het publiek. 

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 regionale omroepen bereiken gemiddeld 80% van het publiek. 

Dat doen ze via radio, televisie en online. Het publiek waardeert 

de regionale omroep met ruim een zeven. De regionale omroep 

wordt door het overgrote deel van het publiek beoordeeld als 

betrouwbaar, actueel, informatief en betrokken.
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  Radio TV Online

Jaarbereik  43% 69% 59%

Weekbereik  27% 40% 37% 

Gemiddelde waardering  7,4 7,3 7,4

Gemiddelde gebruiksduur/dag (in min.) 70 34 24  

Online kanalen

2021 59%
2020 59%
2019 56%

Jaarbereik regionale kanalen Kerncijfers regionale omroepen

Radiozenders

2021 43%
2020 43%
2019 43%

Tv-zenders

2021 69%
2020 69%
2019 70%

Totaal bereik kanalen

2021 80%
2020 80%
2019 80%

Het jaar in cijfers

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 tijdsaan-
duiding gevraagd. Bereik is het landelijk gemiddelde bereik van de regionale publieke omroepen in hun 
verzorgingsgebied. Online kanalen zijn website, apps en sociale media.

Het totaal jaarbereik van de regionale kanalen is stabiel in  
2019, 2020 en 2021 met 80%.

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

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

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

Cijfers zijn het landelijk gemiddelde imago van de regionale omroepen in hun verzorgingsgebied.

Imago van de regionale omroep

Regionaal

86%

Informatief

84%

Betrokken

81%

Betrouwbaar

83%

Actueel

83%

Professioneel

77%
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Totaal jaarbereik tv, radio en online kanalen per regionale omroep

2021 69%
2020 66%
2019 65%

2021 82%
2020 80%
2019 83%

2021 89%
2020 89%
2019 88%

2021 83%
2020 80%
2019 84%

2021 80%
2020 81%
2019 83%

2021 81%
2020 80%
2019 80%

2021 77%
2020 78%
2019 76%

2021 78%
2020 78%
2019 78%

2021 84%
2020 85%
2019 84%

2021 83%
2020 85%
2019 85%

2021 88%
2020 87%
2019 87%

2021 73%
2020 72%
2019 75%

2021 76%
2020 80%
2019 75%

Landelijk gemiddelde

2021 80%
2020 80%
2019 80%

Jaarbereik kanalen uitgesplitst naar leeftijd 

18-30 31-44 45-59 60-75 18-75
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Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar 
Gebruik is het landelijk gemiddelde van de regionale publieke omroepen in hun verzorgingsgebied

Crossmediaal gebruik 
uitgesplitst naar leeftijd 

Luisteraar en 
online gebruiker Alleen luisteraar Alleen online

gebruiker
Kijker en online
gebruiker

Kijker en
luisteraar Alleen kijker Kijker, luisteraar en

online gebruiker Niet-gebruiker

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2021

18 t/m 30 jaar

31 t/m 44 jaar

45 t/m 59 jaar

60 t/m 75 jaar

Totaal 
18 t/m 75 jaar

Het deel van het publiek dat alle kanalen gebruikt is de grootste groep met 31% in 2021.
Opmerkelijk is dat deze groep het grootst is onder de 18 t/m 30 jaar (39%) en onder de 31 t/m 44 jaar (35%).

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

Belangrijkste kanaal  
van de regionale omroep

• Het belang van de tv-zender lijkt zich in 2021 na een dipje in 2020  
weer te herstellen.

• De stijging bij geen voorkeur kan beteken dat meerdere kanalen  
even belangrijk gevonden worden.

Tv-zender
van de regionale 

omroep

2019 2020 2021

Website en app 
van de regionale 

omroep

Social media-
kanalen van de 

regionale omroep

Geen voorkeur

Radio zender 
van de regionale 

omroep

40%

42%

13%

11%

21%

19%

11%

11%

16%

18%

44%

13%

22%

11%

11%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

9%

9%

10%

8%

9%

9%

6%

2%

4%

6%

7%

5%

5%

5%

5%

6%

8%

14%

11%

12%

7%

7%

6%

16%

17%

18% 14%

12%

12% 31%

31%

30%

19%

18%

16%

20%

21%

19%

20%

14%

16%

16%

21%

21%

11%

9%

8%

15%

21%

18%

19%

14%

13%

33%

33%

35%

28%

30%

29%

26%

28%

27%

8%

8%

8%

6%

6%

6%

7% 7%

7%

32%

36%

39%

23%

21%

19%

20%

20%

21%

19%

20%

16%

18%

20%

20%

21%

20%

20%

4%
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Het jaarbereik van de online kanalen in totaal is gelijk 
gebleven in 2021 en 2020. Wel is het bereik van de app sterk 
gestegen en het bereik van de website gedaald.

Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar
Publieksprofiel is gemiddeld profiel van de regionale omroep in het verzorgingsgebied

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

Gemiddeld marktaandeel radiozendersJaarbereik online kanalen Publieksprofielen naar leeftijd  
per aanbodkanaal

13,7% 11,8% 9,9%

2019 2020 2021

5,5% 5,2% 4,4%

11,6% 8,9% 7,7%

5,3% 3,7% 5,3%

8,6% 6,7% 6,1%

6,5% 6,8% 6,9%

8,9% 8,8% 8,3%

15,7% 13,9% 13,8%

8,1% 9,8% 8,4%

13,5% 13,3% 9,1%

13,1% 8,7% 6,5%

8,0% 11,8% 9,7%

8,1% 10,0% 12,8%

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

De website

TV

Radio

Online

Totaal kanalen

Totaal 
verzorgingsgebied

De app  
(iOS, Android)

Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

Totaal online 
kanalen

2020 2021

42%
21%

26%

25%

22%

22%

30%

26%

29%

30%

30%

15%

24%

5%

10%

5%

59%

37%
23%

24%

26%

23%

23%

26%

24%

20%

25%

25%

24%

22%

6%

11%

6%

59%

18-30 31-44 45-59 60-75
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Personele bezetting regionale omroepen
Aantal fte's op 31/12

Omrop Fryslân

 niet wel

Praten met vrienden of collega’s over 
nieuwsberichten van de regionale omroep 34% 66%

Stemmen door middel van een online poll op  
de nieuwswebsite van de regionale omroep 54% 46%

Nieuwsbericht delen via een instant  
messenger (bijv. Whatsapp) 57% 43%

Nieuwsbericht delen via sociale media  
(bijv. Facebook, Twitter) 60% 40%

Reageren op een nieuwsbericht  
via sociale media (bijv. Facebook, Twitter) 62% 38%

Een nieuwsbericht beoordelen, liken  
of toevoegen aan je favorieten 61% 39%

Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar.  
Basis; bereikt door de omroep

Omroep Flevoland

Omroep Zeeland

RTV Drenthe

NH Media

L1

RTV Noord

RTV Utrecht

Omroep Brabant

RTV Oost

Omroep West

RPO

Omroep Gelderland

Rijnmond

Totaal sector

Bureau Regio Regiogroei

104,6

69,6

82,4

83,1

120,7

114,3

95,1

80,8

4,8

85,1

1.242,1

5,2 -

82,9 73,1 100,8

139,6

100,3

68,6

81,1

89,1

121,0

136,1

100,3

82,6

3,8

85,4

1276,7

5,2 4,9

87,0 72,9 96,0

142,4

115,3

71,1

92,8

96,0

126,2

132,3

99,5

86,6

5,2

90,5

1356,0

9,1 5,9

94,9 78,3 105,1

147,2

Het beleid om flexibele arbeid om te zetten naar arbeidsovereenkomsten 
leidt opnieuw tot toename van de personele bezetting van 1.242,1 fulltime 
equivalenten (fte) eind 2019 naar 1.356,0 fte eind 2021. Ook het aantrekken 
van extra journalisten ter versterking van de journalistiek en verbetering 
van de lokale samenwerking heeft geleid tot een stijging. De bezetting 
van de RPO is na het vertrek van de directeur-bestuurder medio 2020 en 
de interim invulling daarvan in de maanden daarna weer ingevuld met 
de aanstelling van een nieuwe directeur-bestuurder in februari 2021.

2019

2020

2021

Participatie met nieuws  
van regionale omroepen

Aantal bezoeken website/apps 
regionale omroepen en NOS (regio-items)

2019

2020

2021

1.292.369.859 totaal 1.506.858.030

totaal 1.902.698.233

totaal 1.658.799.553

1.512.435.733

1.232.799.243

214.488.171

390.262.500

426.000.310

Omroepen NOS

Bron: Google Analytics 2019, 2020 en 1Limburg 2021 / AT Internet 2021 / NOS

In 2021 werd er in totaal ruim 1,2 miljard keer een bezoek gebracht 
aan de apps en websites van de regionale omroepen. Op 1 
januari 2021 is de overstap gemaakt van Google Analytics naar 
AT Internet. Een andere meetmethode zorgt voor verschillen in 
cijfers. In 2021 gingen 5 regionale omroepen live op een nieuw 
app- en webplatform. De daling van aantallen is niet alleen toe 
te schrijven aan de nieuwe meetmethode en de overgang naar 
een nieuw platform. 1Limburg (het nieuwsplatform van L1 dat is 
blijven meten op Google Analytics en niet is overgegaan op een 
nieuw platform) laat ook een daling in het aantal bezoeken zien. 
Het jaar 2020 vertoont een uitzonderlijk hoog aantal bezoeken bij 
de uitbraak van corona. 

De samenwerking met de NOS heeft opnieuw tot een toename 
van het aantal bezoeken geleid. Het totale aantal is in 2021 dan 
ook hoger dan in 2019. Het jaar 2020 vertoont een uitzonderlijk 
hoog aantal bezoeken bij de uitbraak van corona. 

Bureau Regio is het journalistieke samenwerkingsverband tussen de 13 regionale 
omroepen en de NOS. De redactie werkt namens de regionale omroepen op de 
NOS-nieuwsvloer in Hilversum.
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Media-aanbod
Iedere dag leveren de regionale omroepen betrokken, betrouwbare en 
onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek en versterken omroepen de regio door 
bij te dragen aan de regionale identiteit. Regionale omroepen doen verslag 
van evenementen: van de schuttersfeesten in Limburg tot het Skûtsjesilen 
in Fryslân en van carnaval in Brabant tot de viering van Keti Koti in de regio 
Rijnmond. Ze maken actief onderdeel uit van de samenleving, geven vorm 
aan participatie en consultatie van het publiek.

Nieuws en informatie 
De regionale publieke omroepen hebben massa. Ze verdiepen het lande-
lijke nieuws en versterken de regionale en lokale journalistiek. De regionale 
omroepen werken samen met elkaar, met de NOS, met de landelijke omroe-
pen en met lokale omroepen. Ze zijn de onmisbare, verbindende schakel in 
het netwerk dat álle Nederlanders van betrouwbaar nieuws voorziet.

Bij rampen worden de regionale omroepen ingezet als calamiteitenzender, 
zoals in de zomer in Limburg, als zware regenval gigantische problemen 
veroorzaakt. L1 deelt niet alleen via radio, maar ook via televisie en onli-
ne kanalen de informatie over de wateroverlast in Zuid-Limburg en welke 
gevolgen dit heeft voor inwoners. Op de website en de app is er een liveblog 
met continu updates. Op televisie zijn er live beelden van de wateroverlast 
en extra nieuwsuitzendingen. Ook op sociale media deelt de redactie de 
belangrijke informatie. Naast het verzorgen van het laatste nieuws, biedt 
de regionale omroep ook de helpende hand. L1 legt verbinding tussen 
Limburgers. Overal door de provincie duiken initiatieven op om getroffe-
nen te helpen waar het kan. L1 verzamelt de initiatieven en maakt de hulp 
kenbaar via zijn aanbodkanalen.

De dertien regionale omroepen besteden volop aandacht aan de Tweede 
Kamerverkiezingen. Op televisie, radio en online - via web, app en sociale 
media - wordt er ingezoomd op het nieuws van, de standpunten over en de 
kandidaten uit de eigen regio. De regionale omroepen staan op ooghoog-
te met het publiek en vormen een betrouwbare en onmisbare schakel in 
de nieuwsvoorziening van alle Nederlanders die naar stembus mogen. De 
regionale omroep zorgt bij de Tweede Kamerverkiezingen voor de vertaal-
slag naar de eigen regio. Iedere omroep doet dat op zijn eigen manier.

Tweede Kamerverkiezingen

Omroep Gelderland en RTV Oost maken gezamenlijk ‘Het debat van het 
Oosten’. Kandidaten uit Gelderland en Overijssel die op een verkiesbare 
plaats staan, gaan in debat voor de in de regio belangrijke thema’s. Via 
sociale media kan het publiek live meepraten en vragen stellen. 

Ook L1 organiseert een debat. Limburgse kandidaten van de acht groot-
ste partijen in de peilingen praten over zorg, leefbaarheid & platteland, 
economie en energie. Presentator Kirsten Paulus: “Het debat is nadrukkelijk 
een debat voor Limburgse kiezers. Dit betekent dat we de thema’s zoveel 
mogelijk regionaal aanvliegen om zo het publiek te informeren over zaken 
die hen persoonlijk raken.”

In Noord-Brabant organiseert Omroep Brabant samen met het Brabants 
Dagblad, het Eindhovens Dagblad en BN DeStem ‘het Debat van het Zuiden’. 
In dit verkiezingsdebat gaan 7 landelijke lijsttrekkers met elkaar de strijd aan 
over thema’s die Brabanders bezighouden, zoals het grote woningtekort en 
de buitengebieden, waar boeren en burgers elkaar nogal eens in de weg 
zitten. 

Ook Omroep West gaat in debat. Samen met de lokale omroep Den 
Haag FM heeft de regionale omroep een radiodebat met vier Haagse 
kandidaat-Kamerleden.
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Onderzoeksjournalistiek 
De regionale omroep richt zich met het journalistieke onderzoek veel-
al op onderwerpen die de belangen van burgers raken. De afhandeling 
van aardbevingsschade is daarbij een prominent onderwerp dat al 
jaren onder de loep ligt bij RTV Noord. Omrop Fryslân deed een onder-
zoek naar geluidsoverlast van de straaljagers bij de omwonenden van 
Vliegbasis Leeuwarden. Naast enquêtes en data-analyses is er ook veel 
gebruik gemaakt van Wob-verzoeken. Dergelijke verzoeken hebben bij 
RTV Drenthe, RTV Noord in samenwerking met Follow the Money (FTM) en 
Platform Authentieke Journalistiek (PAJ) de Shellpapers opgeleverd, waar-
uit blijkt dat de aardbevingsschade in Noord-Drenthe en Groningen nooit 
goed is gemeten door een gebrekkig netwerk aan sensoren. Een uitgebreid 
overzicht van onderzoeksjournalistiek is opgenomen in bijlage Rapportage 
over prestatieafspraken. Het kader bevat een selectie.

Tegels lichten in de regio

Het is april 2020 als er een gezonde gevangene overlijdt in de Sittardse gevangenis. Bas Dingemanse, 
onderzoeksjournalist bij L1, ontdekt dat de man een overdosis MDMA heeft genomen en begint daar zijn 
onderzoek. Hoe kan dit? Hoe kan het dat er zoveel drugs een gevangenis in worden gesmokkeld, nota bene 
in een tijd dat vanwege de coronapandemie bezoekers niet welkom zijn? Bas bouwt een netwerk op van 
gevangenen en gevangenismedewerkers en geeft anderhalf jaar lang een kijkje achter de gevangenis-
muren met verschillende landelijke primeurs. Via een Wob-procedure krijgt hij cijfers in handen die weinig 
aan de verbeelding overlaten: in een jaar tijd is er tien keer meer smokkelwaar gevonden in de Sittardse 
gevangenis dan in de twee andere Limburgse inrichtingen samen. Deze onthulling leidt tot een intern 
onderzoek in de gevangenis en uiteindelijk tot de arrestatie van een gevangenismedewerker.

Omroep West doet samen met de lokale omroep Delft onderzoek naar de ophef die ontstaat over het 
illegaal (online) volgen van burgers. Ze doen in juli beroep op de Wob om erachter te komen wat deze 
informatiespecialist precies doet met het nepaccount en wat de gehanteerde werkwijze is. De gemeente 
Delft weigert inzicht te geven in hoe nepaccounts gebruikt worden bij het online volgen van burgers. De 
reden voor het aanstellen van de informatiespecialist is dat de gemeente signaleert dat maatschappelij-
ke onrust en ordeverstoring steeds vaker online starten en versterkt worden. De gemeente mag daarvoor 
geen nepaccounts inzetten, zo blijkt uit het onderzoek. De impact is dan ook dat de gemeente daarmee 
stopt. De werkzaamheden van de informatiespecialist worden meer gereguleerd door het opstellen van 
protocollen hiervoor. 

Uit een grootschalige enquête die de regionale omroepen samen met de NOS afnemen bij Nederlandse 
gemeenten blijkt hoe gemeenten in Nederland aankijken tegen de overspannen woningmarkt en de gevol-
gen voor hun inwoners. In Friesland is daarbij ook gekeken naar de komst van mensen uit bijvoorbeeld de 
Randstad, die voor hen goedkope panden kopen. Rijnmond analyseert daarnaast cijfers van het Kadaster 
en daaruit blijkt dat investeerders op grote schaal huizen in Rotterdam en naastgelegen gemeenten opko-
pen. Dit gaat gepaard met prijsstijgingen die voor starters een probleem zijn. De belangrijkste oorzaak van 
de woningcrisis blijkt de geringe doorstroom van ouderen van grote naar kleinere woningen. 
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Cultuur 
De regionale omroep toont de regionale cultuur in de volle breedte, van 
aandacht voor streektaal, noaberschap, religie, experimentele kunst en 
de eigen geschiedenis. Het zit in het DNA van de omroep. De regionale 
publieke omroepen vormen in deze coronajaren een extra podium voor 
de regionale cultuur wanneer theaters en zalen noodgedwongen gesloten 
zijn. Omroep en cultuursector trekken daarbij samen op om muzikanten, 
artiesten en toneelvoorstellingen te presenteren aan het publiek.

Kijkkast en podium

Voor de tweede keer tijdens de coronacrisis krijgt de Limburgse cultuur 
een extra podium op televisie. Er komen acht nieuwe afleveringen van het 
programma ‘Tot overmaat van ramp’. Het programma is een gezamenlijk 
project van Toneelgroep Maastricht, Parkstad Limburg Theaters en de regi-
onale omroep L1. De serie is iedere zondag te zien op L1 TV. ‘Tot overmaat 
van ramp’ wil de cultuur zichtbaar houden nu theaters, poppodia, musea 
en filmhuizen opnieuw gesloten zijn. Muzikanten uit heel Limburg presente-
ren zich op een bijzondere wijze aan het publiek.

Op zondag 22 augustus 10.00 uur start bij RTV Utrecht het nieuwe muziek-
programma Zondagochtendconcert. In het programma krijgt de kijker een 
diversiteit aan concertregistraties van muziekfestivals uit de regio te zien. 
Het Utrechtse Festival Oude Muziek verzorgt de eerste zes uitzendingen van 
Zondagochtendconcert bij de regionale omroep voor de stad en provincie 
Utrecht.

Omroep Flevoland brengt op Eerste Kerstdag de tv-première van ‘ROBOT’, 
een ontroerende en bijzondere openluchtvoorstelling van theatergezel-
schap Vis à Vis. Omroep Flevoland heeft de zomervoorstelling in beeld 
gebracht en tijdens de winterlockdown een nieuw podium gegeven. ROBOT 
speelt zich af in de nabije toekomst, in een tijd waarin de cybermens je 
beste vriend is. 
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Documentaires 
Regionale omroepen hebben zich ten doel gesteld om jaarlijks tenminste 
100 documentaires te produceren. In het verslagjaar zijn er 225 geprodu-
ceerd. Het gaat om een breed scala aan onderwerpen met als gemene 
deler: de menselijke maat en de regionale identiteit. 

Documentaires 

Als Maud Hawinkels een dikke bult in haar borst voelt weet ze eigenlijk meteen: 
“Dit moet wel kanker zijn… wat anders?” De huisarts denkt er hetzelfde over en 
stuurt haar direct door. Ze bedenkt dat alles wat ze vanaf dan gaat meemaken, 
maar één keer zal voorkomen. Daarom begint ze met filmen, op haar telefoon, 
onderweg naar de allereerste mammografie. Ze denkt niet aan  haar gezin 
of haar ouders, maar aan de urgentie van het verhaal. Ze maakt een eerlijk, 
open en persoonlijk verhaal. Ze vertelt alles aan haar camera, en ervaart dat 
dat makkelijker is dan praten met echte mensen.  De documentaireserie wisselt 
persoonlijke ervaringen af met verhalen van lotgenoten. Gewone mensen die 
iets soortgelijks meemaken. Door hun verhalen krijgt Maud grip op haar eigen 
gevoelens en ontdekt ze haar eigen stem in dit zware traject. Ze wil iets terug doen 
voor de mensen die ze als programmamaker voor de camera heeft gevraagd 
en die het achterste van hun tong hebben laten zien. Ze hoopt deze lotgenoten 
zo te helpen bij hun moeilijke reis.

Nederlands grootste natuurgebied, de Veluwe, broedplaats en leefgebied van 
planten en wilde dieren, heeft gedurende de coronapandemie een enorme 
aantrekkingskracht op de mens. De gevolgen voor de natuur zijn enorm, een 
trend die al langere tijd zichtbaar is. Als regelmatige bezoeker is dát voor journa-
list Frank Oosterwegel de belangrijkste reden om een podcast te maken over de 
teloorgang van zijn Veluwe-gevoel en de natuurbeleving die hij daar ervaart. In 
de podcast ‘Pretpark Veluwe’ zoekt Frank in vier afleveringen uit welke bijdrage 

bezoekers leveren aan de teloorgang van de Veluwe en vraagt hij zich af of de 
volgende generatie ook nog kan genieten van al het moois dat dit natuurgebied 
te bieden heeft. Hij spreekt met natuurbeschermers en recreatieondernemers 
en klopt aan bij ‘de stem van het bos'. In de confronterende podcastserie stelt 
hij zichzelf uiteindelijk de vraag of hij ook schuldig is aan de teloorgang van de 
Veluwe.

Met een creatief gebruik van geluid, vormgeving en filmische middelen vertaalt 
Rijnmond het jaar 2021 naar 1 dag.  Het is een uniek jaaroverzicht. In vijf afleverin-
gen blikt Rijnmond terug op de nachten, ochtenden, middagen en avonden van 
2021. In de laatste aflevering geven de makers hun persoonlijke kijk op de dag van 
morgen. De serie is uitgezonden en online gepubliceerd in de laatste week van 
het jaar. Een tijd die voor veel mensen traditioneel in het teken staat van reflec-
tie. In ‘2021 in 1 dag’ vertellen de journalisten van Rijnmond op een ontwapende 
manier over hun werk en de keuzes die ze hebben gemaakt. Bijvoorbeeld over de 
dossiers rond de drugsuithalers in de Rotterdamse haven en de onderzoeksver-
halen over de woningmarkt in de regio. Maar vooral ook over hoe de journalisten 
omgaan met veranderende werkomstandigheden en hoe ze onder steeds meer 
druk staan. Zo vertelt verslaggever Jacco van Giessen over het moment waarop 
hij door een kerkganger in Krimpen aan den IJssel in de rug werd geschopt en 
hoe hij tijdens de avondklokrellen in Rotterdam onder zware beveiliging verslag 
deed.
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Evenementen 
Van regionale evenementen met internationale uitstraling, zoals de 
Hengstenkeuring van het Friese stamboekpaard, tot internationale evene-
menten met een lokale invalshoek als de Grand Prix in Zandvoort, ze zijn te 
volgen bij de regionale omroep.  

Regionale omroepen hebben zich ten doel gesteld om jaarlijks tenminste 
200 evenementen te verslaan. In het verslagjaar is van 232 evenementen 
verslag gedaan. Met een alternatief aanbod hebben regionale omroepen 
toch aandacht besteed aan evenementen die door corona niet door-
gingen, zoals carnaval. Dat zijn niet altijd evenementen; soms zijn het 
documentaires, zoals ‘I love carnaval’ van Omroep Brabant. Het overzicht 
met evenementen is opgenomen in bijlage Rapportage over prestatieaf-
spraken. Daaruit blijkt dat het aantal evenementen weliswaar hoger is dan 
het gestelde doel in het CBP, maar lager dan de omroepen zich hadden 
voorgenomen in de begroting van 2021 omdat men ook dit verslagjaar te 
maken heeft gehad met coronamaatregelen. 

   

Evenementen

Op 14, 15 en 16 januari vindt de KFPS Hengstenkeuring plaats in Drachten. 
Door de dan geldende coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig 
zijn bij het evenement van de ‘Koninklijke vereniging het Friesch Paarden-
Stamboek’. Omrop Fryslân verzorgt live registraties, zodat alle liefhebbers, 
van over de hele wereld, dit evenement rechtstreeks kunnen volgen. De 
regionale omroep van Friesland heeft een livestream op web en app en 
zendt de finaledag ook op televisie uit.

Omroep Zeeland volgt De Kustmarathon al jaren, onder meer met een 
documentaire over de Zeeuwse initiatiefnemer en organisator van dit 
evenement. Op 2 en 3 oktober wordt dit grote wandelevenement voor het 
eerst live uitgezonden bij de regionale omroep. 

Miljoenen kijkers stemmen zondag 5 september af op de Dutch Grandprix 
in Zandvoort. Media over de hele wereld berichten al dagen, weken 
en soms jaren over de eindelijk teruggekeerde Formule 1 in de Noord-
Hollandse badplaats. Voor de regionale publieke omroep van Noord-
Holland staat de thuiswedstrijd van Max Verstappen ook met hoofdletters 
op de planning. NH maakt eigen verhalen over de mensen in Zandvoort 
en andere gemeenten in de regio die door het evenement compleet op 
z’n kop staan.
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Verantwoording 
Regionale omroepen hebben een regionale mediaraad. Deze mediaraden 
bewaken onder meer de maatschappelijke waarden van het media-aan-
bodbeleid. De regionale omroepen betrekken deze raden bij het verantwoor-
den van hun maatschappelijke en publieke taak in de regio. Alle regionale 
omroepen maken het verslag van de regionale mediaraad openbaar. 

Aanbodkanalen
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. 

De minister heeft ingestemd met de gevraagde wijzigingen in de aanbod-
kanalen van Omroep Zeeland en Omrop Fryslân.  De Raad van Cultuur en 
het Commissariaat voor de Media hebben positief geadviseerd over de 
aanvraag van de twee nieuwe aanbodkanalen van RTV Drenthe. De minis-
ter heeft deze aanvraag in 2021 nog niet formeel vastgesteld.

NL Awards 
De NL Awards zijn in 2021 voor het tweede jaar online uitgereikt vanwege de 
coronarestricties.

Winnaars NL Awards uitreiking 27 mei 2021
Categorie ‘Eigen nieuws’
Eigen nieuwsgaring, sterk aan de actualiteit gelieerd en spraakma-
kend met een groot publiek belang en regionale impact.
Winnaar: Rijnmond 
‘Het bizarre verhaal van Elly Leefland en Jan Ton’

Categorie ‘Beste videoproductie’
Een videoproductie die zich onderscheidt in kwaliteit, creativiteit en 
originaliteit.
Winnaar: NH Media 
‘Daar praten we niet meer over’.

Categorie ‘Beste audioproductie’
Een audioproductie die zich onderscheidt in kwaliteit, creativiteit en 
originaliteit.
Winnaar: Rijnmond 
‘Willem Engel’.

Categorie ‘Documentaire/informatief’
Een non-fictie audiovisuele productie, bestemd voor verspreiding via 
één of meer aanbodkanalen van een regionale publieke omroep die 
de productie heeft ge(co)produceerd, waarbij de persoonlijke visie/
stem van de maker wordt vormgegeven door een goede voorberei-
ding, onderzoek, meerdere opnamedagen en creatief gebruik van 
filmische middelen.
Winnaar: Rijnmond 
‘Het sloopteam’.

Categorie ‘Innovatief journalistiek project’
Nieuwe vormen van journalistiek, vernieuwende concepten, onge-
bruikelijke manieren van het onderhouden van contact met de 
nieuwsconsument.
Winnaar: RTV Noord 
‘Tou Eem’.

Categorie ‘Jong talent’
Jonge journalisten of programmamedewerkers die inspelen op nieu-
we (journalistieke) vormen voor productie, onderzoek, interactie met 
het publiek, of distributie van nieuws of informatie.
Winnaar: Bas Dingemanse, L1.
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Distributie 
De regionale publieke omroep richt zich op het publiek dat in hun regio 
en leefomgeving geïnteresseerd is. 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. 

TotaalbereikMedia-aanbod

Distributie

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

• Lineaire programmakanalen
• Thematische kanalen
• VoD / Non-lineair
• Regionale programmering 

NPO-kanalen

• Websites
• Thematische websites
• (mobiele) Applicaties

• Lineaire programmakanalen
• Thematische kanalen
• Non-lineair
• Podcasting

Landelijke omroep
• NOS radio- en tvjournaals, NOS.nl
• Omroep Max, KRO-NCRV, AVROTROS
• NPO Start en NPO Luister

Lokale Omroepen
Private media
• Dagbladpers
• NLZIET
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Online
Het aantal bezoeken aan de websites en apps van de regionale omroepen is 
na de piek in 2020 in het verslagjaar weer terug op het niveau van 2019 met 
1,2 miljard bezoeken. Het jaar 2020 is een uitzonderlijk jaar geweest met veel 
belangstelling voor coronaberichten. De samenwerking met de NOS en de 
uitwisseling van regionale en landelijke berichten op elkaars online kanalen 
heeft opnieuw tot hogere bezoeken geleid aan regionale items. In 2021 zijn 
de regionale berichten op de NOS site 426 miljoen keer gezien. De apps en 
websites van de regionale omroep zijn het vaakst vanaf een mobiele tele-
foon bezocht (78%), gevolgd door tablets (13%) en desktops (9%). 

Naast het gebruik dat gemeten wordt aan de hand van het aantal bezoeken 
met AT Internet, wordt ook gemeten hoe groot het bereik is van de online 
kanalen in de verzorgingsgebieden. De website bereikt de grootste groep en 
wel gemiddeld 37% van de respondenten in de verzorgingsgebieden, gevolgd 
door de app (24%), Facebook (22%), YouTube (11%), Twitter en Instagram (beide 
6%).

De online kanalen van de regionale omroepen zijn belangrijk om jongere 
leeftijdsgroepen te bereiken. Uit het crossmediale gebruik blijkt dat 10% van 
de 18-30 jarigen uitsluitend de regionale online kanalen gebruikt. In 2021 
bereiken de online kanalen gemiddeld 67% van de 18-30 jarigen in de regi-
onale verzorgingsgebieden. Het bereik neemt af naarmate de groep ouder 
is. Het gemiddelde jaarbereik van de online kanalen is 59% van de respon-
denten in de verzorgingsgebieden. 

Bij de distributie gaat het niet alleen om het verkeer van de omroep naar het 
publiek, maar ook van het publiek naar de omroep en de verdere verspreiding 
van nieuws door het publiek. Gemiddeld delen vier van de tien respondenten 
in een regio een bericht via sociale media of reageren ze op een nieuwsbe-
richt op sociale media. De old school verspreiding van nieuws, door het te 
bespreken met bekenden, wordt nog altijd door de grootste groep gedaan 
(gemiddeld 66% van het publiek van de regionale omroep). 

Omroepen zetten zich ervoor in om de interactie met het publiek te vergro-
ten. In bijlage Rapportage over prestatieafspraken is een overzicht opge-
nomen van de manieren waarop omroepen dat doen. 

Televisie
Regionale publieke omroepen verzorgen tenminste een half uur actuele 
televisie per dag. De televisie is nog steeds 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 omroepkanalen naast elkaar gaat gebrui-
ken. De groep die zowel tv kijkt, als radio luistert, als de online kanalen 
gebruikt, vormt inmiddels 31% van het publiek van de regionale omroep. 
Onder de groep van 18-30 jaar gaat het zelfs om 39%. Dat is bij deze groep 
een opmerkelijke stijging in 3 jaar; in 2019 bedroeg het nog 32%.

Radio
Ook het bereik 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 verzorgingsge-
bied. De radiozenders worden met hun FM en DAB+ frequenties tot in iedere 
uithoek van het verzorgingsgebied gedistribueerd, wat ook belangrijk is 
voor de calamiteitenfunctie van deze zenders. Radioprogramma’s worden 
niet alleen via de zenders en online via websites en apps verspreid, maar 
audio is ook steeds meer als podcast beschikbaar.
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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 bericht-
geving aan te bieden.

De televisiekanalen van de regionale omroepen worden doorgegeven in 
de basispakketten van de belangrijkste Nederlandse pakketaanbieders 
(meer dan 100.000 abonnees) en via DVB-T uitgezonden. 

De radiozenders worden verspreid via de digitale pakketten van pakke-
taanbieders en in de ether via FM en DAB+. Alle omroepen beschikken 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 (digital-
radio.nl) dat de overgang naar digitaal luisteren stimuleert. Uit onderzoek 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS) blijkt dat in 2021 bijna een 
kwart van de huishoudens over een DAB+ ontvanger in huis of in de auto 
beschikt. 

Radioplayer 
Radioplayer Worldwide is een Europese non-profit samenwerking van 
radiobedrijven - publiek en commercieel - gericht op het maken van 
goede afspraken over contentdistributie. Het beschikt over een koppelvlak 
waarmee streams en metadata versleuteld toegankelijk zijn voor onder 
meer de auto-industrie. De RPO heeft ervoor gezorgd dat de regionale 
omroepen collectief deelnemen aan deze samenwerking.

Kanalen van derden 
De samenwerking met de NOS zorgt ervoor dat het publiek ook via landelijke 
kanalen nieuws van de regionale omroep ontvangt. Dat geldt niet alleen 
voor het online nieuws, maar ook voor regionaal nieuws in de NOS Journaals 
en het NOS Journaal Regio dat op NPO2 wordt uitgezonden om 18.15 uur. 
Op NPO2 zijn na het NOS Journaal Regio ook andere regionale program-
ma’s te zien, onder meer in de productie in samenwerking met Omroep 
Max: Noord-Zuid-Oost-West.

De programma’s van de regionale omroepen zijn ook te bekijken bij het 
online platform 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 samenwer-
king met NLZIET nog meer kijkers bereiken. 

In 2021 hebben in totaal ruim 72.500 kijkers bij NLZIET naar de programma's 
van de regionale omroepen gekeken. Zij hebben in totaal 126.000 uur naar 
de regionale omroep gekeken. Het aantal streamstarts per maand blijft 
stijgen. In december 2021 was er een record aan streamstarts: ruim 100.000. 
In totaal is er meer dan 1 miljoen keer een programma van de regionale 
omroep gestart bij NLZIET.  

De radiokanalen van de regionale omroepen worden ook via embedden 
van de live audiostreams veel doorgegeven op webportals zoals Juke, radio.
nl, online-radio.nl en TuneIn. Eind 2021 zijn daar webportals van Nederland.
FM bij gekomen. 
 

18

http://www.digitalradio.nl
http://www.digitalradio.nl


Innovatie & ontwikkeling 
Regionale omroepen experimenteren met nieuwe productie- en distributie-
wijzen. Om innovatie te stimuleren bundelen de regionale omroepen steeds 
meer hun krachten op dit terrein.

Regiogroei 
In 2020 is Regiogroei, het gezamenlijke regionale ontwikkel- en innovatieplat-
form, gestart met behulp van de Subsidieregeling innovatie en samenwer-
king regionale publieke media-instellingen (hierna Subsidieregeling). Naast 
de negen omroepen die Regiogroei hebben opgericht, is ook Omrop Fryslân 
tot de samenwerking toegetreden. Omroep Brabant, NH Media en Omroep 
Flevoland doen (nog) niet mee aan deze samenwerking. Alle dertien regio-
nale omroepen maken wel gebruik van de Regio Exchange, het uitwisselings-
netwerk van Regiogroei dat wordt ingezet voor de uitwisseling van artikelen 
met de NOS en voor de uitwisseling tussen electronische programmagidsen 
(EPG’s) en programma’s.  

In 2021 is een nieuw web- en app-platform gebouwd en beschikbaar gemaakt 
voor de omroepen. Het nieuwe platform biedt naast de functionaliteiten die 
het publiek al gewend is, ook nieuwe mogelijkheden, zoals aanbevelingen van 
content voor gebruikers, live streamen van regionale tv- zenders via Airplay 
en Chromecast, interactie met de redacties en een donkere modus voor een 
donker scherm naar keuze. 

Het platform is in de loop van 2021 in gebruik genomen bij een aantal omroe-
pen: RTV Noord, Omroep Gelderland, Omroep West, RTV Utrecht en Omroep 
Zeeland. 

De overstap naar de nieuwe website en apps vergde alle aandacht. In het 
eerste kwartaal van 2022 wordt de invoering van de nieuwe site en apps afge-
rond met de overgang van Rijnmond, RTV Drenthe, RTV Oost, Omrop Fryslân 
(tweetalig) en 1Limburg.

Voor alle omroepen worden de statistieken bijgehouden om zo goed 
mogelijk in te spelen op behoeften van het publiek. Voor audio en video 
streaming en hosting zijn gezamenlijke contracten afgesloten om tegen zo 
laag mogelijke kosten content beschikbaar te maken. 

Na het afronden van de invoering van de sites en apps bij alle omroepen 
zal Regiogroei vanaf het 2de kwartaal de focus leggen op doorontwikkeling 
en innovatie. Onderdelen van de sites en apps worden verder geoptima-
liseerd, met een nadruk op het verder verbeteren van de functionaliteiten 
voor nieuws en liveblogs. 

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 2021 is 135 plaatsen. In totaal is 
er een aanbod van 159 plaatsen gerealiseerd, ondanks de beperkende 
coronamaatregelen.  

Omrop Fryslân biedt samen met De Leeuwarder Courant en het Friesch 
Dagblad een traineeprogramma aan voor jonge journalisten. Jong talent 
stroomt ook door naar andere omroepen. Anne van der Velden, die zich bij 
Omroep Zeeland kon ontwikkelen op basis van een werkervaringsplaats, 
ging daarna met succes aan de slag bij BNNVARA en is dit jaar verkozen tot 
BMYoung Mediatalent van het Jaar. 

Eind 2021 doen Omroep Brabant, RTV Drenthe en RTV Oost een beroep op 
het Fonds voor Bijzondere Journalistiek Projecten om 15 traineeplaatsen 
aan te bieden aan beginnende onderzoeksjournalisten.  

NH Academie is een leerbedrijf voor de journalisten van de regionale 
omroep, van de lokale omroepen waarmee NH Media samenwerkt en voor 
stagiaires van diverse media-opleidingen.
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Samenwerking
 
De regionale omroep is een verbindende schakel in het publieke bestel. Die 
komt tot uiting in de samenwerking onderling en met landelijke en lokale 
omroepen. De gezamenlijke redactie van de regionale omroep met de NOS 
vormt ook steeds meer een vliegwiel voor de versterking van de onderlin-
ge samenwerking. Met de aanstelling van coördinatoren voor gezamenlijk 
journalistieke innovatie, opleidingen en onderzoeksjournalistiek wordt dit 
verder versterkt. 

De samenwerkingsprojecten zijn in deze paragraaf beschreven. Deze zijn 
veelal tot stand gekomen met financiering uit de Subsidieregeling en 
gericht op doelmatigheid.

Een overzicht van de belangrijkste samenwerkingsprojecten is opgenomen 
in bijlage Rapportage over prestatieafspraken.

Samenwerking tussen regionale omroepen
Sinds 1 januari 2020 werken RTV Utrecht en Omroep Flevoland samen om 
de doelmatigheid bij de verkoop van advertentieruimte te vergroten. De 
samenwerking is erop gericht om een zo efficiënt mogelijke salesorgani-
satie te realiseren en daarmee een zo hoog mogelijk rendement. In 2020 
zijn alle reclameactiviteiten van Omroep Flevoland ondergebracht bij RTV 
Utrecht Reclame. Door het samenvoegen kan er een besparing op de 
ondersteunende taken binnen de salesorganisatie worden gerealiseerd. In 
2021 omvat de reclamesamenwerking ook NH Media en AT5 onder de titel 
FUNHA.
De samenwerking binnen Omroep Reclame Nederland (ORN), de geza-
menlijke  reclame verkooporganisatie van de regionale omroepen, wordt 
versterkt met de inrichting van een gezamenlijk klantenportaal. Deze is in 
2021 voorbereid zodat in 2022 gerichte offertes voor de implementatie opge-
vraagd kunnen worden. Met de inrichting van het klantenportaal kunnen 
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de orders efficiënter 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 samenwerking tussen de NOS en de regionale omroepen is succesvol 
in 2021. Een belangrijke nieuwe stap in die samenwerking is de komst van 
het NOS Journaal Regio. Een bulletin met nieuws van de regionale omroe-
pen dat aansluitend op het NOS Journaal van 18.00 uur op NPO 2 wordt 
uitgezonden. 

Bureau Regio 
Bureau Regio is het journalistieke 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 en is verantwoordelijk voor het 
nieuws van de regionale omroepen in het NOS Journaal en het NOS Journaal 
Regio.

Online samenwerking
De samenwerking op het gebied van online blijft enorm belangrijk. De 
redactie van Bureau Regio schrijft iedere dag verhalen voor de platforms 
van de NOS. Op deze manier krijgt regionale content een gezicht op lande-
lijk niveau. Het nieuws van de regionale omroepen in web en app van de 
NOS genereert met ruim 2000 artikelen ruim 426 miljoen bezoeken in 2021. 

RegioNED; opmerkelijke verhalen van de regionale omroepen
Bureau Regio maakt 6 dagen in de week het tv-programma RegioNED, dat 
in 2021 is uitgezonden door de NPO en 7 regionale omroepen. Hierin zijn 
opmerkelijke verhalen van gewone mensen te zien. In het programma is 
veel ruimte voor opbeurende, ontroerende en bijzondere verhalen uit heel 
het land. Het programma RegioNED zal in 2022 op nog meer kanalen te zien 
zijn, onder meer iedere vrijdag op NPO 2.

Video/Journaaluitzendingen
De redactie verzorgt op werkdagen om 12.00 en 15.00 uur een blok met het 
nieuws van regionale omroepen in het NOS Journaal op NPO 1. De program-
ma’s zijn gemiddeld door respectievelijk 228.000 en 115.000 kijkers bekeken. 
Het NOS Journaal Regio trekt gemiddeld 223.000 kijkers. In 2020 werd dit 
tijdstip nog slechts door gemiddeld 147.000 kijkers bekeken. Meer kijkers 
betekent in dit geval ook een stijging van het marktaandeel van 4,3 naar 
7,0 procent. Het gemiddelde waarderingscijfer is een 7,6. 

Uitwisseling 
Ook in 2021 is een groei te zien in het aantal uitgewisselde audio- en 
video-onderwerpen tussen de regionale omroepen en de NOS. Een bijzon-
dere prestatie na het extreme coronajaar 2020. 

Door actief audio- en videomateriaal 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 regio-
nale relevantie gebruikt door de regionale omroepen.

In het verslagjaar zijn in totaal 4.004 items uitgewisseld, waarvan er 1.518 
van de NOS naar de regionale omroepen gingen en 2.428 van de regionale 
omroepen naar NOS. De overige items betreffen hoofdzakelijk uitwisselin-
gen tussen regionale omroepen onderling.

Uitwisseling nieuwsitems NOS en regionale omroepen

 2019 2020 2021

Van regionale omroepen naar de NOS 1.889 1.981 2.428

Van de NOS naar regionale omroepen 1.079 1.506 1.518

Overig/Onderlinge uitwisseling of naar derden 77 264 58

Totaal 3.045 3.751 4.004
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Achtergrond en research 
Bureau Regio stimuleert de samenwerking tussen de NOS en de regi-
onale omroepen op het gebied van journalistiek onderzoek en vergroot 
de aandacht voor achtergrond en onderzoek vanuit de regio. Zo is een 
onderzoek van de regionale omroepen en de NOS over de woningmarkt 
breed opgepakt door andere media. Hetzelfde geldt voor een gezamenlijk 
onderzoek naar het personeelstekort bij de politie. De samenwerking op het 
gebied van onderzoeksjournalistiek krijgt verder vorm door de aanstelling 
van een fulltime projectcoördinator gezamenlijke research. 

Gezamenlijk opleiden
De regionale omroepen investeren in de training en opleiding van jour-
nalisten. Hiervoor is eind 2021 een coördinator trainingen en opleidingen 
aangetrokken om samen met de regionale omroepen en de NOS de krach-
ten te bundelen en de samenwerking in opleiding en training verder uit te 
bouwen. 

Gezamenlijke innovatie van de online nieuwsvoorziening
Ook de samenwerking voor de online nieuwsvoorziening wordt versterkt voor 
alle 13 regionale omroepen. Binnen een constant veranderend medialand-
schap dienen de regionale publieke omroepen digitaal relevant te zijn en 
te blijven. Met als doel doorgroeien in bereik en het publiek beter bedienen 
met betrouwbare en onafhankelijke nieuwsvoorziening in tijden van fake 
news, desinformatie en internetbubbels. Om deze essentiële ontwikkeling 
te begeleiden is eind 2021 een projectmanager digitale journalistieke inno-
vatie aangetrokken.
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Samenwerking met lokale omroepen 
Van de Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke 
media-instellingen is op initiatief van de regionale omroepen € 5 miljoen 
gereserveerd voor samenwerkingsprojecten met lokale omroepen. Het 
doel van deze projecten is om de lokale journalistiek te versterken, waarbij 
gekeken wordt naar witte vlekken in Nederland. Dat zijn gemeenten met 
een ontoereikende lokale nieuwsvoorziening. Alle regionale omroepen zijn 
betrokken bij deze projecten.

Het gaat om drie soorten projecten:
1. De subsidieprojecten van Omroep West, Omroep Gelderland, Omroep 

Brabant, NH Media, Rijnmond en Omrop Fryslân, om de journalistiek in hun 
verzorgingsgebied in samenwerking met lokale omroepen te versterken;

2. Het subsidieproject ‘Ondersteuning regionale en lokale journalistiek en 
werkgelegenheid’ (het zgn. ‘Witte-Vlekkenplan’) van zeven regionale 
omroepen onder leiding van Omroep Flevoland. Eind 2021 waren hiervoor 
gezamenlijk 25 journalisten aan het werk bij lokale omroepen;

3. Het derde project ‘Versterking lokale journalistiek door samenwerking’ 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 in het publieke bestel (landelijk, regionaal, lokaal). Dit 
plan is incidenteel gefinancierd door het ministerie van OCW en uitge-
werkt door een stuurgroep van NOS, RPO en NLPO. De focus ligt, evenals 
bij de andere initiatieven, op het aantrekken en opleiden van journalisten. 

In 2021 is de totale journalistieke bezetting voor deze projecten 119 fte. Deze 
lokale journalisten werken voor 134 gemeenten. Dat zijn meestal (86) kleine 
gemeenten, met minder dan 50.000 inwoners, waar de nieuwsvoorziening 
het kwetsbaarst is.4 Dit heeft het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in 
2014 geconcludeerd. 
Uit een enquête onder 43 journalisten blijkt dat zij gemiddeld 4 nieuwsver-
halen per werkweek maken. Ieder verhaal is gemiddeld twee keer gepubli-
ceerd op een lokaal kanaal; met name online kanalen en sociale media. De 
helft van de verhalen is ook uitgezonden op een regionaal kanaal en een 
klein percentage is nationaal nieuws geworden, vaak via de uitwisseling 
tussen regionale omroepen en de NOS. 

De verhalen zorgen voor verdieping van het lokale nieuws. De helft van deze 
nieuwsverhalen komt voort uit eigen onderzoek en het eigen netwerk. De 
onderwerpen doen ertoe. Eén op de vijf publicaties gaat over politiek, één 
op de zes over cultuur en één op de tien over criminaliteit & rechtspraak, 
natuur & milieu, gezondheid & corona.

Meer samenwerking met lokale omroepen

Omroep Flevoland en de lokale omroep 1Almere stellen samen een onderzoek 
in naar de kosten van de Floriade. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 
(SvdJ) stelt eind 2021 een subsidie van ruim 130.000 euro beschikbaar voor het 
project. Het onderzoek moet onder meer duidelijk maken waarom de gemeen-
telijke kosten voor de Floriade, die eerst op maximaal 10 miljoen euro werden 
geschat, zijn opgelopen naar een bedrag tussen de 40 en 100 miljoen euro. 
“Wij willen eind 2022 de burger van Almere het bedrag laten zien dat er aan 
gemeenschapsgeld in is gaan zitten”, staat in de aanvraag voor het onderzoek. 
“Afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat die informatie niet vanzelf gaat 
komen; die zullen we moeten opgraven.”

Een witte vlek op de mediakaart van Nederland. Dat was de gemeente Hulst 
in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. Door de samenwerking tussen de lokale 
Omroep Hulst en Omroep Zeeland in het kader van het ‘Wittevlekkenplan’, komt 
er nu meer nieuws vanuit Hulst en wordt de verschraling in het media-aanbod 
tegen gegaan. “De verhalen liggen hier voor het oprapen.” Met de komst van 
journalist Pascalle Cappetti veranderde er inderdaad veel voor de lokale omroep. 
De website kreeg een metamorfose en veranderde van een statische site in 
een website met nieuws uit de gemeente. Er worden nu journalistieke verhalen 
gemaakt en er komt meer verkeer naar de lokale website. 

Een website, een app en een redactiesysteem dat voor alle lokale omroepen 
hetzelfde is, maar door aanpassing van kleur, inhoud of huisstijl toch een eigen 
look en feel heeft. Dat is Local Grid, bedacht bij Omroep Gelderland en inmiddels 
ingevoerd bij veel lokale omroepen in de provincie Gelderland. “Het is heel efficiënt 
publiek geld inzetten. Het uitwisselen van berichten is veel makkelijker geworden 
en de lokale omroepen hebben kostenneutraal een site, app en redactiesys-
teem”, zegt de hoofdredacteur van Omroep Gelderland, Sandrina Hadderingh.
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Over de RPO 
Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) is op basis van de 
Mediawet het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de 
uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau. 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 dertien 
regionale publieke omroepen uit. De RPO coördineert daarvoor de 
beleids- en verantwoordingscyclus en bevordert samenwerking 
tussen regionale omroepen. De RPO bevordert eveneens een doel-
matige inzet van middelen. 

De uitvoering van het concessiebeleidsplan ‘Liefde voor de regio’, de 
in mei 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 cultuurdra-
gerschap door regionale omroepen.

Visie
Geen regio in Nederland is dezelfde en wij zijn trots op deze verscheiden-
heid. Het belang van een onafhankelijke en krachtige regionale journalis-
tieke 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 bevorde-
ren 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, vernieu-
wing 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 2021 voorname-
lijk betrekking op beleid en verantwoording. 

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste coördinerende 
activiteiten.
• Het afstemmen van prioriteiten en activiteiten uit het concessiebeleids-

plan in de RPO-begroting 2022 en de aanvraag beëindiging aanbodka-
naal overuit.nl voor RTV Oost.

• Het afronden van de procedures aanvraag nieuwe aanbodkanalen voor 
RTV Drenthe (Radio Dreents en Bluesradio Drenthe), beëindiging van de 
aanbodkanalen Zeeuwse top 40 (voor Omroep Zeeland) en Klipklar (voor 
Omrop Fryslân) en wijziging van het aanbodkanaal Allesfrysk (Omrop 
Fryslân).

• Het uitvoeren van de evaluatie van de eerste planperiode (2019-2021) 
van het concessiebeleidsplan ‘Liefde voor de regio’ door een externe 
evaluatiecommissie.

• Het verdiepen en aanscherpen van het concessiebeleidsplan voor de 
tweede planperiode (2022-2025).

• Het opstellen, uitvoeren en rapporteren over de samenhangende 
distributiestrategie.

• Het afsluiten van de prestatieovereenkomst en het maken van afspraken 
over de uitvoering van de prestatieafspraken. 

• Het ondersteunen van innovatie-trajecten en -initiatieven als Regiogroei. 
• Het uitvoeren van het (continu) bereiks- en waarderingsonderzoek en 

het sluiten van een nieuwe overeenkomst voor de komende periode.
• Het bevorderen van onderzoeksjournalistiek.
• Het sluiten van een nieuwe CAO voor het Omroeppersoneel 2022 en 

verder, inclusief een Fair Practice Code Goed Opdrachtgeverschap 
Publieke Omroep voor zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel).

• Het coördineren van bestaande en nieuwe beleidszaken vanuit over-
heid en toezichthouders. Waaronder de wijziging van de Mediawet per 
1 juli 2021 met betrekking tot de duur van de aanwijzingen van regionale 
omroepen tot en met het einde van de concessieperiode.

• Het coördineren van overleg met het Commissariaat voor de Media 
(CvdM) en het ministerie van OCW m.b.t. de mediarechtelijke status van 
samenwerkingen tussen publieke omroepen.

• Het onder de aandacht brengen van agressie, geweld en intimidatie van 
regionale journalisten.

• 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 loka-
le omroepen, om zo 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 regionale programmering.

Bekijk alle activiteiten onder coördinatie.

Prestatieovereenkomst 
Op 17 mei 2021 hebben de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en 
Media en de bestuurder van de RPO de prestatieovereenkomst (POVK) afge-
sloten. Deze POVK is op 15 december 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. 
Er zijn 14 prestatieafspraken overeengekomen met betrekking tot de onder-
werpen media-aanbod, bereik, innovatie & ontwikkeling en samenwerking. 
De prestatieovereenkomst loopt van 2020 tot en met 2025. Alle omroepen 
en het CvdM hebben de prestatieovereenkomst getekend voor akkoord.

De RPO heeft in haar jaarverslag over 2020 voor het eerst verantwoording 
afgelegd over zeven prestatieafspraken. Het CvdM heeft de naleving van 
deze prestatieafspraken eind 2021 geverifieerd en de minister daarover 
geïnformeerd. Met het CvdM is afgesproken dat met de prestatieovereen-
komst -en daarmee ook met de wijze van rapporteren- ervaring, kennis 
en kunde moet worden opgedaan. In het document Uitvoering prestatie-
afspraken wordt de uitvoering, methodiek en wijze van rapporteren vast-
gelegd per prestatieafspraak. Tijdens de toetsing door het CvdM is ook 
gesproken over de uitvoering van de zeven afspraken waarover de RPO in 
het jaarverslag 2021 voor het eerst moet rapporteren, en in het bijzonder 
over de uitvoering van prestatieafspraak 1 (verantwoording over de uitvoe-
ring van de publieke media-opdracht) en prestatieafspraak 3 (verzorgen 
van actueel media-aanbod). Met het CvdM is afgesproken dat in 2022 een 
pilot wordt georganiseerd ten behoeve van de wijze van uitvoering en toet-
sing van deze twee afspraken. De pilot moet duidelijk maken of de herziene 
uitvoering realiseerbaar is voor de omroepen en de RPO, en het gewenste 
resultaat oplevert voor het CvdM. Dat betekent dat de RPO over afspraak 1 
en 3 eerst in 2023 volledig kan rapporteren. 
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Tussentijdse evaluatie CBP
Het CBP is in 2021 tussentijds geëvalueerd, door een onafhankelijke commis-
sie onder leiding van mevrouw Guusje ter Horst. Uit deze evaluatie blijkt dat 
de sector op de goede weg is. De RPO en de omroepen hebben het advies 
gekregen om de volgende drie punten aan te scherpen:
1. Verdieping en focus van de doelstellingen van het CBP;
2. Versterking van de strategie om de samenwerking naar een volgend 

niveau te brengen; en
3. Verduidelijking en versteviging van de rol van de RPO.

De uitkomsten van de tussentijdse evaluatie vormen de basis van de 
aanscherping en verdieping van het CBP voor de tweede planperiode 
2022-2025. Deze aanscherping en verdieping dient te worden gezien als 
een addendum bij het concessiebeleidsplan 2017 - 2025, dat in zijn huidige 
vorm van toepassing blijft tot het einde van de huidige concessieperiode. 

Voor de komende periode zijn door de regionale publieke omroepen en de 
RPO zeven strategische prioriteiten geformuleerd. Een kerngroep en een 
stuurgroep bestaande uit directeuren, hoofdredacteuren en vertegen-
woordigers van de RPO heeft aan de hand van de thema’s digitale trans-
formatie, kennis & innovatie, samenwerking lokaal-regionaal-landelijk, 
diversiteit & inclusie en gezamenlijkheid & profilering de huidige ambities 
aangescherpt en verdiept in strategische prioriteiten. De kerngroep heeft 
zich daarbij laten inspireren door externe sprekers van o.a. NPO, Follow the 
Money, NOS, NTR en BNNVARA. De verdieping en aanscherping wordt in 2022 
aangeboden aan de staatssecretaris Cultuur & Media.

NPO Regio - regionale programmering op NPO 2
Op 4 januari 2021 krijgt de samenwerking tussen NPO, landelijke en regio-
nale omroepen verder gestalte. Op die dag starten de dertien regionale 
omroepen en de NOS gezamenlijk met een nieuw journaal met regionaal 
nieuws op NPO 2. Het NOS Journaal Regio begint elke werkdag direct na 
het NOS Journaal van 18.00 uur en wordt gemaakt door Bureau Regio, de 
redactie van de regionale omroepen bij de NOS. Aansluitend volgen er 
programma’s met een regionaal karakter. ‘Noord-Zuid-Oost-West’ presen-
teert de mooiste documentaires, achtergrondprogramma’s en persoonlijke 
verhalen van de regionale omroepen. 

De NPO treft momenteel de technische voorbereidingen om het ook moge-
lijk te maken dat aanbod van regionale omroepen een plek krijgt op NPO 
Start, het on demand platform van de NPO. Naar verwachting wordt dit in 
de loop van 2022 gerealiseerd. 

NOS, NPO en RPO zien dat het publiek het nieuwe regioblok waardeert. 
Programma’s en onderwerpen met een regionale signatuur worden gecon-
centreerd aangeboden en zijn gemakkelijker (terug) te vinden. Bovendien 
neemt de kwaliteit door de krachtenbundeling verder toe. NPO en RPO blij-
ven zich in 2022 inzetten om de samenwerking te verdiepen en succesvol 
te vervolgen.
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Samenwerkingsprojecten ter versterking van de journalistiek 
De regionale omroepen zijn betrokken bij verschillende samenwerkings-
projecten met lokale omroepen en de NOS om de journalistiek in heel 
Nederland te versterken; zo fijnmazig mogelijk, tot in de haarvaten van de 
samenleving. De RPO zet zich in voor het slagen van deze projecten en 
voor een goede onderlinge afstemming en doelmatige inzet van middelen 
om uiteindelijk te zorgen voor een duurzame versterking van de journalis-
tiek in de regio’s. Het gaat om 3 soorten projecten, zoals toegelicht in het 
hoofdstuk samenwerking. De RPO maakt deel uit van de eerder genoemde 
stuurgroep van het samenwerkingsproject met de NOS en NLPO. 

De RPO zorgt voor onderlinge afstemming, samenhang en monitort de 
resultaten van de projecten. De kennis en ervaring worden gedeeld met 
omroepen en het ministerie van OCW. Ook bevordert de RPO de doel-
matigheid en verkent de RPO de mogelijkheden om de activiteiten zoveel 
mogelijk te verduurzamen. 

CAO en Fair Practice Code
De CAO voor het Omroeppersoneel loopt af op 31 december 2021. In de 
tweede helft van 2021 zijn de onderhandelingen over een nieuwe CAO met 
als ingangsdatum 1 januari 2022 gestart. Om inzicht te krijgen in belonings-
verhoudingen tussen mannen en vrouwen binnen de omroepen heeft de 
werkgeversvereniging AWVN eind 2021 een onderzoek uitgevoerd op verzoek 
van werkgevers en werknemers. Het is uitgevoerd onder mannen en vrouwen 
die in dienst zijn bij de landelijke en regionale publieke omroepen. Uit het 
onderzoek blijkt dat de verschillen in beloning tussen vrouwen en mannen in 
de journalistieke functies bij de publieke omroep gering zijn. Bij de regionale 
omroep is het beloningsverschil voor deze functies vrijwel nihil met 0,5%. 

Voor alle functies bij de publieke omroep is het brutoloon van vrouwen 
gemiddeld 9% minder dan van mannen. Dit verschil is beduidend lager dan 
het landelijke percentage van 14,6% (Eurostad, 2019). Een groot deel van de 
loonkloof wordt verklaard doordat de vrouwelijke medewerkers gemiddeld 
jonger zijn en minder ontwikkeling hebben in salaris. De loonkloof kan verder 
verkleind worden door meer vrouwen aan te trekken voor hogere functies, 
waarvoor de publieke omroepen zich de komende jaren willen inzetten.
 
De Fair Practice Code ‘Goed Opdrachtgeverschap Publieke Omroep’ heeft 
betrekking op zzp’ers.  De code is in werking getreden op 1 december 2020. In 
de Code is de afspraak gemaakt om deze een jaar na inwerkingtreding door 
een door partijen aan te wijzen onafhankelijke deskundige te evalueren. Dit 
staat op de agenda van het CAO-overleg.

Persveiligheid 
De RPO staat voor persvrijheid en de veiligheid van journalisten. 
Persveiligheid is dan ook een belangrijk thema. Zeker ook omdat journa-
listen van regionale omroepen op ooghoogte -in alle dorpen, steden en 
streken- staan met het publiek. Het thema persveilig wordt collectief onder 
de aandacht gebracht bij het ministerie van OCW en de Tweede Kamer. 

Politiek en bestuur
De RPO brengt voortdurend het belang en de waarde van de regiona-
le omroep in het publieke bestel onder de aandacht van de politiek en 
het bestuur in Den Haag. De RPO en regionale omroepen trekken in 2021 
gezamenlijk op richting de Tweede Kamerverkiezingen en de formatie die 
daarop volgt. Daartoe is een videoclip gemaakt waarin de boodschap 
om te investeren in de journalistiek centraal staat en is er een brief aan 
de informateur gestuurd. In november brengen de nieuwe mediawoord-

voerders een bezoek aan het Media Park in Hilversum en spreken zij o.a. 
met (medewerkers van) de regionale omroepen en de RPO. PvdA-Tweede 
Kamerlid Habtamu de Hoop reikt de NL Award in de categorie Jong Talent 
uit aan Bas Dingemanse van L1 en demissionair minister Slob feliciteert alle 
winnaars van een award. De RPO vraagt voorafgaand aan de behandeling 
van de Mediabegroting 2022, samen de NOS en de NLPO, aandacht voor 
het verlengen van de lopende pilots en het veiligstellen van hun financie-
ring in 2022. 

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 2021 vervult Guus van Kleef (directeur Omroep Gelderland) het voorzit-
terschap en neemt Henk Lemckert (Omroep West) het vice-voorzitterschap 
over van Gijs Lensink (directeur RTV Noord). Zij zijn beiden (her)benoemd 
voor een periode van twee jaar. 

Niet alleen de beleidszaken en de collectieve zaken die volgen uit het 
concessiebeleidsplan en de begroting bepalen de agenda van het ORO. 
Ook beleidszaken vanuit de overheid en toezichthouder, de toekomstvisie 
en tal van andere, vaak reguliere, (samenwerkings)zaken worden in het 
ORO besproken en gelden als advies aan de RPO. 

Bekijk hier de Samenstelling ORO.
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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 rela-
teren aan de taken van de RPO als samenwerkings- en coördinatieorgaan, 
maar betreffen zaken die onder de eigen verantwoordelijkheid van de regio-
nale 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 overleg-
gen coördineert. 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. 

Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste activiteiten gericht 
op samenwerking, doelmatigheid, gezamenlijke inkoop en besparingen:
• Coördinatie van het uniforme bereiks- en waarderingsonderzoek.
• Afsluiten van een nieuwe tweejarige 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.

• Verlengen van een overeenkomst HR- en salarissysteem bij tien 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 contract-

beheerder voor Digitale Radio.
• Aanlevering van televisie- en radiosignalen aan pakketaanbieders.
• Projectcoördinatie ten behoeve van applicaties voor smart-tv’s en bij 

pakketaanbieders.
• Het beschikbaar stellen van standaardmodellen voor reglementen en 

juridische advisering.

Bekijk de activiteiten onder samenwerking.
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Overleggen
Door de inzet van verschillende overlegplatforms tussen regionale omroe-
pen (op het niveau van hoofdredacteuren en de hoofden financiën, perso-
neel & organisatie, marketing en techniek) worden ideeën uitgewerkt, wordt 
kennis gedeeld en kan een optimalisering in samenwerking en doelmatig-
heid worden bevorderd. Door middel van deze overlegstructuren worden 
gezamenlijke doelen gedefinieerd die vervolgens op het ‘laagst’ moge-
lijke niveau, waar men zicht heeft op het eigen organisatiedeel, worden 
uitgevoerd.  

Overleg hoofdredacteuren (HRO)
Vanwege de inhoudelijke component en bespreking van de inhoud van het 
media-aanbod staat het overleg van de hoofdredacteuren verder af van 
de RPO, maar ook hier worden tal van gezamenlijke activiteiten besproken. 
Matthijs Nieuwenhuis (Bureau Regio) is voorzitter van het HRO. In 2021 sprak 
het HRO over onder meer de journalistieke samenwerking met de NOS, de 
(vernieuwing van) NL Media Event en de NL Awards, online samenwerking, 
onderzoeksjournalistiek, veiligheid en training/opleiding van journalisten 
en podcasts. Tussen het HRO, het ORO en de RPO vindt frequent overleg 
plaats waar de activiteiten worden besproken.

Overleg hoofden Financiën
De hoofden Financiën kwamen in 2021 vier keer online bijeen. Voorzitter 
van het overleg is Carola Bakker (RTV Drenthe). In het overleg is kennis 
gedeeld en opgebouwd over de coronacrisis, het Handboek Financiële 
verantwoording voor de regionale omroepen (Handboek), de Beleidsregels 
governance en interne beheersing 2017, cao-bepalingen en accountants-
diensten. Ook de afstemming van de begrotingen van omroepen op de 
RPO-begroting is aan de orde geweest, evenals de coulancemaatregelen 
van OCW als gevolg van de coronacrisis, de Subsidieregeling innovatie en 
samenwerking regionale publieke media-instellingen, huisvestingszaken, 
reclamezaken en de verantwoording van de subsidie van het vfonds voor 
het project 75 Jaar Vrijheid bij regionale omroepen. 

Het verlichten van de administratieve lasten en het ontdoen van het 
Handboek van zaken die voor omroepen en RPO van minder belang zijn, 
blijft de doelstelling zonder af te doen aan een volledige en transparan-
te verantwoording. Het Handboek wordt in de eerste maanden van 2022 
herzien, waarbij de RPO participeert in dit proces.

Overleg hoofden Techniek
In het verslagjaar is het overleg van de hoofden Techniek vier keer via 
online meetings bij elkaar geweest. De voorzitter van het overleg is Carlo 
van Acker (Omroep Brabant). Tijdens het overleg worden ervaringen met 
producten en processen uitgewisseld en worden mogelijkheden onder-
zocht om samen te werken en kennis uit te wisselen, zowel collectief als 
bilateraal.

Het overleg heeft in het eerste kwartaal de koppeling begeleid van de 
systemen van omroepen met Radioplayer, een platform dat informatie 
levert aan fabrikanten, bijvoorbeeld voor de productie van autoradio’s en 
smart speakers. 

Een werkgroep heeft onderzocht of een koppeling met de studio’s van de 
NOS mogelijk is zodat omroepen over een clean feed van de televisie-jour-
naals kunnen beschikken. De werkgroep heeft een passende oplossing 
uitgewerkt. 

Een werkgroep van het overleg is in het vorige verslagjaar gesprekken 
gestart met VodafoneZiggo om doorgifte in HD-kwaliteit te realiseren. Met 
Ziggo is een tijdpad en communicatieplan afgesproken. Ziggo heeft in de 
eerste helft van november de kanalen omgezet naar HD, waardoor ook die 
kijkers de programma’s kunnen zien in de kwaliteit waarin de programma’s 
worden geproduceerd.

Overleg hoofden P&O 
Het P&O overleg is in het verslagjaar acht keer bij elkaar gekomen onder 
voorzitterschap van Jolanda Caspers (RTV Oost). De overleggen zijn vrijwel 
het hele jaar online gevoerd. De enige uitzondering was de novemberbij-
eenkomst. Om doelmatigheid te bevorderen zijn er verschillende standaard 
overeenkomsten gemaakt voor de omroepen, zoals een thuiswerkover-
eenkomst, overeenkomsten voor de inhuur van freelancers en een deta-
cheringsovereenkomst. In november is het onderzoek naar gelijk belonen 
besproken in het overleg, waaraan alle omroepen vervolgens hun bijdrage 
geleverd hebben.  

Marketingoverleg 
In 2021 is op initiatief van L1 het overleg met de marketeers van de regi-
onale omroepen door RPO opgezet. In het verslagjaar is er drie keer een 
online overleg geweest. De bijeenkomsten staan in het teken van marke-
ting, communicatie en onderzoek. Omroepen wisselen kennis en kunde uit, 
praten elkaar bij over lopende zaken en inspireren elkaar. De ambitie is om 
van elkaar te leren, elkaar vaker op te zoeken bij (marketing)vraagstukken 
en om de (digitale) marketing voor de sector in brede zin te versterken.  
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RPO-organisatie 
Binnen de RPO is een helder onderscheid tussen het bestuur en de raad 
van toezicht. Verder kent de RPO het statutaire orgaan Overleg Regionale 
Omroepen (ORO). De samenstelling van het bestuur en de raad van toezicht 
is in 2021 als volgt:

Bestuur 
Tot 1 februari 2021 Mark Minkman (ad interim)
Vanaf 1 februari 2021 Jan Müller

Raad van toezicht
• Rein van der Kluit (tot 1 juni 2021, voorzitter) 
• Babette Aalberts
• Danielle Jansen Heijtmajer (tot 1 juni 2021)
• Maria Henneman (vanaf 1 juni 2021 als voorzitter)
• Roeland Stekelenburg

De raad van toezicht doet apart verslag over zijn werkzaamheden in 2021.

Bedrijfsvoering
Eind 2021 heeft de RPO 6 medewerkers (voor 5,22 FTE) met een vast dienst-
verband voor de functies beleidsmedewerker, bestuurder, bestuurssecreta-
ris, medewerker administratie en medewerker onderzoek & communicatie. 
Daarnaast maakt de RPO in 2021 gebruik van 2 externe specialisten voor 
controlling en juridische zaken. 

In 2021 zijn de belangrijkste punten aangaande de bedrijfsvoering van de 
RPO-organisatie:
• De start van de nieuwe bestuurder Jan Müller op 1 februari.
• Voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor landelijke 

en regionale publieke media-instellingen. 
• Het versterken van de positionering van de RPO door middel van het 

organiseren van een bijeenkomst voor raden van toezicht van regionale 
omroepen.

• Het informeren van stakeholders door middel van een maandelijkse 
RPO-nieuwsbrief.

• De aanpassingen in de werksituatie in verband met COVID-19 (thuiswer-
ken en online vergaderen).

• Het evalueren en aanpassen van het intern Handboek RPO ter bewaking 
en verbetering van de kwaliteit van de RPO.

Als gevolg van de tussentijdse evaluatie, de verdieping en aanscherping van 
het CBP voor de komende jaren en het afsluiten van de prestatieovereen-
komst dient de RPO nieuwe werkzaamheden ten behoeve van de wettelijke 
taken op te zetten (werkzaamheden op het gebied van monitoren, meten, 
onderzoek rapporteren en verantwoorden). Dit brengt (organisatie)veran-
deringen met zich mee voor de RPO waar inmiddels aan wordt gewerkt. 
 

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 regio-
naal 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 is bij het verstrijken van de eerste zittingstermijn 
per 1 juni 2021, op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen, teruggegaan van vijf naar drie leden. De raad had de 
omvang graag gefaseerd en in goed overleg afgebouwd, maar is uitein-
delijk akkoord gegaan met de soberheidswens van de minister. Rein van 
der Kluit heeft als voorzitter afscheid genomen evenals Danielle Heijtmajer, 
die na een zittingstermijn zou stoppen.  
 
De raad van toezicht en het RPO-bureau zijn hen veel dank verschuldigd. 
Tezamen met de andere drie leden van de raad van toezicht hebben zij aan 
de wieg van de RPO gestaan. Mede dankzij hun inspanningen heeft dat 
onder andere geresulteerd in een betere samenwerking tussen de omroe-
pen, aandacht voor innovatie, samenwerking met de NOS en vooral ook 
een betere en directere relatie met de raden van toezicht van de regionale 
omroepen. Het resultaat: een scherper beeld van gedeelde prioriteiten, 
zoals die zijn neergelegd in het concessiebeleidsplan en de prestatieover-
eenkomst. De leden van de raad van toezicht van de RPO hebben daar een 
actieve, ‘hands on’ rol in vervuld, omdat de bezetting van het bureau van 
de RPO beperkt is. 
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 Maria Henneman, nu als voorzitter, Babette Aalberts en Roeland Stekelenburg 
zijn per 31 mei 2021 voor een tweede termijn benoemd. Het nieuwe rooster 
van aftreden is zo ingericht dat voorkomen wordt dat leden tegelijk aftre-
den. De leden ontvangen een door de minister vastgestelde vergoeding. 
In 2021 bedraagt de vaste vergoeding voor het voorzitterschap € 17.500 en 
voor een lid € 12.500 per jaar. Per 1 januari 2022 geldt een soberder bezol-
diging van € 12.500 voor de voorzitter en € 7.000 voor een lid. 
 
Bekijk hier het overzicht van hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht.
  
 
Raad van toezicht en specifieke deskundigheid 

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

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

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

Vergaderingen 
In 2021 is de raad van toezicht zes keer in reguliere vergaderingen bijeen, 
telkens in aanwezigheid van de bestuurder. De vergaderingen vinden, op 
één na, online plaats vanwege de coronapandemie. De leden van de raad 
van toezicht zijn vrijwel alle vergaderingen aanwezig geweest. In de verga-
deringen is aan de volgende onderwerpen/thema’s aandacht besteed: 
• Eind januari blikt interim bestuurder Mark Minkman met de raad van 

toezicht terug op vijf maanden als RPO bestuurder, met aandacht voor 
samenwerking en verbetering in de besturing en toezicht.  

• In februari verwelkomt de raad van toezicht Jan Müller als bestuurder. De 
raad bespreekt de aanpak en het proces van de tussentijdse evaluatie 
en stelt een externe evaluatiecommissie samen. De bestuurder heeft 
de gang van zaken, de financiële situatie en beleidsinhoudelijke ontwik-
kelingen toegelicht, evenals activiteiten met het oog op de Tweede 
Kamerverkiezingen in maart. 

• In april stelt de raad van toezicht de jaarrekening in het bestuursverslag 
2020 vast en stemt hij in met het jaarverslag. Het interne risicomanage-
ment- en controlesysteem en de effectiviteit daarvan is besproken. 
Evenals de strategieontwikkeling (visie, missie, positionering, merkwaar-
den en strategische prioriteiten) omtrent het collectief en op basis daar-
van de verdere uitwerking van de rol en beoogd mandaat van de RPO. 
De raad wordt geïnformeerd over OCW-beleidszaken. Ook is gesproken 
over het tijdpad voor het terugbrengen van de omvang van de raad van 
toezicht en herbenoeming van de RvT-leden. 

• De voortgang van de tussentijdse evaluatie is in mei aan bod gekomen 
in een extra bijeenkomst, waar de commissie, onder leiding van Guusje 
ter Horst, de voorlopige bevindingen heeft gepresenteerd.  

• In juni vindt de vierde vergadering plaats, nadat de tussentijdse evaluatie 
van het CBP is opgeleverd. De raad van toezicht bespreekt de gevolgen 
voor zowel de opzet van de begroting als de opzet en het proces van de 
verdieping en aanscherping van het CBP. Ook is de raad geïnformeerd 
over bedreiging, intimidatie, geweldpleging etc. richting regionale 
journalisten.  
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• In september stemt de raad in met de RPO-begroting 2022-2026. De 
raad heeft naar aanleiding van de herbenoeming van een driekoppi-
ge raad van toezicht onderling gesproken over de portefeuilleverdeling 
en het rooster van aftreden. De raad bespreekt de laatste stand van 
zaken rondom de maatregelen uit de visiebrief van de minister, zoals 
samenwerkingen in NPO Regio en de versterking van de samenwer-
king tussen regionale en lokale omroepen. Ook buigt de raad zich over 
het programma voor een bijeenkomst met raden van toezicht van alle 
dertien regionale omroepen in het najaar.  

• In november bespreekt de raad de gezamenlijke NOS/NLPO/RPO-brief 
aan de mediawoordvoerders over de versterking van de journalistiek 
lokaal-regionaal-landelijk. De stappen die zijn gezet m.b.t. de aanscher-
ping en verdieping van het CBP 2022-2025 worden toegelicht. 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 compli-
ance en de opgestarte onderhandelingen voor de CAO 2022-2023. In 
aanwezigheid van de controller wordt de financiële benchmark van 
regionale omroepen 2020 besproken. 

 
De voorzitter van de raad van toezicht heeft buiten de vergaderingen om 
regelmatig contact met de bestuurder om de lopende en actuele kwesties 
door te nemen. Twee keer heeft er een bestuurlijk overleg met het CvdM 
plaatsgehad. Gesproken is over de gevolgen van corona voor regionale 
omroepen, kennismaking met de nieuwe bestuurder en collegeleden en 
actuele ontwikkelingen bij het CvdM en de RPO. De voorzitter en bestuurder 
hebben na een uitnodiging van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 
een bijdrage geleverd aan een scenariostudie over de toekomst van de 
journalistiek. 

 

Bijeenkomst met raden van toezicht regionale omroepen 
De raad van toezicht heeft in november 2021 voor de tweede keer een bijeen-
komst met raden van toezicht van regionale omroepen georganiseerd. 
Bestuurders waren daar ook bij aanwezig. De raden zijn geïnformeerd over 
de tussentijdse evaluatie van het CBP en het proces van de verdieping en 
aanscherping van het CBP. Ook is stilgestaan bij de rol van de toezichthouder 
in de publieke mediasector. In 2022 wordt weer een dag georganiseerd. Op 
de agenda staan dan visieontwikkeling en een open discussie over hoe de 
regionale omroep er na het huidige CBP uit zou kunnen zien. En daarnaast 
wordt er gewerkt aan een tailormade programma voor toezichthouders 
bij de regionale omroep, omdat er duidelijk behoefte is aan scholing en 
verdieping. Via nieuwsbrieven houdt de RPO de raden op de hoogte van 
ontwikkelingen. 

Commissies 
Per 1 juni is het aantal commissies teruggebracht van vier naar twee: de 
auditcommissie en de remuneratiecommissie.   
 
De auditcommissie adviseert over financiën en besluitvorming daarover en 
bestond tot 1 juni uit Danielle Jansen Heijtmajer en Rein van der Kluit. In deze 
samenstelling heeft de auditcommissie de jaarrekening 2020 besproken. 
Hierbij was Flynth Audit BV aanwezig, de door de raad van toezicht benoem-
de externe accountant. Sinds 1 juni bestaat de commissie uit Roeland 
Stekelenburg en Maria Henneman. Zij hebben de financiële benchmark van 
regionale omroepen, de RPO-begroting 2022-2025, de budgetaanvraag 
2022 en de governance en risicobeheersing voorbereid ten behoeve van 
bespreking met en besluitvorming door de raad van toezicht.  
 
De remuneratiecommissie doet voorstellen over de beloning en overi-
ge arbeidsvoorwaarden van het bestuur en bestond tot 1 juni uit Maria 
Henneman en Rein van der Kluit. De plek van Rein van der Kluit is per 1 juni 
overgenomen door Babette Aalberts. De commissie heeft het functioneren 
van de bestuurder eind 2021 geëvalueerd en vastgelegd.   

Functioneren 
Eind 2021 evalueert de raad van toezicht zijn eigen functioneren. De leden 
hebben daartoe een vragenlijst ingevuld. De uitkomsten daarvan zijn begin 
2022 besproken.   
 
Beloningsbeleid 
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. De Wet normering topinkomens (WNT) en de Regeling normering 
topinkomens OCW-sectoren (de WNT-regeling) zijn van toepassing op de 
RPO. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is sinds 2021 € 148.000. De 
bestuurder volgt deze WNT-regelgeving. De WNT-gegevens zijn opgeno-
men als bijlage. 
 
Onafhankelijkheid 
In het verslagjaar 2021 is het onderwerp onafhankelijkheid, integriteit en 
bestuurlijke verantwoordelijkheid weer aan de orde geweest en heeft de 
raad daarover van gedachten gewisseld.  
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Financiering  
& jaarrekening 
Algemeen 
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 € 152.451.470,-, 
inclusief de consumentenprijsindexvergoeding 2021 van 1,86. Van het totaal-
budget is € 853.022,- bestemd voor de RPO. Door een aanpassing van de 
index naar 1,86% is dit bedrag verhoogd naar € 855.996,-. Deze bijdrage is 
bestemd voor de uitvoering van de wettelijke activiteiten zoals vermeld in het 
RPO-activiteitenplan en de begroting 2021. De regionale omroepen dragen 
bij aan de bekostiging van de RPO voor de uitvoering van de niet-wettelij-
ke taken van de RPO. Dat zijn de activiteiten die in het activiteitenplan zijn 
beschreven onder bevordering samenwerking tussen de regionale omroe-
pen. Deze bijdrage is vastgesteld op € 289.763,-. De RPO sluit het boekjaar af 
met een positief exploitatiesaldo. Het exploitatiesaldo kan na een wijziging 
van de Mediawet deels worden gereserveerd. Het overtollige deel, boven tien 
procent van de bedrijfslasten, is opgenomen als schuld aan het ministerie 
van OCW. Het exploitatieresultaat bedraagt daarmee € 124.167,-. De jaarre-
kening van de RPO is in de vergadering van 20 april 2021 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 2021

ACTIVA     2021  2020
     €  €
Vaste activa          
Materiële vaste activa:          
Bedrijfsgebouwen en -terreinen      43.443    50.127 
Inventaris en inrichting     6.491    10.473 
Andere vaste bedrijfsmiddelen     6.593    7.047 
      56.527    67.647 
          
Vorderingen          
Handelsdebiteuren     123.445    237.275 
Overige vorderingen     4.926    33.335 
Overlopende activa     7.974    11.370 
      136.345   281.980 

Liquide middelen          
Bank      581.221    721.693 

Totaal activa     774.093    1.071.320

PASSIVA     2021  2020
     €  €
Eigen Vermogen          
Reserve voor media-aanbod      124.167    -   
       124.167   -   
          
Voorzieningen          
Overige      3.600    2.600 
      3.600    2.600 
          
Kortlopende schulden          
Schulden aan leveranciers      94.504    354.161 
Belastingen en premies sociale verzekeringen     26.113    17.375 
Verschuldigd surplus reserve media-aanbod     230.629    416.099 
Overige schulden       236.884    235.181 
Overlopende passiva      58.197    45.904 
      646.326    1.068.720 
          
Totaal passiva     774.093   1.071.320 

(na resultaatbestemming)
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Exploitatierekening volgens categoriale indeling 2021

       Begroting 
   2021  2020  2021
   €  €  €           
BATEN 
Media aanbod
- OCW bijdrage   855.996    840.416    854.703 
Inzet overgedragen reserve media-aanbo   195.827     
Subtotaal baten media-aanbod   1.051.823    840.416    854.703 

- jaarbijdragen RPMI's   289.763    284.919    289.763 
- overige bijdragen RPMI's   36.143         
Som der bedrijfsopbrengsten   1.377.729    1.125.335    1.144.466
           
LASTEN            
Lonen en salarissen   415.790    376.393    439.208 
Sociale lasten   105.964    78.985    115.426 
Afschrijvingen op materiële vaste activa  13.909    18.985    29.000 
Overige bedrijfslasten           
- PR en promotie (inclusief in- en externe betrekkingen)  279.166    13.290    10.000 
- huisvestingslasten   42.153    42.553    53.000 
- overige algemene lasten    384.683    487.792    497.832
Som der bedrijfslasten    1.241.665    1.017.998    1.144.466 
           
Bedrijfsresultaat   136.064    107.337    - 
           
Financieel resultaat    -1.541    - 
           
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening   134.523    107.337    -   
           
Verschuldigd surplus reserve media-aanbod   10.357    -107.337    -   
Exploitatieresultaat na overdracht  124.167    -      -   
           
FTE gemiddeld    4,96    4,54    4,83 
FTE Ultimo    5,22    3,83    4,83 
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Grondslagen voor waardering  
en resultaatbepaling      

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling financi-
ele verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO 2021 
(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. 

De RPO is aangewezen als ZBO en opgenomen in de mediawet. De situatie 
van Covid-19 maatregelen heeft anders dan aanpassingen vanwege thuis-
werken en online vergaderen op de financiële huishouding geen impact 
gehad. Mede op basis hiervan is de jaarrekening opgesteld op basis van 
de continuïteitsveronderstelling. 

Gezien de aard van de organisatie zijn de volgende onderdelen uit het 
Handboek niet van toepassing op de jaarrekening van de RPO: Model IV. 
Toelichting op exploitatierekening, Model VIb. Toelichting op nevenactivi-
teiten per cluster, Model VII. Sponsorbijdragen en bijdragen van derden, 
Model VIII. Bartering-contracten en 2.3.3. Lasten onafhankelijk product. Ook 
heeft OCW voor de RPO een afwijking van Model II toegestaan. Dit betreft 
de wijze van verantwoording van de bijdragen van regionale publieke 
media-instellingen onder 'Bijdragen van (overige) derden'. Dit hangt niet 
samen met programmagebonden eigen bijdragen. 

Als onderdeel van de taakstelling van de RPO worden activiteiten gericht 
op samenwerking en coördinatie verricht. Deze kosten zijn voor risico en 
rekening van de RPO en vormen de basis voor de bijdrage van regionale 
omroepen (verantwoord onder de baten in de exploitatierekening). In het 
geval van additionele kosten bij de uitvoering worden voor het aangaan 
van deze kosten afspraken met regionale omroepen gemaakt. De werk-
zaamheden worden daarbij uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de 
regionale omroepen. Deze additionele kosten zijn voor rekening en risico 
van de regionale omroepen. Deze kosten worden verwerkt via de balans. 
Organisatiekosten worden hier niet bij betrokken, aangezien deze onder-
deel zijn van taakstelling.
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Activiteiten        
Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) is op basis van de Mediawet 
aangewezen als het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de 
uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal niveau. Het 
inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel is 66111374. 
 
De mediawet belast de RPO met de volgende taken:     
• het bevorderen van samenwerking en coördinatie met het oog op de 

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

de regionale publieke mediadienst en de regionale publieke media-in-
stellingen; 

• het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten en het vaststellen 
van normen voor de honorering van freelancers, mede in naam van de 
regionale publieke media-instellingen; 

• 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 verantwoor-
ding; 

• 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 historische verkrijgingprijs. 
         
         
         

Materiële vaste activa      
Investeringen in materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrij-
gings-/vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen over deze 
waarde.  
    
RPO hanteert, conform handboek een activeringsgrens van € 2.500 (exclu-
sief 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  5 jaar 20%  
- overig   8 jaar 12,50%  

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%      

Het Handboek gaat uit van de situatie om investeringen gedaan voor 1 
januari 2021 af te blijven schrijven op basis van het over 2020 gehanteer-
de percentage. Er heeft derhalve geen aanpassing van vergelijkende 
cijfers plaatsgevonden.        

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 verre-
kend met de reserve voor media-aanbod, conform het handboek. De RPO 
is per 2021 in staat reserve voor media-aanbod te vormen op basis van de 
Mediawet (art 2.175 Mediawet). 
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Voorzieningen       

Overige voorzieningen
Deze voorziening wordt gevormd op grond van de CAO voor het omroep-
personeel en wordt nominaal bepaald. Het betreft een voorziening voor 
kosten samenhangend met een loopbaantraject voor werknemers. 
         
Kortlopende schulden      
Deze posten worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde en vervol-
gens tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Baten         
Baten betreffen een subsidie voor 2021 door het ministerie van OCW aan de 
RPO en de vastgestelde bijdragen van Regionale Publieke Media Instellingen 
aan de RPO. Daarnaast heeft de RPO toestemming gekregen van OCW 
voor het inzetten van een deel van de post verschuldigd surplus reserve 
media-aanbod (voorheen overlopende passiva budget voor media-aan-
bod). Ook zijn bijdragen ten behoeve van activiteiten voor de verdieping 
van het concessiebeleidsplan aan omroepen doorbelast. 
         
Lasten        
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrek-
king 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 onderne-
ming heeft uit hoofde van de pensioentoezegging aan de werknemers. Die 
bestaat uit het voldoen van de verschuldigde pensioenpremie. 

Exploitatieresultaat      
Het exploitatieresultaat wordt bepaald door de baten te verminderen met 
de lasten, voor zover deze zijn toe te rekenen aan het boekjaar, onder aftrek 
van een mogelijk verschuldigd surplus reserve media-aanbod. Dit surplus 
is afhankelijk van de hoogte van de reserve voor media-aanbod. Deze mag 
in principe maximaal 10 procent van de som der bedrijfslasten zijn. 

Vergelijkende cijfers      
Er heeft geen herrubricering 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 aange-
past 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 opgeno-
men onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Er is geen sprake 
van betaalde dividenden of geactiveerde rentekosten. 
         

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

Liquiditeitsrisico                  
Periodiek worden analyses over liquiditeit gemaakt. De RPO wordt tijdig 
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 gehou-
den met beperkte beschikbaarheid van liquide middelen. 
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Bijlagen
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Rapportage over prestatieafspraken

In de prestatieovereenkomst is afgesproken dat de RPO de prestaties over 
een aantal afspraken rapporteert in het jaarverslag. Deze bijlage bevat de 
rapportage over deze prestatieafspraken. Over de afspraken 1 en 3 hoeft 
nog niet gerapporteerd te worden, omdat met het CvdM een pilot voor 
2022 is afgesproken.

Afspraak 2
Alle rpmi’s maken het jaarverslag van de mediaraad openbaar.

Afspraak 4
Iedere rpmi verslaat jaarlijks minimaal het aantal evenementen zoals 
aangegeven in de RPO-begroting, met een minimum van 200 evene-
menten in totaal per jaar voor alle rpmi’s.

Afspraak 5
Iedere rpmi verzorgt jaarlijks minimaal het aantal documentaires zoals 
aangegeven in de RPO-begroting, met een minimum van 100 documen-
taires in totaal per jaar voor alle rpmi’s.

Afspraak 6
De RPO rapporteert over de belangrijkste voorbeelden van 
onderzoeksjournalistiek.

Afspraak 7
De RPO legt over de uitvoering van de samenhangende distributiestrate-
gie verantwoording af. (zie hoofdstuk Distributie)

Afspraak 8
Het landelijk gemiddelde totaalbereik is aan het einde van de tweede 
planperiode van de concessie (eind 2025) gemiddeld toegenomen ten 
opzichte van de eerste planperiode. (zie: Het jaar in cijfers)

Afspraak 9
De RPO rapporteert over het totaalbereik van de rpmi’s uitgesplitst naar 
leeftijdscategorieën. (zie: Het jaar in cijfers)

Afspraak 10
De rpmi’s worden door de gebruikers ervaren als regionaal, actueel, infor-
matief, betrouwbaar, betrokken en professioneel. (zie: Het jaar in cijfers)

Afspraak 11
De landelijk gemiddelde waardering die de gebruikers de aanbodkanalen 
van de rpmi’s geven is per jaar tenminste minimaal een 7,1. (zie: Het jaar in 
cijfers)

Afspraak 12
Alle rpmi’s bieden het publiek mogelijkheden tot interactie met regionale 
nieuwsberichtgeving, nieuwsberichten te delen of anderszins te acteren. 
Alle rpmi’s streven ernaar de hiervoor bedoelde interactie te vergroten.

Afspraak 13
Iedere rpmi biedt jaarlijks minimaal het aantal werkervarings- of stage-
plaatsen aan zoals aangegeven in de RPO-begroting, met een minimum 
van 135 werkervarings- of stageplaatsen in totaal per jaar voor alle rpmi’s.

Afspraak 14
De RPO rapporteert over de belangrijkste samenwerkingsverbanden 
tussen rpmi’s en andere partijen. 

Afspraak 2
Alle rpmi’s maken het jaarverslag van de mediaraad openbaar.

Naam omroep Het verslag van de 
regionale mediaraad 
wordt gepubliceerd in het 
jaarverslag of op de website.

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
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Afspraak 4
Iedere rpmi verslaat jaarlijks minimaal het aantal evenementen zoals 
aangegeven in de RPO-begroting, met een minimum van 200 evenemen-
ten in totaal per jaar voor alle rpmi’s.

Omroep Titel evenement Datum eerste uitzending Kanaal (of kanalen) waarop het evenement is uitgezonden

   tv radio online (web/app) sociale media

Omrop Fryslân Hynstekeuring 2021 7 januari 2021 x x x YouTube

Omrop Fryslân PC 29 juli 2021 x x x Facebook live, YouTube

Omrop Fryslân Fierljeppen FK 4 september 2021 x x x Facebook live, YouTube

Omrop Fryslân Top 100 31 december 2021 x x x  

Omrop Fryslân Tsjerketsjinsten 3 december 2021 x  x  

Omrop Fryslân Fryske Boekebal 6 maart 2021 x  x  

Omrop Fryslân NNO 4 januari 2021 x  x  

Omrop Fryslân Liet 3 april 2021 x x x  

Omrop Fryslân Alternatieve bevrijdingsfestival 5 mei 2021 x  x Facebook (twee items live)

Omrop Fryslân Betinking 40-45 15 april 2021 x  x  

Omrop Fryslân Week van FryslanDOK 23 november 2021 x  x  

Omrop Fryslân Piter Wilkens 13 mei 2021 x  x  

Omrop Fryslân Hollands Requiem 9 oktober 2021 x  x  

Omrop Fryslân Freule 11 augustus 2021 x x x Facebook live, YouTube

Omrop Fryslân Froulju's PC 25 augustus 2021 x x x Facebook live de finale

Omrop Fryslân NK Fierljeppen 18 september 2021   x YouTube

Omrop Fryslân Onbeperkte 11-stedentocht 23 september 2021 x x x  

Omrop Fryslân Roze Sneon 16 oktober 2021 x x x Facebook, YouTube

Omrop Fryslân Liet II 17 november 2021 x x x  

Omrop Fryslân Friese Kerkendag 24 oktober 2021  x   

Omrop Fryslân Tiidgenoaten 17 juni 2021 x x x  

Omrop Fryslân Kunstmaand Ameland 6 november 2021 x x x  

Omrop Fryslân Herdenking Overval 6 mei 2021 x x x  

Omrop Fryslân Fryske Akademy 30 juni 2021 x  x  

Omrop Fryslân Dodenherdenking 4 mei 4 mei 2021 x x x  

Omrop Fryslân Huldiging Cambuur 1 mei 2021    Facebook
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Omrop Fryslân Smokkelbern (fanút WTC) 25 april 2021    Facebook

RTV Noord 4 mijl 10 november 2021 x x x x

RTV Noord Alle thuiswedstrijden (22) Donar 10 januari 2021   x x

RTV Noord Alle wedstrijden (41) FC Groningen 9 januari 2021 dag-tv x x x

RTV Noord Grunneger week 21 maart 2021 x x x x

RTV Noord Grunneger 1000 25 december 2021 x x x x

RTV Noord Groninger van het jaar 17 december 2021 x x x x

RTV Noord 50 jaar FC Groningen 16 juni 2021 x x x x

RTV Noord Lichtjestocht Westerkwartier 15 december 2021    x

RTV Noord Concert Noord Nederlands Orkest 15 oktober 2021    x

RTV Noord 4Mijl4You 9 november 2021    x

RTV Noord Stille tocht doodgestoken Dinant 9 juni 2021    x

RTV Noord Supportersactie FC Groningen 18 mei 2021    x

RTV Noord Opening terrassen 28 april 2021    x

RTV Noord De koeiendans 29 maart 2021    x

RTV Noord Klouk ThoesQuiz! 27 maart 2021    x

RTV Noord Verkiezingsavond Tweede Kamer 17 maart 2021    x

RTV Noord Concert Noord Nederlands Orkest 4 februari 2021    x

RTV Drenthe Sport in Beeld 6 maart 2021 x  x  

RTV Drenthe Drèents Liedtiesfestival 13 mei 2021 x  x  

RTV Drenthe TV Drenthe Sport: NK Wielrennen 20 juni 2021 x  x  

RTV Drenthe TT 27 juni 2021 x x x  

RTV Drenthe Superprestige 3 oktober 2021 x x x  

RTV Drenthe Opening Viva Frida! Drents Museum 7 oktober 2021 x  x  

RTV Drenthe TV Drenthe Sport: De Ster van Zwolle 16 oktober 2021 x  x  

RTV Drenthe Ronde van Drenthe 23 oktober 2021 x  x  

RTV Drenthe TV Drenthe Sport: EK Veldrijden 6 november 2021 x X x  

RTV Drenthe Drentse 1000 19 november 2021 x x x  

RTV Drenthe FC Emmen wekelijks  x x  

RTV Oost Valentijnsdag 14 februari 2021 x x x Facebook  

RTV Oost Carnaval 14 februari 2021 x  x Facebook

Omroep Titel evenement Datum eerste uitzending Kanaal (of kanalen) waarop het evenement is uitgezonden

   tv radio online (web/app) sociale media
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RTV Oost Maart Dialectmaand 1 maart 2021 x x x Facebook, Instagram

RTV Oost De Grote Dialectshow 27 maart 2021 x    

RTV Oost Debat van het Oosten 11 maart 2022 x  x  

RTV Oost Zoek het Ei 5 april 2021 x x x Facebook

RTV Oost Pasen met RTV Oost 4 april 2021 x  x Facebook

RTV Oost Koningsdag 27 april 2021 x x x Facebook

RTV Oost Herdenken en bevrijden 4 mei 2021 x x x Facebook/Youtube

RTV Oost Regenboogpodium Overijssel 16 mei 2021 x    

RTV Oost Vluchtelingendebat Gevlucht naar Overijssel 25 juni 2021 x    

RTV Oost Zomer in Overijssel 12 juli 2021 x x x Facebook

RTV Oost Simac Ladies Tour 24 augustus 2021 x  x YouTube

RTV Oost Bridge to Liberation 17 september 2021 x    

RTV Oost Overijssel in Actie 22 september 2021 x x x Facebook

RTV Oost Military in Boekelo 9 oktober 2021 x x x Facebook

RTV Oost Ster van Zwolle 16 oktober 2021 x   YouTube

RTV Oost Sinterklaas 1 december 2021  x x  

RTV Oost Kerstnachtdienst in Streektaal 24 december 2021 x x   

RTV Oost Gef den 'n boom 20 december 2021 x   Facebook/Youtube

RTV Oost In 100 uur het jaar uit 21 december 2021 x x x  

RTV Oost De Oliebollenexpress 27 december 2021 x  x Facebook

Omroep Gelderland NK Indooratletiek Apeldoorn 20 februari 2021 x  x YouTube

Omroep Gelderland Herdenking Doetinchem 21 maart 2021 x   Facebook, YouTube

Omroep Gelderland Passion Achterhoek 4 april 2021 x    

Omroep Gelderland Herdenking Ereveld Loenen 4 mei 2021 x   Facebook, YouTube

Omroep Gelderland Herdenking Wageningen 4 mei 2021 x   Facebook, YouTube

Omroep Gelderland Bevrijdingsdag Wageningen 5 mei 2021 x x  Facebook, YouTube

Omroep Gelderland Lente Loopchallenge 16 mei 2021 x  x Facebook, YouTube

Omroep Gelderland Next Generation Atletiek 29 mei 2021 x   Facebook, YouTube

Omroep Gelderland Ronde van de Achterhoek 29 augustus 2021 x   Facebook, YouTube

Omroep Gelderland Simac Ladies Tour 24-29 augustus 2021 x  x YouTube

Omroep Gelderland Bloemencorso Beltrum 11 september 2021 x   Facebook, YouTube

Omroep Titel evenement Datum eerste uitzending Kanaal (of kanalen) waarop het evenement is uitgezonden

   tv radio online (web/app) sociale media
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Omroep Gelderland Bridge to Bridge loop 12 september 2021 x  x Facebook, YouTube

Omroep Gelderland Herdenking Arnhem 17 september 2021 x  x YouTube

Omroep Gelderland Bridge to Liberation 17 september 2021 x  x Facebook, YouTube

Omroep Gelderland Herdenking Ginkelse Heide 18 september 2021 x  x Facebook, YouTube

Omroep Gelderland Herdenking Driel 18 september 2021 x  x Facebook, YouTube

Omroep Gelderland Herdenking Oosterbeek 19 september 2021 x  x Facebook, YouTube

Omroep Gelderland Herdenking Nijmegen 20 september 2021 x  x Facebook, YouTube

Omroep Gelderland Alpe d'Huzes 25 september 2021 x x   

Omroep Gelderland Erfgoedfestival Nijmegen 3 oktober 2021 x   Facebook, YouTube

Omroep Flevoland Apollo ensemble Nieuwjaar 1 januari 2021 x   Facebook live

Omroep Flevoland Judas – Suburbia 4 april 2021 x    

Omroep Flevoland Pasen Live 4 april 2021 x    

Omroep Flevoland Dodenherdenking 2021 4 mei 2021 x    

Omroep Flevoland Brieven van Etty Hillesum 5 april 2021 x    

Omroep Flevoland Bevrijdingsdag 2021 5 mei 2021 x    

Omroep Flevoland Vis a Vis - Robot 13 mei 2021 x    

Omroep Flevoland Ketikoti herdenking Flevoland 30 juni 2021 x    

Omroep Flevoland Flevolandse Indië-herdenking 15 augustus 2021 x    

Omroep Flevoland Herdenking Short Stirling 12 oktober 2021 x    

Omroep Flevoland Kerstmand 25 december 2021 x    

Omroep Flevoland Suburbia - Nu 25 december 2021 x    

Omroep Flevoland Suburbia - Desperado 26 december 2021 x    

RTV Utrecht Dodenherdenking vanaf Grebbeberg 4 mei 2021 x  x Facebook live

RTV Utrecht Herdenking Kamp Amersfoort 19 april 2021 x  x  

RTV Utrecht Utrecht bedankt vrijwilligers 7 december 2021 x  x  

RTV Utrecht Het grote Utrecht stadsdiner 17 oktober 2021 x  x  

RTV Utrecht Ronde van Sint Maarten 11 november 2021  x    

RTV Utrecht Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021   x x

RTV Utrecht Zondagochtendconcert 22 augustus 2021 x

RTV Utrecht Concert op de Dom van Spinvis 23 augustus 2021 x x

RTV Utrecht Sportcompetititie FC Utrecht 2 februari 2021  x   

Omroep Titel evenement Datum eerste uitzending Kanaal (of kanalen) waarop het evenement is uitgezonden

   tv radio online (web/app) sociale media
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RTV Utrecht Sportwedstrijden divers Hele jaar  x   

NH Media Koningsdag vanuit de Vorstin in Hilversum 27 april 2021 x  x Facebook live

NH Media 50 jaar na de brand in de Hilversumse Grote Kerk 3 december 2021 x x x  

NH Media Dutch Media Week 1 oktober 2021 x x x YouTube stream

NH Media Opening MediaLab Hilversum 27 oktober 2021 x  x  

NH Media Woonprotest in Amsterdam 12 september 2021 x  x YouTube en Facebook Live

NH Media Coronademo in Amsterdam 10 januari 2021 x x x YouTube en Facebook Live

NH Media Formule 1 in Zandvoort 2 september 2021 x x x YouTube en Facebook Live (en meerdere posts 
op FB en Instagram)

NH Media Amsterdam Marathon 17 oktober 2021 x x x YouTube live

NH Media Intocht sinterklaas Enkhuizen en Amsterdam 13/14 november 2021 x x x Instagram Stories

NH Media Zomertour June op de camping 19 juli 2021 x x x Instagram Stories

NH Media Dankjewel-pakketten 15 december 2021 x x x Instagram posts

NH Media Dodenherdenking in oa. Hilversum, Haarlem en Hoorn 4 mei 2021 x x x YouTube Live (Hoorn)

NH Media Thuis genieten van Noord-Hollands muzikaal talent 
tijdens online NH-pop Festival

9 mei 2021 x x x  

NH Media Hannie Schaft herdenking 28 november 2021 x  x  

NH Media Harddraverij Enkhuizen 23 september 2021 x x x  

NH Media Van Gaal bij Telstar 22 september 2021 x x x YouTube en Facebook Live 

NH Media Kerstnachtmis St. Bavo in Haarlem 24 december 2021  x x  

NH Media Herdenking Dakota-ramp 16 september 2021 x x x Instagram Stories

NH Media Unmute Us Amsterdam 11 september 2021  x x Facebook live

NH Media Live verslag NH Sport: wedstrijdenTelstar, Volendam en AZ Hele jaar  x x  

Omroep West Het nieuwe jaar induiken 1 januari 2021 x x x Facebook/Instagram

Omroep West Concerten Residentie Orkest Iedere laatste zondag van de maand x  x  

Omroep West Festival Unlimited special 28 maart 2021 x  x Facebook/Instagram

Omroep West Holi Phagwa special 29 maart 2021   x Facebook/Instagram

Omroep West Passie voor Pasen 2 april 2021 x  x  

Omroep West Matthaus Passion 4 april 2021 x x   

Omroep West Parkpop 11 april 2021 x  x Facebook/Instagram

Omroep West Nationale Kinderherdenking 4 mei 2021 x  x Facebook/Instagram

Omroep Titel evenement Datum eerste uitzending Kanaal (of kanalen) waarop het evenement is uitgezonden

   tv radio online (web/app) sociale media
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Omroep West Bevrijdingsfestival 5 mei 2021 x x x  

Omroep West Concert Slag om de Residentie 9 mei 2021 x  x  

Omroep West Finale Haags Songfestival 14 mei 2021    Facebook/Instagram

Omroep West Special Olympics 11 juni 2021 x  x  

Omroep West Veteranendag 26 juni 2021 x  x  

Omroep West Herdenking Oranjehotel 4 september 2021 x  x  

Omroep West Prinsjesdag 21 september 2021 x x x  

Omroep West Opening Amare 19 november 2021 x x x  

Omroep West Gouda bij Kaarslicht 10 december 2021 x  x  

Omroep West Kerstdienst Sint Janskerk 24 december 2021 x  x  

Omroep West Oudejaarsconference Bral 31 december 2021 x  x  

Rijnmond Eredivisie 2020/2021 12 september 2021  x x  

Rijnmond KNVB Beker 14 augustus 2021  x x  

Rijnmond Conference Leaque 22 juli 2021  x x  

Rijnmond Radio Freedom (Bevrijdingsdag) 5 mei 2021 x x x  

Rijnmond Bidbook Tour de France 6 mei 2021 x x x  

Rijnmond Herdenking Bombardement 14 mei 2021 x x x  

Rijnmond Rotterdam Zingt! Songfestival 19 mei 2021 x  x  

Rijnmond Compilatie Songfestival 17 mei 2021 x x x  

Rijnmond Rotterdam Laat je Horen 17 mei 2021 x x   

Rijnmond Indië-herdenking 15 augustus 2021 x  x  

Rijnmond Wereldhavendagen 3 september 2021 x x x  

Rijnmond Science Hotel 20 september 2021 x x x  

Rijnmond Lof der Geneeskunst 27 september 2021 x x x  

Rijnmond De Marathon van Rotterdam 24 oktober 2021 x x x  

Rijnmond Kerst vanuit de Laurenskerk 25 december 2021 x  x  

Rijnmond Rijnmond Big Band Show 26 december 2021 x    

Omroep Zeeland Vestingcross 3 januari 2021  x x  

Omroep Zeeland Herdenking Watersnoodramp 1 februari 2021 x  x Facebook, YouTube

Omroep Zeeland Tweede Kamerverkiezingen 15 februari 2021  x x Facebook, Instagram, YouTube

Omroep Zeeland Uitreiking Zeeuwse sportcomplimenten 22 februari 2021  x x  

Omroep Titel evenement Datum eerste uitzending Kanaal (of kanalen) waarop het evenement is uitgezonden

   tv radio online (web/app) sociale media
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Omroep Zeeland Uitreiking Zeeuwse Pioniersprijs 26 maart 2021  x x  

Omroep Zeeland Four Freedoms Awards 31 maart 2021 x x x Facebook

Omroep Zeeland Bevrijdingsfestival Zeeland @home 5 mei 2021 x x x Facebook, Instagram

Omroep Zeeland Van Randwijklezing 5 mei 2021 x x x  

Omroep Zeeland De Zeeuwse Top 40 13 mei 2021 x x x Facebook, Instagram

Omroep Zeeland Film by the Sea 13 september 2021 x x x YouTube

Omroep Zeeland Kustmarathon Zeeland 2 oktober 2021 x x x Facebook live, Instagram, YouTube

Omroep Zeeland Uitreiking Innovatieprijs Emergo 1 december 2021  x x Facebook, YouTube

Omroep Zeeland De Kerst Top 30 24 december 2021 x x x Facebook, Instagram

Omroep Zeeland Vestrock Downtown 24 december 2021 x   YouTube

Omroep Zeeland ZeelandJazz 26 december 2021 x   YouTube

Omroep Brabant Nieuwjaarstoespraak Commissaris van  
de Koning Ina Adema 

3 januari 2021 x  x  

Omroep Brabant Nieuwjaarsconcert 3 januari 2021 x  x  

Omroep Brabant 3 Uurkes Vurraf 12 februari 2021 x  x live Facebook

Omroep Brabant Kleinfisjenie café 13 februari 2021 x x Facebook Live (delen)

Omroep Brabant Carnavalsconcet 14 februari 2021 x x

Omroep Brabant Herdenking alle Brabantse coronaslachtoffers 27 februari 2021  x   x  

Omroep Brabant Debat van het zuiden 13 maart 2021 x  x Facebook Live (delen)

Omroep Brabant De Johannes Passion 3 april 2021 x  x  

Omroep Brabant Koningsdag Eindhoven 27 april 2021 x  x  

Omroep Brabant Dodenherdenking + Herdenking Kamp Vught 4 mei 2021 x  x  

Omroep Brabant Concert Krezip 24 mei 2021 x  x  

Omroep Brabant Herdenking Kindertransport Vught 6 juni 2021 x  x  

Omroep Brabant Herdenking Herculesramp 15 juli 2021 x  x  

Omroep Brabant Het Grote Roze Maandag Gala 19 juli 2021 x  x  

Omroep Brabant MXGP Motorcross in Oss 19 juli 2021 x  x  

Omroep Brabant Bloemencorso Zundert 5 september 2021 x  x Facebook Live

Omroep Brabant Herdenking Brabantse gesneuvelden 15 september 2021 x  x  

Omroep Brabant Bridge to Liberation 18 september 2021 x    

Omroep Brabant Marathon Eindhoven 10 oktober 2021 x  x  

Omroep Titel evenement Datum eerste uitzending Kanaal (of kanalen) waarop het evenement is uitgezonden

   tv radio online (web/app) sociale media

49



Omroep Brabant Bekendmaking nieuwe locatie 3 Uurkes Vurraf 11 november 2021 x  x  

Omroep Brabant Denk Groter Debat 14 november 2021 x  x  

Omroep Brabant Verkiezing Brabander van het Jaar 25 december 2021 x  x  

Omroep Brabant Nachtmis 2021 25 december 2021 x  x  

Omroep Brabant Christel de Laat ‘Zijn daar nog vragen over?’ 31 december 2021 x   x  

Omroep Brabant Zinderend Zuiden 1 november 2021 x  x  

L1 Finale Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer 5 februari 2021 x x x x

L1 Vastelaovesconcert philharmonie zuid 10 februari 2021 x x   

L1 Boètegewoeëne Boètezitting 13 februari 2021 x x x x

L1 Limburgs Verkiezingsdebat 11 maart 2021 x

L1 Southern Bluesnight 27 maart 2021 x

L1 Paasmis 4 april 2021 x    

L1 Verkiezing Topvrouw Limburg 22 april 2021 x    

L1 COVID-opera 25 april 2021 x x   

L1 Volta Limburg Classic 18 juli 2021 x    

L1 Uitreiking Limburgse Popprijs 22 juli 2021 x    

L1 Week van de Limburgse Popmuziek 25 juli 2021 x  x x

L1 Simac Ladies Tour 24 augustus 2021 x    

L1 Limburg Oet de drup concert 25 augustus 2021 x    

L1 Cultura Nova festival 27 augustus 2021 x  x x

L1 Herdenking Nationaal Indië Monument 4 september 2021 x    

L1 Mega Sing Along 12 september 2021 x    

L1 Nachtdienst Kerst 24 december 2021 x    

Omroep Titel evenement Datum eerste uitzending Kanaal (of kanalen) waarop het evenement is uitgezonden

   tv radio online (web/app) sociale media

50



Het minimum aantal van 200 evenementen is gerealiseerd. Per rpmi wordt 
de inspanning verwacht om het aantal evenementen te realiseren dat in 
de begroting staat. Dat is door de coronamaatregelen in 2021 niet altijd 
gelukt. Het totale aantal gerealiseerde evenementen (232) is door corona 
onder het voorgenomen aantal gebleven.

Evenementen

Omroep  Begroot  Gerealiseerd

Omrop Fryslân  20  27
RTV Noord  40  17
RTV Drenthe  20  11
RTV Oost  30  22
Omroep Gelderland  30  20
RTV Utrecht  20  10
Omroep Flevoland  15  13
NH Media   20  20
Omroep West  5  19
Rijnmond  20  16
Omroep Zeeland   15  15
Omroep Brabant  40  25
L1  15  17
Totaal alle rpmi's  290  232
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Afspraak 5
Iedere rpmi verzorgt jaarlijks minimaal het aantal documentaires zoals 
aangegeven in de RPO-begroting, met een minimum van 100 documen-
taires in totaal per jaar voor alle rpmi’s.

Omroep Titel documentaire Datum eerste uitzending Vorm Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden 

    tv radio/audio web/app sociale media

Omrop Fryslân Klaas Koopmans - 100 jier 7 februari 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân Langstme yn mineur 13 februari 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân Beklimmers fan it flakke lan 20 februari 2021 docuserie x  x  

Omrop Fryslân De wite wale, oer molke 27 februari 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân Skriezelibben 13 maart 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân De passy fan Abbegea 27 maart 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân De dreamen fan Jan Mesyntsje 3 april 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân Smokkelbern  17 april 2021 docuserie x  x  

Omrop Fryslân The good, the bad, the internet 12 juni 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân F-35 - wat hinget 19 juni 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân Spoarsykje nei de Lelyline 3 juli 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân Mei it helmhout tusken ús yn 18 september 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân Dolf Verroen: ite bern, de skriuwer 2 oktober 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân Ivgy&Greben, Nice to meet you 9 oktober 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân Nije Eagen 2021 23 oktober 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân Zoltin: het moet eerst vriezen alvorens er ijs is 30 oktober 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân Bûter, brea en swarte bledsiden 6 november 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân U heeft het recht om Fries te spreken 13 november 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân De ûntdekking fan Fryslân': diel 1 20 november 2021 docuserie x  x  

Omrop Fryslân Waarom niet naar Wyldemerk? 4 december 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân Rock-'n- roll yn Fryslân 11 december 2021 documentaire x  x  

Omrop Fryslân 'Ferdinand, The Happy Pathmaker' 18 december 2021 documentaire x x

RTV Noord Lotz Leeft 1 januari 2021 docuserie x x

RTV Noord Credo 3 januari 2021 podcastserie  x x  

RTV Noord Het verhaal van Cornelis Drijfhout 16 augustus 2021 documentaire x  x  

RTV Noord De Genezers 9 januari 2021 podcastserie  x x  
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RTV Noord Koffiecorner 11 januari 2021 podcastserie  x x  

RTV Noord Kleedkamer Noord 11 januari 2021 podcastserie  x x  

RTV Noord Voorwaarts Voorwaarts 12 januari 2021 podcastserie  x x  

RTV Noord Het nieuwe leven 4 mei 2021 documentaire x  x  

RTV Noord Vrijheid met een zwarte rand 4 mei 2021 documentaire x  x  

RTV Drenthe Kamp Schattenberg 21 maart 2021 podcastserie  x   

RTV Drenthe Drenthe Represente 24 maart 2021 documentaire x  x  

RTV Drenthe De legende Harry Muskee 10 juni 2021 documentaire x  x  

RTV Drenthe Het Werelderfgoed van Johannes 17 juli 2021 documentaire x    

RTV Drenthe Het beveiligen van Afghanistan na 9/11 22 september 2021 docuserie x  x  

RTV Drenthe De Dorpsfabriek 3 oktober 2021 podcastserie  x x  

RTV Drenthe Frida Kahlo 7 oktober 2021 documentaire x  x  

RTV Drenthe Van Iestied naor Wieshied 24 oktober 2021 documentaire x   x

RTV Drenthe Engel van Hoogeveen 25 december 2021 documentaire x  x  

RTV Drenthe So Many Roads 31 december 2021 documentaire x    

RTV Drenthe Drenthe Toen Wekelijks podcastserie  x x  

RTV Oost Glijden tussen hemel en aarde 13 februari 2021 documentaire x    

RTV Oost Dutchess of the Sea 13 april 2021 documentaire x    

RTV Oost Turkse Tukkers aan Zet 19 april 2021 documentaire x    

RTV Oost Besmet 8 mei 2021 documentaire x x

RTV Oost No Junk 30 decmber 2021 documentaire x x

RTV Oost Tijd Genoeg 3 november 2021 docuserie x    

RTV Oost Home of Eus 8 mei 2021 docuserie x    

RTV Oost De Titel van Heracles in Oorlogstijd 20 juni 2021 documentaire x    

RTV Oost Bram van Polen 7 februari 2021 documentaire x    

RTV Oost De Derde Thermometer 21 februari 2021 documentaire x    

RTV Oost Van Achtertuin tot  Adelaarshorst 14 maart 2021 documentaire x    

RTV Oost Bekerfinale Banhoffer 21 maart 2021 documentaire x    

RTV Oost Hendrie Krüzen 11 april 2021 documentaire x    

RTV Oost Epi Drost 2 mei 2021 documentaire x    

RTV Oost De Spitsen van Heracles 12 december 2021 documentaire x    

Omroep Titel documentaire Datum eerste uitzending Vorm Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden 

    tv radio/audio web/app sociale media
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Omroep Gelderland Nicky Hofs, thuis op het veld 5 januari 2021 documentaire x    

Omroep Gelderland Meer kan ik ook niet doen 12 januari 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland We verlieten het paradijs 19 januari 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Gelders Landschap 19 januari 2021 podcastserie x

Omroep Gelderland Stilte in coronatijd 26 januari 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Uit de schulden 2 februari 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Kaaisjouwers 9 februari 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Gehavend 16 februari 2021 documentaire x    

Omroep Gelderland De dood van Robert 19 februari 2021 podcastserie x

Omroep Gelderland Onderbuikgevoel 23 februari 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Klaas Gubbels:  
Als het klaar is mag je er niets meer aan doen!

2 maart 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Onbeperkt Wonen 9 maart 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Corona, wat een zorg 16 maart 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Met het begin van de lente 21 maart 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Horror in de horeca 23 maart 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Keerpunt corona 30 maart 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Afscheid van een meester 5 april 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Heerde, 1 jaar later 6 april 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Dutchess of the Sea 13 april 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Achter de Woestijnweg 20 april 2021 documentaire x x

Omroep Gelderland Wonen met Water 25 april 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland 12 points voor Gelderland 13 mei 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Op het puin, en dan nu 23 mei 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Drijfkracht 24 mei 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Pretpark Veluwe 23 juli 2021 podcastserie  x   

Omroep Gelderland Sonsbeek 20-24 1 augustus 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Terug naar huis 31 augustus 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Verborgen verhalen 7 september 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Gabriël 14 september 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland Bijdragen 14 september 2021 documentaire x    

Omroep Titel documentaire Datum eerste uitzending Vorm Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden 

    tv radio/audio web/app sociale media
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Omroep Gelderland Making of WeArnhem The Final Chapter 21 september 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland WeArnhem The Final Chapter 25 september 2021 documentaire x   x

Omroep Gelderland 50 jaar Boerenbands: Nog Eene Dan 28 september 2021 documentaire x   x

RTV Utrecht Drieluik DocU Op de vlucht 1 mei 2021 docuserie x  x  

RTV Utrecht DocU Stadhuis v. Utrecht 7 februari 2021 documentaire x  x  

RTV Utrecht DocU 100 dagen burgemeester van Utrecht 28 maart 2021 documentaire x  x  

RTV Utrecht DocU Wonen met water 25 april 2021 documentaire x  x  

RTV Utrecht DocU Utrechter van betekenis 19 april 2021 documentaire x  x  

RTV Utrecht DocU 100 jaar aan de Agnietenstraat 28 november 2021 documentaire x  x  

RTV Utrecht DocU Sport De schande van '81 24 december 2021 documentaire x  x  

RTV Utrecht DocU Sport Gert Kruys, El Dinamico 25 december 2021 documentaire x  x  

RTV Utrecht DocU Restauratie Domtoren (2021) 26 december 2021 documentaire x  x  

RTV Utrecht Muurvast 6 maart 2021 podcastserie   x x

Omroep Flevoland Vliegen over Polderlijnen 2 januari 2021 documentaire x    

Omroep Flevoland Toekomst van water 3 januari 2021 documentaire x    

Omroep Flevoland Geen nummers: Het gezicht van de arbeidsmigrant 5 april 2021 documentaire x    

Omroep Flevoland Wonen met water 27 april 2021 documentaire x    

Omroep Flevoland De camera van Dirk de Boer 4 mei 2021 documentaire x

Omroep Flevoland Markerwaard 23 mei 2021 documentaire x    

Omroep Flevoland De oversteek 24 mei 2021 documentaire x    

Omroep Flevoland Pionieren met Polderpubers 24 mei 2021 documentaire x    

Omroep Flevoland Tot op de bodem Nagele 3 juli 2021 documentaire x    

Omroep Flevoland Tot op de bodem Oostvaardersplassen 10 juli 2021 documentaire x    

Omroep Flevoland Tot op de bodem Zeewolde 31 juli 2021 documentaire x    

Omroep Flevoland Tot op de bodem Knardijk 7 augustus 2021 documentaire x    

Omroep Flevoland Tot op de bodem Weerwater Almere 14 augustus 2021 documentaire x    

Omroep Flevoland Tot op de bodem Oud-Kraggenburg 21 augustus 2021 documentaire x    

NH Media Daar praten we niet meer over 1 januari 2021 documentaire x  x  

NH Media Tedje & Meijer 31 januari 2021 documentaire x    

NH Media Langs Lely's Lat Vernieuwen 11 februari 2021 documentaire x  x  

NH Media De Diepere lach 22 februari 2021 documentaire x    

Omroep Titel documentaire Datum eerste uitzending Vorm Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden 

    tv radio/audio web/app sociale media
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NH Media Mr. Featherforce 23 februari 2021 documentaire x    

NH Media Vet Tevreden 24 februari 2021 documentaire x    

NH Media Vermist maar niet verloren 25 februari 2021 documentaire x    

NH Media Jong geleerd is jong gedaan 26 februari 2021 documentaire x    

NH Media Inpakken en wegwezen 27 februari 2021 documentaire x    

NH Media Meid met een missie 28 februari 2021 documentaire x    

NH Media Een verwoest Den Helder na de Tweede Wereldoorlog 5 maart 2021 documentaire   x  

NH Media Henk van der Linden, pionier van de kinderfilm 13 maart 2021 documentaire x    

NH Media Sabina's strijd, een leven lang in verzet 2 mei 2021 documentaire x  x  

NH Media Waar het allemaal begon 31 mei 2021 documentaire x  x  

NH Media Kampioenen! Ajax verovert Europa 2 juni 2021 documentaire x  x  

NH Media 100 jaar SV 's-Graveland 10 juni 2021 documentaire   x  

NH Media Yakubu 26 oktober 2021 documentaire x  x  

NH Media Een dorp achter tralies: het einde van de Glasbak 28 oktober 2021 documentaire x  x  

NH Media De uitbraak van Ahmed Otmane 
uit de 'Glasbak'-gevangenis

6 november 2021 documentaire x

NH Media Haar, de trouwe adjudant 27 december 2021 documentaire x    

NH Media Het wonder van Molen Ceres 28 december 2021 documentaire x  x  

NH Media Met boeven win je wedstrijden 29 december 2021 documentaire x    

NH Media Geen Paradijs voor iedereen 31 december 2021 documentaire x    

Omroep West Schoonheid boven alles 9 januari 2021 documentaire x  x  

Omroep West Tits n Ass Golden Earring 14 februari 2021 documentaire x  x x

Omroep West The beat behind the Golden Earring 21 februari 2021 documentaire x  x x

Omroep West Haags Kind in Tweede Wereldoorlog 27 februari 2021 docuserie x   x

Omroep West Golden Earring Five Zero concert Ziggo 28 februari 2021 documentaire x  x x

Omroep West De Tovenaar van de Nederpop 7 maart 2021 documentaire x  x x

Omroep West Rijnlandroute 13 maart 2021 docuserie x  x  

Omroep West Hotel Belvere 20 maart 2021 documentaire x  x x

Omroep West George Baker 21 maart 2021 documentaire x  x  

Omroep West Vlag en Wimpel 24 april 2021 documentaire x  x x

Omroep West Hotel des Indes, logeren op stand 1 mei 2021 documentaire x  x x

Omroep Titel documentaire Datum eerste uitzending Vorm Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden 

    tv radio/audio web/app sociale media
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Omroep West Aan de praat met veteranen 2 mei 2021 documentaire x  x  

Omroep West Na 75 jaar Vrijheid 2 mei 2021 documentaire x  x x

Omroep West De laatste getuigen- Kind in oorlog 2 mei 2021 documentaire x  x  

Omroep West De Verbeelding 22 mei 2021 documentaire x  x  

Omroep West Uitgestelde tijd…Corona 2021 22 mei 2021 documentaire x  x x

Omroep West Noordzeevis Scheveningen 19 juni 2021 documentaire x  x x

Omroep West Gymworld 3 juli 2021 documentaire x  x  

Omroep West Droombaan in Scheveningen 17 juli 2021 docuserie x  x x

Omroep West Vast in de modder 28 augustus 2021 documentaire x  x  

Omroep West Vechtlust 11 september 2021 documentaire x  x x

Omroep West Gezonde taal 11 september 2021 documentaire x  x  

Omroep West Stilte in de nacht 18 september 2021 documentaire x  x x

Omroep West From Source to sea 25 september 2021 documentaire x x

Omroep West Canalcups Leiden 2 oktober 2021 documentaire x  x  

Omroep West De weg kwijt 9 oktober 2021 documentaire x  x x

Omroep West Vissersmannen Zout en Zoet 30 oktober 2021 documentaire x  x x

Omroep West Moeder aan de lijn 13 november 2021 documentaire x  x x

Omroep West Amare, geliefde van de stad 20 november 2021 documentaire x  x x

Omroep West Helden van de Kust 27 november 2021 documentaire x  x x

Omroep West Rob Bolland, Heaven can Wait 4 december 2021 documentaire x  x x

Rijnmond Zombie: The Resurrection of Tim Zom 31 januari 2021 documentaire x    

Rijnmond Lee Towers, The Voice of Rotterdam 20 maart 2021 documentaire x  x  

Rijnmond Insjallah, Nida's emancipatiestrijd 3 april 2021 documentaire x  x  

Rijnmond Zou jij je lever geven? 4 april 2021 documentaire x  x  

Rijnmond Docu Positief (ggd) 17 april 2021 documentaire x  x  

Rijnmond Onder zes meter zand 13 mei 2021 documentaire x  x  

Rijnmond Docu Black Widow helaas gesloten 5 juni 2021 documentaire x  x  

Rijnmond Mi Skin 21 augustus 2021 documentaire x  x  

Rijnmond Na de Vloed 4 september 2021 docuserie x  x  

Rijnmond Geloof in Rijnmond 25 december 2021 docuserie  x x  

Rijnmond Het jaaroverzicht van Rijnmond 2021 27 december 2021 docuserie x  x x

Omroep Titel documentaire Datum eerste uitzending Vorm Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden 

    tv radio/audio web/app sociale media
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Omroep Zeeland Pronte wuuven 25 december 2021 documentaire x  x  

Omroep Zeeland Zeeuwse Blues 26 december 2021 documentaire x  x  

Omroep Zeeland Een fantast 26 december 2021 documentaire x  x  

Omroep Zeeland We noemden hem krielkip 27 december 2021 documentaire x  x  

Omroep Zeeland SEPIA 28 december 2021 documentaire x  x  

Omroep Zeeland The fallen astronaut 29 december 2021 documentaire x  x  

Omroep Zeeland Het kruis in de duinen 30 december 2021 documentaire x  x  

Omroep Zeeland Show me Marinus Boezem 31 december 2021 documentaire x  x  

Omroep Brabant Isn’t she lovely 1 januari 2021 documentaire x    

Omroep Brabant Rowwen Hèze Slotconcert 1 januari 2021 documentaire x

Omroep Brabant Buurten bij ASML 2 januari 2021 documentaire  x    

Omroep Brabant Ze zien los 7 februari 2021 documentaire x    

Omroep Brabant Het verdriet van Oeteldonk 14 februari 2021 documentaire x    

Omroep Brabant I love carnaval 16 februari 2021 documentaire x    

Omroep Brabant Het verhaal van Boekel 27 februari 2021 documentaire x    

Omroep Brabant Positief getest 27 februari 2021 documentaire x    

Omroep Brabant Houdoe 21-03 21 maart 2021 documentaire x    

Omroep Brabant Bergen op Zoom eert Jimi Hendrix 5 april 2021 documentaire x    

Omroep Brabant Brand in de Peel 18 april 2021 documentaire x    

Omroep Brabant Laatste adem 24 april 2021 documentaire x    

Omroep Brabant From Wheels to Heels 13 mei 2021 documentaire x    

Omroep Brabant De Rood-Witte draad 1 augustus 2021 documentaire x    

Omroep Brabant Documentaire De Stijle, Want... 8 augustus 2021 documentaire x    

Omroep Brabant Stille getuigen 15 augustus 2021 documentaire x    

Omroep Brabant Het groene woud 22 augustus 2021 documentaire x    

Omroep Brabant De kunst van het Falen 12 september 2021 documentaire x    

Omroep Brabant MH17, de pijn blijft 19 september 2021 documentaire x    

Omroep Brabant PS Loes 19 september 2021 documentaire x    

Omroep Brabant Vallen en weer opstaan 7 november 2021 documentaire x    

Omroep Brabant Kanker Leeft! 2 december 2021 docuserie x  x x

L1 Verleden Tijd 20 maart 2021 docuserie x    

Omroep Titel documentaire Datum eerste uitzending Vorm Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden 

    tv radio/audio web/app sociale media
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L1 30 jaar Verdrag van Maastricht, de ooggetuigen 4 december 2021 documentaire x    

L1 Door het oog van de naald 7 augustus 2021 documentaire x    

L1 De Peel in brand 18 april 2021 documentaire x    

L1 De Meinweg in brand 11 april 2021 documentaire x    

L1 Boellie, leven met hartenpijn 17 januari 2021 documentaire x    

L1 Haven Kerkrade 9 januari 2021 documentaire x    

L1 Wat bezielde die twee? 16 oktober 2021 documentaire x

L1 De Mythe en De Meester 6 november 2021 documentaire x    

L1 Camiel, hoornist 17 januari 2021 documentaire x    

L1 John Bröcheler, een nieuw leven 1 januari 2021 documentaire x    

L1 Wiesje, de vergeten kampioene 25 juli 2021 documentaire x    

L1 De Hond in de podcast hele jaar door podcastserie  x   

L1 Poppodium Limburg hele jaar door podcastserie  x   

L1 SofaSessies hele jaar door podcastserie  x   

L1 Toesj rond vastelaovend podcastserie  x   

Omroep Titel documentaire Datum eerste uitzending Vorm Kanaal (of kanalen) waarop de documentaire is uitgezonden 

    tv radio/audio web/app sociale media
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Het minimum aantal van 100 documentaires is gerealiseerd met 225 docu-
mentaires. Per rpmi wordt de inspanning verwacht om het aantal docu-
mentaires te realiseren dat in de begroting staat. Dat is door een enkele 
omroep niet gehaald, maar is voor het totale aantal gecompenseerd 
doordat andere omroepen meer dan begroot gerealiseerd hebben.  

Documentaires

Omroep  Begroot  Gerealiseerd

Omrop Fryslan  30  22
RTV Noord  12  9
RTV Drenthe  3  11
RTV Oost  5  15
Omroep Gelderland  30  33
RTV Utrecht  10  10
Omroep Flevoland  3  14
NH   10  23
Omroep West  10  31
Rijnmond  10  11
Omroep Zeeland   2  8
Omroep Brabant  15  22
L1  6  16
Totaal alle rpmi's  146  225
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Afspraak 6
De RPO rapporteert over de belangrijkste voorbeelden van onderzoeksjournalistiek.

Omrop Fryslân
Onderzoek naar geluidsoverlast F-35's
Sinds de komst van de F-35 op de Leeuwarder vliegbasis neemt het aantal klachten over geluidsoverlast toe. Met 
onderzoeksbureau KIEN heeft Omrop Fryslân een onderzoek uitgezet, waarin dat ook duidelijk naar voren komt. De 
resultaten van het kritische onderzoek zijn verwerkt in een documentaire op NPO 2, reportages op de eigen radio en 
tv en een aantal online-artikelen.

Regionale omroepen en NOS
Gemeenten: gebrekkige doorstroming ouderen oorzaak van problemen woningmarkt
De 13 regionale omroepen deden samen met de NOS diepgaand onderzoek naar de problemen op de woning-
markt. Daaruit is naar voren gekomen dat een belangrijk deel van het tekort aan woningen wordt veroorzaakt door 
ouderen die niet doorstromen op de woningmarkt.
Dat heeft geleid tot publicaties op 30 december 2021 van NOS en bij nagenoeg alle regionale omroepen met diverse 
vervolgverhalen. Dat leidde tot veel reacties uit zowel de politiek als de maatschappij.

Omrop Fryslân | RTV Drenthe | RTV Oost | Omroep West | L1

RTV Noord
Het investeringsbeleid van Stichting FB Oranjewoud
Samen met Follow the Money doen RTV Noord, RTV Drenthe en Omrop Fryslân een diepgaand onderzoek naar het 
investeringsbeleid van Stichting FB Oranjewoud. In 2012 kreeg de stichting 126 miljoen euro om bedrijvigheid en 
cultuur in de noordelijke provincies te stimuleren. Het onderzoek legt bloot dat de stichting risico's en speculaties 
niet schuwt en het gevaar loopt het toevertrouwde geld voor culturele doelen te verliezen. Voor het onderzoek zijn 
tientallen gesprekken gevoerd met betrokkenen in Friesland, Groningen en Drenthe. Niet alle bronnen waren bereid 
om on-the-record met RTV Noord te praten. Om hun informatie te controleren, zijn uitspraken geanonimiseerd aan 
andere bronnen voorgelegd. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de informatie geverifieerd. De namen van de 
bronnen zijn bekend bij de hoofdredacties. Ook met het bestuur van FB Oranjewoud  is uitgebreid gesproken.

RTV Noord
Vergelijkbare bevingsschades ongelijk beoordeeld
Uit een intern onderzoek van het Instituut Mijnbouwschade dat RTV Noord in handen krijgt, blijkt dat er grote verschil-
len zijn in het toekennen van mijnbouwschade in het aardbevingsgebied. Hiermee legt de omroep een belangrijk 
maatschappelijk probleem bloot in de provincie Groningen. In het eerste jaar van de publieke schadeafhandeling 
werden de rapporten opgesteld door het NIVRE en 10BE. Na een jaar zijn ook de bureaus CED en DOG deskundigen 
gaan leveren om de capaciteit te vergroten en zo de schadeafhandeling te versnellen. Na een uitgebreide analyse 
van de rapporten blijkt dat deskundigen van NIVRE structureel minder bevingsschade toekennen. 
De periode die onderzocht is, loopt van mei 2018 tot en met eind 2020. NIVRE is in die periode verantwoordelijk 
voor de afhandeling van 29 procent van alle rapporten, 10BE voor 32 procent, CED voor 25 procent en DOG voor 14 
procent.

RTV Noord
Eén op de vijf inwoners van Oudeschip overweegt te verhuizen
De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen de Eemshaven uitbreiden naar de Oostpolder. Waar 
nu nog landbouw is, daar moet een bedrijventerrein komen van 400 hectare. Daarmee wordt het Eemshavengebied 
ongeveer anderhalf keer zo groot. Volgens de provincie Groningen is er veel vraag naar grote kavels. Het gaat voor-
al om bedrijven die zich bezighouden met waterstof, batterijen en auto’s. Ook komen er mogelijk datacenters. Het 
onderzoeksteam van RTV Noord heeft bij elk huishouden in Oudeschip en omgeving (Koningsoord, Nooitgedacht, 
Heuvelderij en Polen) een enquête uitgedeeld. Daarin konden inwoners duidelijk maken wat zij van het uitbrei-
dingsplan van de Eemshaven vinden. In totaal zijn honderd vragenlijsten verspreid. Om zoveel mogelijk respons 
te krijgen, zijn de meeste enquêtes persoonlijk aan de deur bezorgd. De antwoorden konden mensen opsturen. 
Uiteindelijk hebben 48 omwonenden de vragenlijst ingevuld. Uit het onderzoek blijkt dat 20 procent van de inwo-
ners van Oudeschip en omgeving overweegt om te verhuizen. Het onderzoek legt ook bloot dat het vertrouwen in 
de gemeenten laag is. Bewoners hebben het idee dat alles al beklonken is.
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https://www.omropfryslan.nl/fy/nijs/OF-1067292/f-35-verstoort-het-leven-van-friezen-stress-slapeloosheid-en-visite-onmogelijk
https://nos.nl/artikel/2411305-gemeenten-gebrekkige-doorstroming-ouderen-oorzaak-van-problemen-woningmarkt
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/1117409-friese-gemeentes-vrezen-dat-lokale-bevolking-de-dupe-wordt-op-woningmarkt
https://www.omropfryslan.nl/fy/nijs/OF-1117470/te-weinig-doorstroom-van-ouderen-op-woningmarkt-berltsum-fynt-oplossing
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14285855/gemeenten-gebrek-aan-doorstroming-senioren-grootste-oorzaak-woningbouwcrisis
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2043739/gebrekkige-doorstroming-ouderen-oorzaak-van-problemen-woningmarkt
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4509645/ouderenbond-gemeenten-wijzen-naar-ouderen-maar-moeten-hand-in-eigen-boezem-steken
https://l1.nl/l1mburg-centraal-huizenmarkt-op-slot-door-gebrek-aan-seniorenwoningen-168666/
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/792725/friese-herenclub-verdeelt-en-heerst-over-de-miljoenenerfenis-friesland-bank
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/858277/vergelijkbare-bevingsschades-ongelijk-beoordeeld-dit-is-niet-aanvaardbaar
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/882102/een-op-de-vijf-inwoners-van-oudeschip-overweegt-te-verhuizen


RTV Drenthe, RTV Noord
Shell Papers
Onderzoeken naar de verwevenheid van Shell en de Nederlandse overheid door middel van 17 Wob-verzoeken 
naar meerdere ministeries, provincies en gemeentes. Samen met Follow the Money en het  Platform Authentieke 
Journalistiek vragen RTV Drenthe en RTV Noord om alle documenten -denk aan e-mails, memo's, beleidsstukken 
en zelfs WhatsAppjes- die sinds 2005 afkomstig zijn van, gericht zijn aan, of gaan over Shell. Het publiek helpt bij 
de analyse van de stukken. Het onderzoek richt zich op de betekenis van Shell voor de Nederlandse economie en 
samenleving. Sinds zijn oprichting in de 19e eeuw onderhoudt het oliebedrijf nauwe banden met de Nederlandse 
overheid. Die verwevenheid roept vragen op: hoe en door wie vindt de afweging van de verschillende belangen 
plaats. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de aardbevingsschade in Noord-Drenthe en Groningen nooit goed 
is onderzocht, doordat het netwerk met de sensoren om de schade te meten gebrekkig is.

RTV Oost, RTV Drenthe, RTV Noord en Omrop Fryslân
Lockdown en avondklok amper van invloed op Overijsselse misdaadcijfers, wel stijgt cybercriminaliteit explosief
RTV Oost, RTV Drenthe, RTV Noord en Omrop Fryslân doen gezamenlijk onderzoek naar de impact van coronamaat-
regelen, waaronder de lockdown, op de beleving van veiligheid. In dit specifieke onderzoek is een analyse gemaakt 
van de invloed van de lockdown en avondklok op de misdaadcijfers. Daarvoor is data opgevraagd bij de korpsen 
Noord en Oost Nederland. De analyse leidt tot eigen nieuws van de vier omroepen en laat zien dat onder invloed 
van de coronamaatregelen er grote verschuivingen zijn in de misdaadcijfers.

RTV Oost
Eén op drie burgemeesters en wethouders in Overijssel bedreigd: "Het broeit enorm"
Naar aanleiding van signalen uit de Overijsselse samenleving heeft de omroep zelf geïnventariseerd in hoeverre 
burgemeesters en wethouders in de provincie nog onafhankelijk en veilig hun werk kunnen doen. Het onderzoek is 
uitgevoerd in de vorm van een enquête onder alle burgemeesters en wethouders van de 25 gemeenten in Overijssel. 
Zoals in het artikel is toegelicht heeft één gemeente de enquête niet ingevuld, maar er is wel een mondelinge 
aanvulling geweest. Daarmee is dit onderzoek  representatief voor de provincie. De uitkomst blijkt zorgwekkend: 
liefst één op de drie burgemeesters en wethouders in Overijssel is wel eens bedreigd.

Omroep Gelderland
Covid 23 uit een Gelderse stal De veehouderij is een tikkende tijdbom
Een tikkende tijdbom is het volgens deskundigen; het gevaar van het ontstaan van een nieuw verwoestend virus in 
een stal in Gelderland of elders in Nederland. Nu het RIVM aan het onderzoeken is of een nieuwe zoönose misschien 
de oorzaak is van het hoger aantal longontstekingen in de omgeving van geitenstallen, dringt zich ook de vraag 
weer op hoeveel risico er kleeft aan al die andere dieren in de veehouderij in Gelderland.

Omroep Gelderland
Geitenstop
In samenwerking met research, een dataspecialist en provincieverslaggever hebben Gelderse regioverslaggevers 
uitgebreid aandacht besteed aan de ‘geitenstop’ die geen geitenstop blijkt te zijn. Er is onderzoek gedaan naar 
het totaal aantal geiten in Gelderland. Uit dat onderzoek bleek dat het aantal geiten na de provinciale stop, het 
zogenoemde mortuarium, explosief is gestegen. Vanuit diverse perspectieven zijn verhalen gemaakt. 

Omroep Gelderland
Project In het vizier van De Jager
Omroep Gelderland heeft in 2021 fors ingezet op de verhalen van ‘ongehoorden’; de mensen die vastlopen op 
instituties en regelingen in de samenleving en die het gevoel hebben dat ze nergens terecht kunnen met hun 
verhaal. Een zeer relevant programma hierbij is ‘In het vizier van De Jager’, waarvan  in 2021 achttien afleveringen 
zijn uitgezonden op televisie.
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https://www.rtvdrenthe.nl/dossier/shell-papers
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1510015/lockdown-en-avondklok-amper-van-invloed-op-overijsselse-misdaadcijfers-wel-stijgt-cybercriminaliteit-explosief
https://www.rtvoost.nl/nieuws/1982810/een-op-drie-burgemeesters-en-wethouders-in-overijssel-bedreigd-het-broeit-enorm
https://www.gld.nl/nieuws/6896680/covid-23-uit-een-gelderse-stal-de-veehouderij-is-een-tikkende-tijdbom
https://www.gld.nl/geiten
https://www.gld.nl/tv/aflevering/financiele-problemen-door-het-uwv-het-topje-van-de-ijsberg/96838


Omroep Flevoland
Emailboxen illegaal verwijdert door gemeente Almere
Gemeente Almere heeft in strijd met de archiefwet mailboxen van bestuurders en medewerkers verwijderd. Daarmee 
wordt controle achteraf onmogelijk. De informatie komt niet vanzelf, veel Wob-verzoeken, beroepsprocedures maar 
ook de gang naar de rechter waren noodzakelijk om dit verhaal te kunnen maken. De lokale overheid heeft hier 
regelrechte obstructie gepleegd door zaken, waar Omroep Flevoland naar vroeg, te laten verdwijnen, niet te geven 
of gewoon door bikkelhard te liegen. 

Omroep Flevoland
Peperzeel
Na onderzoek blijkt dat een bedrijf voor afvalverwerking op een locatie zit waar het helemaal niet mag zitten 
vanwege de gevaarlijke stoffen. De locatie is een kantooromgeving en geen industriegebied. Na eerste aanwij-
zingen heeft verslaggever Marjan van Ens met een doorwrocht onderzoek vastgesteld dat het bedrijf niet aan de 
vergunningseisen voor deze locatie voldoet. Daarnaast komt naar boven dat het bedrijf niet voldoet aan elemen-
taire veiligheidseisen en vergunningen. 

Omroep Flevoland
Floriade
Omroep Flevoland doet doorlopend onderzoek naar ontwikkelingen rond de Floriade door eigen specialisten. De 
Floriade is als onderwerp constant onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen en de communicatie vanuit de organi-
satie en overheid gaat niet vanzelf. Dat vraagt om veel inzet en tijd van mensen in de afgelopen jaren en zorgt voor 
een constante stroom van klein nieuws. Ook openbaart het zaken die de organisatie liever verborgen houdt. 

RTV Utrecht
Spirituele sessies op begraafplaats Amersfoort
RTV Utrecht doet onderzoek naar een spirituele sessie die op een begraafplaats in Amersfoort is gehouden en bij 
de nabestaanden tot veel onrust leidt. Na een Wob-verzoek van RTV Utrecht heeft de omroep daar verschillende 
verhalen over gemaakt. De gemeente treft uiteindelijk maatregelen.

NH Media
Onderzoek naar buitensporig declaratiegedrag spookstatenlid Everduim
Terwijl hij bij het gros van de vergaderingen verstek laat gaan, declareert voormalig DENK-statenlid Gideon Everduim 
wel voor duizenden euro's aan uitjes, etentjes en snacks. Dat blijkt uit de lijst met declaraties van de eenmansfractie, 
die door de provincie met NH Nieuws is gedeeld. 

NH Media
Flop met terrasafsluiting Melkmarkt kost Enkhuizen zeker 80.000 euro
Het afsluiten en weer openstellen van de Melkmarkt vanwege de uitbreiding van terrassen heeft de gemeente 
Enkhuizen zeker 80.000 euro gekost. Dat blijkt uit stukken die NH Nieuws heeft gekregen via een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob). 

NH Media
Gemeenten in de knel met opvang statushouders
In navolging van regio Alkmaar en West-Friesland, zeggen steeds meer andere gemeenten zich zorgen te maken 
over de taakstelling rondom huisvesting van statushouders. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws langs 
verschillende gemeenten. 

Omroep West
Haagse corruptieaffaire
De vermeende corruptieaffaire rond Groep de Mos houdt het Haagse stadhuis al ruim twee jaar in de greep. Omroep 
West volgt de zaak vanaf de inval bij twee toenmalig wethouders in het najaar van 2019 op de voet. De journalisten 
brengen niet alleen verslag uit van de belangrijkste onthullingen; ze bepalen ook zelf de agenda, met eigen nieuws. 
Zo onthulden ze eind 2021 dat voormalig burgemeester Krikke al veel eerder op de hoogte was van mogelijke 
misstanden dan zij publiekelijk had verkondigd.

Omroep West
Haagse Energie Academie
De politieke redactie van Omroep West heeft zich de afgelopen jaren onderscheiden met een langlopend en diep-
gravend onderzoek naar de Haagse Energie Academie. Eind 2021 besluit de gemeente Den Haag zelfs om aangif-
te van fraude te doen, vanwege dit gefnuikte miljoenenproject dat banen moest opleveren voor 560 kwetsbare 
jongeren.
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https://www.omroepflevoland.nl/dossier/mailboxenaffaire-gemeente-almere#1
https://www.omroepflevoland.nl/dossier/van-peperzeel#1
https://www.omroepflevoland.nl/dossier/floriade-2022#1
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https://www.omroepwest.nl/nieuws/4479269/aangifte-van-fraude-bij-mislukt-haags-banenproject-energieacademie


Omroep West
Digitaal volgen van burgers 
In diverse gemeenten in de regio van Omroep West (onder meer Delft, Leidschendam-Voorburg en Gouda) is in 
2021 ophef ontstaan over het illegaal (online) volgen van burgers. Vooral in Delft is na vasthoudend onderzoek 
aangetoond dat de werkwijze te ver ging. Een Wob-procedure om precies te achterhalen hoe de gemeente te werk 
is gegaan, stuit tot op de dag van vandaag op bezwaren van de gemeente. 

Rijnmond
Enquête nieuwbouwwoningen in regio Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid 
Rijnmond heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de woningmarkt om na te gaan of de markt toegan-
kelijker wordt voor meer mensen. In een enquête is daarom aan alle gemeenten in de regio's Rijnmond en Zuid-
Holland-Zuid gevraagd naar het aantal nieuwbouwwoningen dat de komende vijf jaar zal verrijzen. De resultaten 
zijn inzichtelijk gemaakt via interactieve kaarten en grafieken met behulp van Local Focus.  

Rijnmond
Minder dan de helft in Rotterdamse achterstandswijken volledig gevaccineerd: 'Kans op lokale uitbraken'
Tijdens een onderzoek naar de vaccinatiegraad in regio Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid, weet Rijnmond de hand 
te leggen op een dataset. Hieruit blijkt dat de vaccinatiegraad in achterstandswijken in Rotterdam-Zuid opvallend 
laag is. De cijfers worden gepresenteerd op interactieve kaarten die gemaakt zijn met de tools van Local Focus. Een 
internist van het Erasmus MC geeft duiding en wijst op de gevolgen van de lage vaccinatiegraad in Rotterdamse 
wijken.  

Rijnmond
Onderzoek naar particuliere investeerders op de woningmarkt
Investeerders kopen op heel grote schaal huizen op in Rotterdam en naastgelegen gemeenten. Dat blijkt uit een 
grondig onderzoek door Rijnmond op basis van opgevraagde cijfers van het Kadaster. In Rotterdamse stadsdelen 
als Charlois gaat de helft van de verkochte huizen naar investeerders. Starters trekken daar aan het kortste eind.

Omroep Zeeland
Dossier PFAS: vervuiling Westerschelde en Kanaal van Gent naar Terneuzen
Dossier link 1 | Dossier link 2 | Dossier link 3 | Dossier link 4 | Dossier link 5
Het is een van de grootste dossiers in de Zeeuwse politiek van de afgelopen jaren: PFAS. Van gemeenteraden tot 
Rijkswaterstaat, van de provincie tot de Tweede Kamer, allerlei partijen houden zich bezig met het vervuilde water 
dat Zeeland in stroomt. Dankzij lozingen vanuit België en Moerdijk is Zeeland met de Westerschelde en het kanaal 
van Gent naar Terneuzen een PFAS-afvoerput. Omdat aanvullend onderzoek naar vervuiling van de Westerschelde 
uitbleef, deed Omroep Zeeland zelf onderzoek en liet onder meer vis testen. De bevindingen waren alarmerend. Een 
toxicoloog waarschuwde: 'Eet geen vis uit de Westerschelde, waarden PFAS veel te hoog'. De politiek en landelijke 
media zijn hierdoor wakker geschud. Vele maanden later bevestigt een onderzoek van het RIVM hetzelfde alarme-
rende beeld. 

Omroep Zeeland 
Dossier mislukt testcentrum getijdenenergie. Kosten: bijna tien miljoen euro publiek geld. 
Dossier link 1 | Dossier link 2 | Dossier link 3 | Dossier link 4
Hoe heeft het zo mis kunnen gaan met het Tidal Technology Centre (TTC) in de Flakkeese Spuisluis in de 
Grevelingendam? Het project zou Zeeland op de kaart moeten zetten als pionier op gebied van getijdenenergie, 
maar is vrijwel helemaal mislukt. Kosten: bijna tien miljoen euro publiek geld. Omroep Zeeland deed onderzoek, 
berichtte veelvuldig en stuitte ook op muren bij de Provincie Zeeland. Nog altijd loopt er een Wob-procedure om de 
feiten boven tafel te krijgen om van daaruit volledig te kunnen berichten.  

Omroep Brabant
Het gevaar van steeds meer giftreinen in West-Brabant
De komende jaren zal het aantal goederentreinen in West-Brabant explosief groeien. Een groot deel van het goede-
renvervoer bestaat uit treinen met gevaarlijke stoffen. Waar omwonenden en instanties zich vooral druk lijken te 
maken over trillingen en geluidsoverlast, zocht Omroep Brabant naar antwoorden op de vraag of het gebied voor-
bereid is op kleine en grote incidenten met die giftreinen. Hoe groot is de ramp als een trein onverhoopt ontploft; 
zijn autoriteiten, hulpverleners en bewoners voldoende op de hoogte? Na talloze gesprekken en veel opgevraagde 
informatie blijkt in een serie verhalen dat er nog veel werk te verzetten is.
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https://www.omroepwest.nl/nieuws/4490993/gemeente-delft-weigert-inzicht-in-nepaccounts-kan-werkwijze-teniet-doen
https://www.rijnmond.nl/algemeen/1366618/ruim-70000-nieuwbouwwoningen-de-komende-vijf-jaar-maar-weinig-voor-starters
https://www.rijnmond.nl/algemeen/1375587/minder-dan-de-helft-in-rotterdamse-achterstandswijken-volledig-gevaccineerd-kans-op-lokale-uitbraken
https://www.rijnmond.nl/nieuws/1371971/hier-kopen-investeerders-massaal-huizen-op
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14115683/toxicoloog-waarschuwt-eet-geen-vis-uit-de-westerschelde-waarden-pfas-veel-te-hoog
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14149412/provincie-weet-al-tien-jaar-van-hoge-pfas-waarden-maar-alarmbellen-gingen-niet-af
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14435531/het-pfas-dossier-wie-is-nu-precies-verantwoordelijk-en-waarvoor
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14131949/zolang-er-geen-pfas-doden-vallen-lijkt-de-urgentie-ver-te-zoeken
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/omdat-aanvullend-onderzoek-naar-vervuiling-westerschelde-lang-uitbleef-ving-pim-zelf-maar-een-vis-om-te-testen/
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/13300679/wat-een-baanbrekend-project-moet-worden-is-voorlopig-een-bouwput-met-8-2-miljoen-euro-subsidie
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/13309247/door-vele-zwartgelakte-regels-is-controle-op-subsidiegeld-onmogelijk
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/13777073/provincie-zeeland-wil-wel-transparant-zijn-maar-alleen-op-eigen-voorwaarden
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/13954472/statenleden-kritisch-over-mislukt-testcentrum-getijdenenergie
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3378150/explosieve-groei-giftreinen-burgemeester-halderberge-luidt-noodklok


Omroep Brabant
Het hardnekkige probleem van de Brabantse megastallen
Dossier link 1 | Dossier link 2 | Dossier link 3
De megastallen en de intensieve veehouderij zijn een echt Brabants onderwerp; positief in de zin van welvaart en 
negatief als het gaat om de gevolgen voor omwonenden en het milieu. Al decennia lang wordt in Brabant gespro-
ken over aanpak, aanpassing en inkrimping van de veestapel. Afspraken worden gemaakt en geschonden, nieuwe 
afspraken verdringen eerdere afspraken, maatregelen worden aangepast of vervangen, deadlines maken plaats 
voor nieuwe deadlines. Aan het eind van het liedje verandert er niets en neemt de veestapel alleen maar verder 
toe. Megastallen verdringen het idyllische plaatje van de grazende koe in het Brabantse landschap. Waarom lukt 
het maar niet?

Omroep Brabant
Koningsdag 2021, was Eindhoven klaar voor een digitale viering
Dossier link 1 | Dossier link 2 | Dossier link 3
Koningsdag 2021 ging ondanks corona door, maar in een heel afwijkende vorm. Het koninklijk gezin kwam naar 
Eindhoven, maar alle publieksactiviteiten waren digitaal. Daarmee had de stad die centraal staat in de Brainport 
de kans om een mooi modern visitekaartje af te geven. Maar in de voorbereiding (b)leek niet alles even soepel en 
doordacht te gaan. Ook twijfelden we aan de kosten -het virtuele programma was duurder dan de traditionele 
stadsbezoeken, met alle verkeers-, veiligheids- en organisatiemaatregelen die bij echt fysieke bezoeken komen 
kijken- en aan de verbinding met de bevolking met deze mix van moderne techniek en traditionele oubolligheid. 
Tijd om eens ouderwets te Wobben... 

L1/1Limburg
Smokkelbaas in gevangenis 
Het was april 2020 toen er een gezonde gevangene overleed in de Sittardse gevangenis. Journalist Bas Dingemanse 
ontdekte dat de man een overdosis MDMA had genomen en begon daar zijn onderzoek. Hoe kan dit? Hoe kan 
het dat er zoveel drugs een gevangenis in wordt gesmokkeld, nota bene in een tijd dat vanwege de coronapan-
demie bezoekers niet welkom zijn? Bas bouwde een netwerk op van gevangenen en gevangenismedewerkers 
en gaf anderhalf jaar lang een kijkje achter de gevangenismuren met verschillende landelijke primeurs. Via een 
Wob-procedure kreeg hij dit jaar cijfers in handen die weinig aan de verbeelding overlaten: in een jaar tijd is er 
tien keer meer smokkelwaar gevonden in de Sittardse gevangenis dan in de twee andere Limburgse inrichtingen 
samen. Dit onderzoek leidde tot een intern onderzoek in de gevangenis en uiteindelijk tot de arrestatie van een 
gevangenismedewerker.
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https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3407662/al-het-vlees-duurzaam-in-2020-en-waarom-het-er-niet-van-kwam
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3407613/dit-deed-de-brabantse-politiek-met-35000-handtekeningen-tegen-megastallen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3407746/minder-vee-lukt-maar-niet-de-boer-is-een-verdienmodel-voor-de-industrie
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3406489/prinses-met-bodycam-koningslied-uit-computer-dit-haalde-koningsdag-niet
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3406487/online-koningsdag-trok-fors-minder-bezoekers-dan-gehoopt    
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3406483/koningsdag-valt-goedkoper-uit-maar-had-volkser-gemogen   
https://www.1limburg.nl/gevangenen-smokkelden-drugs-en-smartphones-tijdens-lockdown?context=default


Afspraak 12a
Alle rpmi’s bieden het publiek mogelijkheden tot interactie met regionale nieuwsberichtgeving, 
nieuwsberichten te delen of anderszins te acteren.

Afspraak 12b
Alle rpmi’s streven ernaar de hiervoor bedoelde interactie te vergroten.  

Voorbeelden van interactie met regionale 
nieuwsberichtgeving en nieuws(berichten)

Omroepen bieden deze vorm  
van (nieuws)interactie aan

Toelichten aan de hand van voorbeelden Omroepen streven ernaar  
deze mogelijkheid te vergroten

Toelichten van manieren om deze  
vorm van (nieuws)interactie te vergroten

Polls over een nieuwsonderwerp  
op website of sociale media

Omrop Fryslân
RTV Noord
RTV Drenthe
RTV Oost
Omroep Gelderland
RTV Utrecht
NH Media
Omroep West
Rijnmond
Omroep Zeeland
Omroep Brabant

RTV Noord plaatst iedere dag een poll op de site 
onder de titel Lopend Vuur. RTV Utrecht plaatst 
vrijwel wekelijks stories op Instagram en Facebook. 
Daarin zitten onder andere polls over actualiteiten. 

Omrop Fryslân
RTV Noord
RTV Oost
Omroep Gelderland
RTV Utrecht
Omroep West
Rijnmond
Omroep Zeeland
Omroep Brabant

Steeds vaker haken regionale omroepen in op 
regionale (of landelijke) actualiteiten en vragen 
naar de mening van hun volgers. Ze streven 
ernaar hun input vervolgens weer mee te nemen 
op andere platformen (online, radio, tv).  RTV 
Noord wil ook vaker polls over actuele thema's in 
nieuwsberichten plaatsen.

Mogelijkheden om nieuwsberichten  
te delen via instant messenger bijvoorbeeld 
WhatsApp, Facebook Messenger

Omrop Fryslân
RTV Noord
RTV Drenthe
RTV Oost
Omroep Gelderland
RTV Utrecht
Omroep Flevoland
NH Media
Rijnmond
Omroep Zeeland
Omroep Brabant

Onderaan berichten op websites van regionale 
omroepen staat de mogelijkheid om het bericht te 
delen, bijvoorbeeld via WhatsApp. Apps bevatten 
sneltoetsen voor het delen van berichten.

RTV Drenthe
RTV Utrecht
NH Media
Rijnmond
Omroep Zeeland
Omroep Brabant

RTV Drenthe kijkt naar de mogelijkheden om 
bijvoorbeeld via een groepsapp nieuwsberichten 
te verspreiden onder doelgroepen die nu minder 
goed bereikt worden, zoals jongeren.  
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Mogelijkheden om nieuwsberichten te  
delen via Facebook, Twitter, Instagram, etc.

Omrop Fryslân
RTV Noord
RTV Drenthe
RTV Oost
Omroep Gelderland
RTV Utrecht
Omroep Flevoland
NH Media
Omroep West
Rijnmond
Omroep Zeeland
Omroep Brabant
L1

Bij online berichten van regionale omroepen heeft 
de lezer de mogelijkheid om met 1 muisklik dat 
bericht te delen via sociale media.

RTV Drenthe
NH Media
Omroep West
Rijnmond
Omroep Zeeland
Omroep Brabant
L1

Rijnmond monitort permanent welke nieuwe 
kanalen er in opkomst zijn en geschikt voor het 
delen van berichten. RTV Oost wil het delen 
relevanter maken en dat is een zoektocht naar 
de balans tussen Facebook als uitlaatklep voor 
elke platte  mening (waaronder ongefundeerde  
complotdenkers) en een goede inhoudelijke 
discussie (reacties op basis van valide 
argumentatie). 

Mogelijkheden om nieuwsberichten  
te beoordelen, te liken en toe te voegen  
aan favorieten

Omrop Fryslân
RTV Noord
RTV Drenthe
RTV Utrecht
Omroep Flevoland
NH Media
Omroep West
Omroep Zeeland
Omroep Brabant

In de app van NH Nieuws is het mogelijk om 
artikelen toe te voegen aan een 'leeslijst' om 
de verhalen op een later moment terug te 
kunnen zien. Daarnaast kunnen gebruikers via 
verschillende kanalen in contact komen met 
de redactie om inhoudelijk te reageren op de 
nieuwsberichten of de kwaliteit daarvan.

RTV Drenthe
RTV Utrecht
Omroep West
Omroep Zeeland
Omroep Brabant

RTV Utrecht ziet op YouTube nog veel ruimte. RTV 
Utrecht wil in 2022 meer gaan oproepen om de 
omroep te volgen. Dat wordt gedaan door een 
speciaal 'end screen' en soms een oproepje in de 
vorm van een stopper aan het eind van de video. 

Mogelijkheden om te reageren op  
nieuwsberichten op de website

RTV Drenthe
Omroep Zeeland

Bij regionale omroepen is het niet (meer) mogelijk 
om te reageren op berichten op de website. 
Het publiek heeft via de websites en apps wel 
de mogelijkheid om de redactie te mailen en 
nieuwstips door te geven.

RTV Drenthe
NH Media
Omroep Zeeland
Omroep Brabant

De regionale omroepen gaan het data-gedreven 
werken  verder professionaliseren.  Door het data-
gedreven werken zien de regionale redacties nog 
beter hoe en wanneer het publiek online nieuws 
consumeert en welke onderwerpen bijvoorbeeld 
om een follow-up vragen. Onlinetools scannen 
continu de comments  op de sociale media en de 
interactie op web/app en sociale media.

Voorbeelden van interactie met regionale 
nieuwsberichtgeving en nieuws(berichten)

Omroepen bieden deze vorm  
van (nieuws)interactie aan

Toelichten aan de hand van voorbeelden Omroepen streven ernaar  
deze mogelijkheid te vergroten

Toelichten van manieren om deze  
vorm van (nieuws)interactie te vergroten
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Overige mogelijkheden voor interactie  
met het publiek anders dan bij nieuws

Omrop Fryslân
RTV Noord
RTV Drenthe
RTV Oost
Omroep Gelderland
RTV Utrecht
Omroep Flevoland
NH Media
Omroep West
Rijnmond
Omroep Zeeland
Omroep Brabant
L1

Het publiek kan Omroep Gelderland op vele 
manieren bereiken en ervaren, zowel via sociale 
media, online als fysiek. Bijvoorbeeld tijdens 
opnames en de Gelredagen van de Ridders van 
Gelre, maar ook tijdens rondleidingen of door 
het bijwonen van uitzendingen in de studio (De 
week van Gelderland) of op locatie (Zomer in 
Gelderland). Bij Omroep Brabant kunnen mensen 
via WhatsApp reageren op live-registraties van 
bepaalde Brabantse evenementen. Die reacties 
worden in een tickertape op tv getoond.

Omrop Fryslân
RTV Noord
RTV Drenthe
RTV Oost
Omroep Gelderland
RTV Utrecht
NH Media
Omroep West
Rijnmond
Omroep Zeeland
L1

Omroep Zeeland wil publiek meer de kans 
geven om hun mening of input te geven via 
Instagram Stories. Het publiek kan eigen materiaal 
insturen onder meer  (weer)foto's. De Verkiezing 
Verzeeuwigd-foto (door en met publiek) van 
de maand, op alle online kanalen van Omroep 
Zeeland wordt verder uitgebreid.

Voorbeelden van interactie Omroepen bieden deze vorm  
van (nieuws)interactie aan

Toelichten aan de hand van voorbeelden Omroepen streven ernaar  
deze mogelijkheid te vergroten

Toelichten van manieren om deze  
vorm van (nieuws)interactie te vergroten
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Afspraak 13
Iedere rpmi biedt jaarlijks minimaal het aantal werkervarings- of stageplaatsen aan zoals 
aangegeven in de RPO-begroting, met een minimum van 135 werkervarings- of stageplaatsen 
in totaal per jaar voor alle rpmi’s. 

Naam omroep: Omrop 
Fryslân

RTV Noord RTV Drenthe RTV Oost Omroep 
Gelderland

Omroep 
Flevoland

RTV Utrecht NH Media Omroep 
West

Rijnmond Omroep 
Zeeland

Omroep 
Brabant

L1 Totaal

Voornemen in begroting 2021 10 8 8 20 10 5 17 15 6 16 5 14 8 142

Aangeboden in 2021 14 9 13 23 9 13 9 21 4 19 6 14 5 159

Het minimum aantal van 135 werkervarings- of stageplaatsen is gerealiseerd met 159 plaat-
sen. Per rpmi wordt de inspanning verwacht om het aantal plaatsen te realiseren dat in de 
begroting staat. Dat is voor een enkele omroep niet gehaald mede door coronamaatregelen 
die stages bemoeilijkt hebben, maar is voor het totale aantal gecompenseerd doordat ande-
re omroepen meer dan begroot gerealiseerd hebben.  
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Afspraak 14
De RPO rapporteert over de belangrijkste samenwerkingsverbanden tussen  
rpmi’s en andere partijen.

Samenwerkingsvorm Coördinerende omroep Partners Naam project Doel(en)

 versterken journalistiek versterken 
media-aanbod

vergroten distributie versterken innovatie vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's onderling Omroep Gelderland 13 regionale omroepen DAB 2020 - 2022   vergroten distributie   

Samenwerking tussen rpmi's onderling Omroep Zeeland 13 regionale omroepen en 
ORN

Gezamenlijk klantportaal voor 
Omroep Reclame Nederland (ORN)

    vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's onderling Rijnmond Stichting Omroep Limburg, 
Omroep Zeeland, Omroep 
West, RTV Utrecht, Omroep 
Gelderland, RTV Oost, 
RTV Drenthe, RTV Noord, 
Omrop Fryslân

RegioGroei (voorheen GROE&I)   vergroten distributie versterken innovatie vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's onderling Rijnmond 13 regionale omroepen RPO Exchange    versterken innovatie vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's onderling  RTV Noord Omrop Fryslân, RTV 
Drenthe en RTV Oost

Gezamenlijke onderzoeksredactie van 
regionale omroepen in Noord-Oost 
Nederland

versterken journalistiek    vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's onderling RTV Noord, RTV Drenthe en 
RTV Oost

 Alles plat  versterken 
media-aanbod

   

Samenwerking tussen rpmi's onderling RTV Noord, RTV Drenthe en 
RTV Oost

 Registratie Noord Nederlands Orkest 
(NNO)

 versterken 
media-aanbod

   

Samenwerking tussen rpmi's onderling Omroep Flevoland L1, Omroep Zeeland, 
Omroep West en RTV 
Utrecht

Research/ontwikkeling naar 
redactieportaal

versterken journalistiek versterken 
media-aanbod

vergroten distributie versterken innovatie vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's onderling Omroep Flevoland RTV Utrecht, NH Media en 
AT5 

Samenwerking reclame     vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's onderling NH Media Omroep Brabant NH Media Samenwerking Noord 
Brabant

   versterken innovatie vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's onderling Omroep West Rijnmond  Zuid-Holland Sport versterken journalistiek versterken 
media-aanbod

vergroten distributie versterken innovatie vergroten 
doelmatigheid
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Samenwerking tussen rpmi's en  
lokale publieke media-instellingen

Omrop Fryslân RTV NOF, Leo Middelsee Samenwerking met lokale omroepen versterken journalistiek versterken 
media-aanbod

vergroten distributie  vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's en  
lokale publieke media-instellingen

Omroep Flevoland RTV Noord, RTV Drenthe, 
RTV Oost, L1, RTV Utrecht 
en Omroep Zeeland en 
diverse lokale publieke 
mediainstellingen

Project ondersteuning regio-
nale en lokale journalistiek en 
werkgelegenheid

versterken journalistiek  vergroten distributie   

Samenwerking tussen rpmi's en  
lokale publieke media-instellingen

NOS RPO en NLPO Versterking lokale journalistiek door 
samenwerking

versterken journalistiek    vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's en  
lokale publieke media-instellingen

Omroep Gelderland 27 lokale omroepen in 
Gelderland

Lokale communities uitbouwen en 
daarmee de kwaliteit van de berich-
ten van lokale omroepen verhogen

versterken journalistiek versterken 
media-aanbod

vergroten distributie  vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's en  
lokale publieke media-instellingen

Omroep Gelderland 11 lokale omroepen in 
Gelderland

Lokal grid: lokale journalistiek 
uitbouwen 

versterken journalistiek versterken 
media-aanbod

vergroten distributie versterken innovatie vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's en  
lokale publieke media-instellingen

Omroep Flevoland lokale omroepen in 
Flevoland

Samenwerking met lokale omroepen 
met innovatieve techniek

versterken journalistiek versterken 
media-aanbod

vergroten distributie versterken innovatie vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's en  
lokale publieke media-instellingen

NH Media AAN! (Amstelveen), 
Alkmaar Centraal, 
AT5, Haarlem 105, LOVE 
(Volendam/Edam), NH 
Gooi, Regio Noordkop, 
WEEFF (West Friesland).

NH-Lokaal versterken journalistiek versterken 
media-aanbod

vergroten distributie  vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's en  
lokale publieke media-instellingen

Omroep West 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)

Versterking lokale journalistiek door 
samenwerking in Regionaal Nieuws 
Netwerk (RNN)

versterken journalistiek versterken 
media-aanbod

vergroten distributie  vergroten 
doelmatigheid

Samenwerkingsvorm Coördinerende omroep Partners Naam project Doel(en)

 versterken journalistiek versterken 
media-aanbod

vergroten distributie versterken innovatie vergroten 
doelmatigheid
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Samenwerking tussen rpmi's en  
lokale publieke media-instellingen

Rijnmond Exxact Barendrecht, 
RTV Lansingerland, 
RTV Albrandswaard, 
Radio Ridderkerk, Radio 
Hoekscha Waard, Open 
Rotterdam

Samenwerking met lokale omroepen versterken journalistiek versterken 
media-aanbod

vergroten distributie  vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's en  
lokale publieke media-instellingen

Omroep Brabant Studio 040 en ZuidWest-TV Samen sterk in de regio versterken journalistiek versterken 
media-aanbod

vergroten distributie versterken innovatie  

Samenwerking tussen rpmi's en 
landelijke publieke media-instellingen

Omrop Fryslân en Omroep 
Max

 samenwerking met Maxx  versterken 
media-aanbod

vergroten distributie  vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's en 
landelijke publieke media-instellingen

Omroep Gelderland 13 regionale omroepen en 
NOS

Uitbreiding journalistieke samenwer-
king publieke regionale omroepen en 
de landelijke publieke omroep

versterken journalistiek versterken 
media-aanbod

vergroten distributie versterken innovatie vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's en 
landelijke publieke media-instellingen

13 omroepen 13 regionale omroepen en 
omroep Max

Noord-Zuid-Oost-West   vergroten distributie   

Samenwerking tussen rpmi's en 
landelijke publieke media-instellingen

13 omroepen 13 omroepen en NOS Bureau Regio (NOS Journaal Regio 
etc)

 versterken 
media-aanbod

vergroten distributie   

Samenwerking tussen rpmi's en  
private media

Omrop Fryslân Leeuwarder Courant en 
Financieel Dagblad

Samenwerking met LC en FD versterken journalistiek versterken 
media-aanbod

vergroten distributie versterken innovatie vergroten 
doelmatigheid

Samenwerking tussen rpmi's en  
private media

RTV Noord Follow the Money Onderzoeksverhalen ism Follow the 
Money

versterken journalistiek  vergroten distributie   

Samenwerking tussen rpmi's en  
private media

Omroep Brabant 3 DPG kranten Verkiezingsdebat versterken journalistiek versterken 
media-aanbod

vergroten distributie   

Samenwerking tussen rpmi's en  
private media

Omroep Brabant 13 regionale omroepen NLZIET  versterken 
media-aanbod

   

Samenwerkingsvorm Coördinerende omroep Partners Naam project Doel(en)

 versterken journalistiek versterken 
media-aanbod

vergroten distributie versterken innovatie vergroten 
doelmatigheid
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Definities
 
Evenementverslag
Een, al dan niet (semi) live, (audiovisuele) registratie bestemd voor versprei-
ding via één of meerdere aanbodkanalen van een rpmi van:
• een evenement bestaande uit culturele, of (sub)culturele 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.  

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.
 

Onderzoeksjournalistiek
Kritisch en diepgravend journalistiek onderzoek dat wordt uitgevoerd op 
basis van een onafhankelijk geformuleerde onderzoeksvraag en met 
toepassing van specifiek onderzoeksjournalistieke methoden, die be-ogen 
feiten en verbanden bloot te leggen die apart of in hun samenhang nog 
niet zichtbaar waren, en waarbij een zeker algemeen maatschappelijk 
belang in het geding is.
 
Werkervarings-/stageplaats
Werkervaringsplaats voor personen uit kwetsbare groepen (zoals jongeren, 
schoolverlaters, wajongers en gehandicapten). Een werkervaringsplaats 
behelst het opdoen van werkervaring nadat een opleiding of studie is 
voltooid. Een stageplaats voor personen tijdens opleiding of studie om hun 
talenten te ontwikkelen of om hen aan de omroep te binden.
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Hoofd- en nevenfuncties raad van toezicht en bestuur 
Overzicht per 31 december 2021 

 

Babette Aalberts, lid  

Hoofdfuncties  
• Advocaat/partner ABC Legal  

Nevenfuncties  
•  Gastdocent Media & Communicatie en Sport & (Media)recht 

 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)  
• Aandeelhouder 4MatFactory B.V. 
• Aandeelhouder Heppi.BV 
   

Maria Henneman, voorzitter  

Hoofdfuncties  
• Directeur/eigenaar Henneman Strategies BV, bureau voor  

strategie en (crisis)communicatie  
•  Directeur/eigenaar Hof van Amstel BV, dressuurstal  

Nevenfuncties 
• Voorzitter bestuur Rathenau Instituut (bezoldigd)  
• Buitengewoon raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid (bezoldigd)  
• Voorzitter programmacommissie Gender & Gezondheid ZonMw 

(bezoldigd)  
• Lid raad van advies Baker en McKenzie (bezoldigd)  
• Voorzitter ORUN, kwaliteitsinstituut voor de diploma’s en examinatoren 

hippische opleidingen Nederland (onbezoldigd)  
• Voorzitter Topsport Commissie Dressuur KNHS (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)  
 

Jan Müller, bestuurder 

Nevenfuncties uit hoofde van de functie bestuurder RPO 
• Lid bestuur Werkgeversvereniging voor de Media (onbezoldigd) 
• Lid bestuur Pensioenraad PNO Media (onbezoldigd) 
• Lid Commissie Omroepwerkgevers (onbezoldigd) 
• Lid AVA_Net Domeinraad (onbezoldigd)
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Samenstelling ORO 
Overzicht per 31 december 2021

Guus van Kleef Omroep Gelderland, voorzitter 

Pieter Sijpersma (interim) RTV Noord 

Houkje Rijpstra Omrop Fryslân

Dink Binnendijk RTV Drenthe

Judith Hartman RTV Oost 

Gerard Schuiteman RTV Utrecht

Allard Berends Omroep Flevoland

David Vink NH Media

Henk Lemckert Omroep West, vice-voorzitter

Bert Klaver Rijnmond

Monique Schoonen Omroep Zeeland

Hanneke Koppers Omroep Brabant

Job ter Have (interim) L1
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Toezichthoudende activiteiten De raad van toezicht van de stichting heeft zevenmaal vergaderd. 
Daarnaast zijn de commissies diverse keren bijeengeweest. Over de 
strategie, de evaluatie van het CBP en de samenstelling/omvang van 
de RvT is ook buiten de vergaderingen om overleg geweest. Er is een 
bijeenkomst met raden van toezicht van regionale omroepen georga-
niseerd en er zijn nieuwsbrieven naar de raden van toezicht van omroe-
pen gestuurd. Met zowel OCW als het CvdM heeft bestuurlijk overleg 
plaatsgevonden.

Zie verslag raad van toezicht

Bestuurlijke activiteiten Het bestuur heeft driemaal vergaderd. De jaarrekening en het jaarverslag 
zijn opgesteld. De bestuurder en secretaris hebben in overleg met de voor-
zitter van de raad van toezicht de vergaderingen van de raad 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 geactua-
liseerde RPO-handboek.

De bestuurder heeft sinds zijn aantreden tenminste eenmaal overleg 
gehad met alle bestuurders van omroepen 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.

Voldoen aan van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving

De Beleidsregels Governance en interne beheersing zijn nagelopen op 
actualiteit en naleving. In het bestuursverslag en het jaarverslag is gerap-
porteerd over de verschillende onderdelen.

De per 1 juli gewijzigde Mediawet (Variawet) is toegelicht aan RvT en 
omroepen.

Finance & control De jaarrekening met bestuursverslag is conform de richtlijnen en het 
Handboek Financiële verantwoording regionale publieke media-instellin-
gen en RPO  opgesteld. De accountant heeft tussentijds werkzaamheden 
verricht en de jaarrekening gecontroleerd. De financiële toetsing 2019 is 
zonder op- of aanmerkingen afgerond. 

Vragen over de financiële toetsing 2020 zijn beantwoord.

Het bestuur heeft de risico-analyse uitgevoerd en risicokaart en -beschrij-
ving herijkt en vastgesteld. Risicomanagement en interne beheersmaat-
regelen zijn twee keer besproken in de Auditcommissie en geagendeerd 
voor vergaderingen van de raad van toezicht. 

Activiteitenplan RPO 2021
I. Basisactiviteiten RPO als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO)
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Juridische advisering Gedurende het jaar is aandacht besteed aan de naleving van wet- en 
regelgeving. Met OCW en het CvdM is overleg geweest over de presta-
tieovereenkomst. Het bestuur, de raad van toezicht en het ORO zijn voor-
zien van diverse juridische adviezen over af te sluiten overeenkomsten 
en modellen voor fragmentlicenties, overeenkomsten van opdracht en 
samenwerkingsovereenkomsten met lokale omroepen en regelgeving 
omtrent online kansspelen.

PR, PA en communicatie 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 en de website informeren stake-
holders over ontwikkelingen binnen de regionale publieke omroep. Naast 
de website en nieuwsbrief worden Twitter en LinkedIn steeds meer ingezet. 
Het bereik (aantal volgers) op deze kanalen neemt verder toe. Rondom de 
Tweede Kamerverkiezingen is een campagne uitgevoerd en een videoclip 
gemaakt waarin het belang van de journalistiek en de regionale omroe-
pen onder de aandacht wordt gebracht. De nieuwe mediawoordvoerders 
hebben tijdens een bezoek aan het Mediapark kennisgemaakt met de 
RPO en regionale omroepen. Met bureau Meute is een eerste stap gezet in 
digital public affairs.

Bedrijfsvoering Het RPO-handboek is geactualiseerd na de bestuurswisseling. 

Concessiebeleidsplan De uitvoering en uitwerking van de ambities en doelstellingen uit het 
CBP zijn opgenomen in de begroting een terugkerend onderwerp op de 
agenda van het ORO.

Tussentijdse evaluatie & verdieping 
concessiebeleidsplan 

Uitvoeren evaluatie eerste planperiode 2019-2021
De RvT heeft een evaluatiecommissie samengesteld (Guusje ter Horst - 
voorzitter, Stefan Verkerk en Gyzlene Kramer-Zeroual) en bureau KWINK 
aangetrokken voor ondersteuning van de commissie. Een klankbordgroep 
is samengesteld om te reflecteren op de opzet en uitkomsten van de 
evaluatie. Op 2 juni is het eindrapport aangeboden aan de RvT. 

Nieuwe planperiode 2022-2025 en verdieping CBP 
De uitkomsten van de tussentijdse evaluatie vormen de basis van 
de aanscherping en verdieping van het CBP. Deze aanscherping 
en verdieping dient te worden gezien als een addendum op het 
concessiebeleidsplan 2017-2025, dat in zijn huidige vorm van toepassing 
blijft tot het einde van de huidige concessieperiode. Een kerngroep 
en een stuurgroep bestaande uit directeuren, hoofd- redacteuren en 
vertegenwoordigers van de RPO werken aan de hand van de thema’s 
digitale transformatie, kennis & innovatie, samenwerking lokaal-
regionaal-landelijk, diversiteit & inclusie, en gezamenlijkheid & profilering 
de huidige ambities uit in strategische prioriteiten. De verdieping en 
aanscherping wordt in het eerste kwartaal van 2022 aangeboden aan de 
nieuwe staatssecretaris 
Cultuur & Media.

II. Coördinatie & andere wettelijke taken
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Prestatieovereenkomst (POVK) Met OCW en het CvdM zijn afrondende gesprekken gevoerd over de 
POVK en de uitvoering van de prestatieafspraken. De POVK is op 17 
mei 2021 ondertekend en op 15 december 2021 gepubliceerd in de 
Staatscourant. Met het CvdM is de RPO in gesprek over de uitvoering 
van de prestatieafspraken. In het jaarverslag 2020 is voor het eerste 
gerapporteerd over zeven prestatieafspraken. Het CvdM heeft de 
rapportage over 2020 geverifieerd.

Begroting De begroting is opgesteld en voor advies voorgelegd aan het ORO. 
Vervolgens is de begroting vastgesteld door het bestuur, met instemming 
van de raad van toezicht. Bij het opstellen van de begroting zijn de 
omroepen gewezen op het proces van aanvraag starten/staken/wijzigen 
van aanbodkanalen en is een relatie gelegd met POVK. Een op het CBP 
afgestemd financieel- en beleidskader is aan de regionale omroepen 
gestuurd, met een instructie hoe hun bekostigingsaanvraag (begroting en 
activiteitenplan) op de RPO-begroting moet worden afgestemd.

CAO voor het Omroeppersoneel De RPO-bestuurder is lid van de werkgeversdelegatie voor de 
CAO-onderhandelingen. Na de zomer zijn de onderhandelingen gestart 
voor een nieuwe CAO met NVJ, CNV en FNV. 

De RPO-bestuurder is lid van de Werkgeversvereniging voor de Media en 
de organen van PNO Media (Pensioenraad). 

Onderzoek naar gelijk belonen Om inzicht te krijgen in beloningsverhoudingen tussen mannen en 
vrouwen binnen de omroepen heeft de werkgeversvereniging AWVN 
eind 2021 een onderzoek uitgevoerd op verzoek van werkgevers en 
werknemers.

Overleg ORO Het ORO kwam in 2021 negen maal bijeen met het RPO-bestuur. De 
overleggen zijn voorbereid door de RPO in overleg met de voorzitter en 
vice-voorzitter van het ORO. Daarmee is ook regelmatig overleg over o.a. 
de uitvoering van de jaarplannen, de toekomstvisie, de begroting en de 
public affairs.

(Bijdragen aan) gezamenlijke 
vertegenwoordiging

Gedurende het hele jaar heeft de RPO de regionale omroep 
vertegenwoordigd bij het ministerie van OCW, het ministerie van EZK, het 
ministerie van J&V, het ministerie van VWS, parlementen, het CvdM, de 
Raad voor Cultuur, NPO, NLPO, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, 
Instituut voor Beeld & Geluid, NICAM en andere organisaties. 

De RPO en regionale omroepen trekken gezamenlijk op richting de 
Tweede Kamerverkiezingen, formatie, algemene overleggen etc. Naast 
eerdergenoemde videoclip, waarin de boodschap om te investeren in 
de journalistiek centraal staat, is er ook een brief aan de informateur 
gestuurd.

De bestuurder en/of RvT-voorzitter hebben een bijdrage geleverd aan 
de scenariostudie van het SvdJ, een expertmeeting over diversiteit, een 
onderzoek naar due prominence en de evaluatie van de vorming van 
streekomroepen. 

De RPO heeft een overeenkomst afgesloten met de Stichting Reclame 
Code Commissie (voorheen liep de vertegenwoordiging van rpmi’s 
bij SRC via Ster). Met het NICAM heeft de RPO een (hernieuwde) 
aansluitovereenkomst gesloten. 

RPO heeft zich aangesloten bij het netwerk mediawijsheid. De bestuurder 
treedt op als ambassadeur en heeft in de week van de mediawijsheid 

Bevorderen Good Governance Good governance is een terugkerend onderwerp in overleggen en de 
jaarlijkse bijeenkomst met raden van toezicht van regionale omroepen.

Invulling geven aan bestaande  
en eventuele nieuwe beleidsregels/
regelingen CvdM, RvC en andere 
mediagerelateerde (zelf)regulerende 
organen

De RPO heeft een bijdrage geleverd aan de informele consultatie 
beleidsregel quota.
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Coördineren beleidszaken vanuit 
overheid en toezichthouders

Met OCW is gesproken over de gevolgen, scenario’s en maatregelen 
n.a.v. het uitbreken van de coronacrisis. Coulancemaatregelen m.b.t. de 
reserves voor media-aanbod (RMA-positie) van omroepen zijn bevestigd.

Toepassen en actualiseren 
samenhangende distributiestrategie

In het jaarverslag is gerapporteerd over de uitvoering van de 
samenhangende distributiestrategie. In de aanloop naar de begroting zijn 
de marktonwikkelingen geanalyseerd en is de strategie geactualiseerd en 
uitgewerkt in de RPO-begroting 2022.

Bewaken handleiding voor regionale 
mediaraden 

Omroepen zijn gewezen op de toepassing van de handleiding en 
het openbaar maken van de jaarverslagen van de mediaraden. 
Alle omroepen hebben aangegeven aan de RPO het verslag van de 
Mediaraad te publiceren (een prestatieafspraak).

Bijdragen aan samenwerking met 
landelijke omroepen door beleid en 
uitvoering

Het NOS Journaal Regio en het nieuwe programma Noord-Zuid-Oost-
West zijn gestart op 4 januari. De samenwerking met de NOS in landelijke 
dagjournaals van 12.00 en 15.00 uur is gecontinueerd.

De kerngroep NPO Regio heeft de eerste resultaten besproken en 
voortzetting regionale programmering besproken. De invulling van het 
blok (met (co)producties van regionale en landelijke omroepen) is daarbij 
steeds onderwerp van gesprek. 

De overeenkomst met de NOS wordt voor het jaar 2022 verlengd en 
gesproken wordt over de verlenging van de vereenkomst voor de periode 
tot en met 2025 (gelijk aan concessie RPO). 

Procedure aanbodkanalen rpmi’s De aanvraag van nieuwe en wijzigingen in bestaande aanbodkanalen 
heeft een plek gekregen (met onderbouwing) in de RPO-begroting. 
OCW heeft ingestemd met beëindiging van de aanbodkanalen Zeeuwse 
top 40 en Klipklar en de wijziging van Allesfrysk. De procedure voor de 
aanvraag van twee nieuwe aanbodkanalen van Radio Drenthe is 21 juni 
gepubliceerd in de Staatscourant. 

In de begroting 2022 is beëindiging van het aanbodkanaal overuit.nl van 
RTV Oost aangevraagd.

Bijdragen aan samenwerking met 
lokale omroepen door beleid en 
uitvoering

De bestuurder heeft verschillende gesprekken gevoerd met de NLPO-
directeur over samenwerking tussen regionale en lokale omroepen. Een 
reactie op het vervolgadvies RvC/ROB is voorbereid en besproken in het 
ORO.

Het project van de RPO, NLPO en NOS “Versterking van de lokale 
journalistiek via samenwerking tussen de regionale en lokale omroepen” 
is in januari van start gegaan.

De RPO monitort de verschillende projecten m.b.t. samenwerking en heeft 
daarvoor een aparte projectmanager aangetrokken. De KPI’s worden in 
lijn met elkaar gebracht.

Met de NLPO is een benen-op-tafel-sessie gevoerd. Daarbij waren 
naast de bestuurders van de RPO en NLPO vier directeuren van lokale en 
regionale omroepen aanwezig.
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Bereik- en waarderingsonderzoek Coördineren van sectoronderzoek en meetmethoden andere 
onderzoeken.

De regionale omroepen gaan per 1 januari 2022 gezamenlijk 
deelnemen aan het online bereiksonderzoek NMO DAM. Het betreft 
hier de marktstandaard voor bereik van website en app. Technische 
implementatie om deel te kunnen nemen wordt gerealiseerd. 
De RPO heeft deelname aan het NLO online streaming onderzoek 
voorbereid.

De overeenkomst met Motivaction is verlengd voor 2022. Daarin is 
onder meer afgesproken dat het aantal presentaties aan directeuren, 
hoofdredacteuren en marketing uitgebreid wordt.  

Media- en ander onderzoek Verzamelen, ordenen en analyseren prestatie- en gebruikscijfers van 
de verschillende aanbodkanalen en platformen. Volgen trends en deze 
in kaart brengen ten opzichte van algemene, regionale, landelijke of 
mondiale trends.

Distributiebeleid Volgen, bestuderen en adviseren over beleidsveld distributie en 
frequenties (zoals digitale radio en tv, FM, kabel en online), waaronder 
Algemeen Overleggen van vaste Kamercommissies en reacties op 
internetconsultaties.
Vertegenwoordiging in overleggen met beleidsorganen en stakeholders 
(Nationaal Frequentiebeleid Overleg, PMSE, Ketenoverleg)
In samenspraak met omroepen gegeven op het Meetprotocol 
ingebruiknameverplichtingen DAB+ dat Agentschap Telecom heeft 
opgesteld en geconsulteerd.
Overleg met de voorbereidingscommissie DAB+ , deelnemen aan 
gesprekken met EZK en niet-landelijke vergunninghouders over DAB 
vergunningen vanaf 2022.
Voorbereiding verlenging frequentievergunningen voor radiodistributie via 
FM en DAB per september 2022 is opgestart.
Afspraken met pakketaanbieders over doorgifte, inclusief naleving 
must-carry verplichtingen en beoordeling ontheffingsverzoeken 
vergunningvoorschriften. 
Afspraken met VodafoneZiggo voorbereid over de implementatie van 
replay en restart, over afschakeling FM op de kabel en over de upgrade 
naar HD.  
Aan Freedom Internet (ontstaan na opheffen XS4All) is voorlopige 
toestemming voor doorgifte verleend. Met Nederland.FM zijn afspraken 
gemaakt over het embedden van content op de webplatforms.
Coördineren afspraken met NLZIET vanaf 2022.
Afspraken gemaakt met NLZIET en Regiogroei over de implementatie van 
VOD.
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Bevorderen van doelmatigheid, 
waaronder de doelmatige inzet van 
publieke middelen om beoogde 
resultaten te bereiken 
Rekening houdend met publieke taak 
en publieke waarden van het regionale 
media-aanbod van de RPMI’s in hun 
verzorgingsgebieden (maatschappelijke 
binding, regionale identiteit)

• Stimuleren vergelijkbare jaarverslaggeving en gebruik 
verantwoordingsmodellen

• Met Regiogroei, RPO en niet-deelnemers vindt periodiek overleg plaats 
over de activiteiten.

• Operationeel beheer contracten en distributieovereenkomsten DAB+.
• Afsluiten van overeenkomsten namens alle of meerdere rpmi’s (o.a. op 

gebied van distributie).
• Overeenkomst met Worldwide Radioplayer LLC gesloten voor hybride 

radiodistributie.
• Organiseren van gezamenlijke inkoopprocedures. 
• Modelovereenkomsten voor samenwerking regionaal/lokaal en 

fragmentlicenties zijn opgesteld.
• Verantwoording subsidie voor project vfonds is opgesteld.
• De RPO is aangesloten bij gesprekken over pilot(s) met Beeld & Geluid.

Bijdragen aan/ gezamenlijke verte-
genwoordiging van de sector bij en 
in besturen van onder andere (niet 
uitputtend)

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, Stichting Thuiskopie, Ketenoverleg (overlegorgaan 
van de grootste partijen betrokken bij de Nederlandse televisiedistribu-
tieketen), etc. 

De RPO heeft bijgedragen aan de Regio-Tegel. De prijzen zijn op 21 mei 
2021 uitgereikt. Regionale omroepen vielen dit jaar niet in de prijzen, 
ondanks dat twee regionale journalistieke producties genomineerd 
waren. Dat zijn: Boer met kiespijn van Omroep Brabant in de categorie 
Online en de reportage van Omroep Gelderland over de slachtoffers van 
het coronavirus in Heerde in de categorie Regionaal/lokaal.

Faciliteren van uitwisseling van 
kennis en ervaringen tussen rpmi’s 
op gebied van personeel en organi-
satie, financiën, techniek, onderzoek 
en innovatie

De RPO organiseert de overleggen van de hoofden P&O, hoofden finan-
ciën, hoofden techniek en het marketingoverleg. De RPO beheert de 
agenda, voert concrete acties uit, regelt afspraken, verslaat vergaderin-
gen en ziet toe op opvolging van gemaakte afspraken (zie verschillende 
overleggen).

Communicatie Communicatie en marketing m.b.t de rpmi’s als collectief en m.b.t. de 
individuele rpmi’s.

Voeren van gezamenlijke inkooppro-
cedures waaronder

Zie bevorderen doelmatigheid.

Behartigen van gemeenschappelijk 
belangen bij derde partijen 

De RPO heeft de totstandkoming en verlenging van overeenkomsten en 
afspraken met verschillende partijen (waaronder collectieve beheersor-
ganisaties) gecoördineerd namens de omroepen.

NL Media Event en NL Awards De hoofdredacteuren hebben de NL Awards online laten uitreiken op 
27 mei. Met een bijdrage van minister Slob en PvdA-Tweede Kamerlid 
Habtamu de Hoop.

III. Bevorderen samenwerking tussen RPMI’s
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Lijst met afkortingen
BZK
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

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

CvdM/Commissariaat
Commissariaat voor de Media

CIRCOM
European Association of Regional Television 

DAB
Digital Audio Broadcasting

EPG’s   
Electronische programmagidsen

FTE
Fulltime Equivalent (voltijd dienstverband) 

EZK   
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

GfK DAM  
GfK Digital Audience Measurement

Regiogroei/GROE&I 
Gemeenschappelijk Regionaal Online Expertise- en 
Innovatiecentrum

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

RPO
Regionale Publieke Omroep

HD
High Definition

IPO
Interprovinciaal Overleg

KPI
Kritieke Prestatie Indicator 

NICAM
Nederlands Instituut voor de Classificatie van 
Audiovisuele Media

NLO
Nationaal Luister Onderzoek

NLPO
Nederlandse Lokale Publieke Omroep

NOBO
Nederlands Online Bereik Onderzoek

NPO
Nederlandse Publieke Omroep

OCW
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ORN
Omroep Reclame Nederland

ORO
Overleg Regionale Omroepen

PMA
Platform Media Adviesbureaus

POVK
Prestatieovereenkomst

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

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

VOD   
Video On Demand

VNG   
Vereniging Nederlandse Gemeenten

Wob   
Wet Openbaarheid van Bestuur

ZBO   
Zelfstandig bestuursorgaan

ZZP   
Zelfstandige Zonder Personeel
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De WNT is van toepassing op Stichting Regionale Publieke Omroep. Het voor Stichting Regionale Publieke Omroep 
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 148.000, het bezoldigingsmaximum topfunctionarissen van 
media-instellingen.

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

Gegevens 2021
bedragen x € 1 J. Müller
Functiegegevens Directeur/bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/2 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0
Dienstbetrekking? ja

Bezoldiging 
Beloningen plus belastbare onkostenvergoedingen €  120.566
Beloningen betaalbaar op termijn €  14.858
Subtotaal €  135.424
 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum €  135.430
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag  n.v.t.
Bezoldiging €  135.424
 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

Gegevens 2020
bedragen x € 1 J. Müller
Functiegegevens Directeur/bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2020 n.v.t.
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)  n.v.t.
Dienstbetrekking?
 n.v.t.
Bezoldiging 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen n.v.t.
Beloningen betaalbaar op termijn n.v.t.
Subtotaal n.v.t.
 
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum n.v.t. 
Bezoldiging n.v.t.

WNT-verantwoording 2021 Stichting Regionale Publieke Omroep 
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Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Gegevens 2021
bedragen x € 1 M. Minkman
Functiegegevens Bestuurder a.i.

Kalenderjaar 2021 2020
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 01/01 - 31/1 01/09 - 31/12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar  1 4
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 31 368

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  
Maximum uurtarief in het kalenderjaar  € 199 € 193
Maxima op basis van de normbedragen per maand € 6.169 € 71.024
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12  € 77.193

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)  
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?  Ja
Bezoldiging in de betreffende periode € 3.875 € 46.000
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12  € 49.875
 
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag   n.v.t. 
Bezoldiging   € 49.875
  
Het bedrag van de overschrijding en de reden 
waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  n.v.t.
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Colofon
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RPO Jaarverslag 2021
11 mei 2022

Tekst
RPO

Tekstredactie 
Rob Wilson – RW-Solutions

Ontwerp
Jochum de Jong - de Toekomst

Fotografie 
• Lida Huver,  L1 (omslag)
• Jan Müller, RPO (p.2)
• Roze Maandag, Omroep Brabant (p. 3)
• Jim van der Deijl, Omroep West (p.4)
• Lex van Moorsel, L1 (p.10)
• Janine Renes, RTV Oost (p.11)
• Jordy Graat en Christel de Laat, Omroep Brabant (p. 12)
• Óngerwaeg, L1 (p. 13)
• Formule 1, NH Nieuws (p. 14)
• Bas Dingemanse, Daniel Godinho Veiga, Habtamu de Hoop, Dionne Stax NL 

Awards 2020 (p.15)
• Karel Oosterhuis, RTV Noord (p.16 of 17)
• Inga Tjapkes, RTV Oost (p.18)
• Digitale transformatie, Omrop Fryslân, RPO (p. 19)
• Daniel Godinho Veiga, Lennard Jan Geert, Omrop Fryslân, Leo TV, NOS 

Journaal Regio (p. 20)
• Anne-Marie Verhagen, Annemarie de Wit, RTV Utrecht (p. 22)
• Tiete Sijens, Simone Scheffer, Omrop Fryslân (p.24)
• Rogiér Dankerlui, Omroep Flevoland (p.27)
• In actie voor Rob Harmeling, RTV Oost (p.29)
• Raad van toezicht, RPO (p.32)
• Karin Mulder, RTV Drenthe (p. 34)
• Joris Linssen, Harm Edens, Omroep Gelderland (p.41)
• Kustmarathon, Omroep Zeeland (p.51)
• Maikel Coomans, Rijnmond (p.60)
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