Bijlage 2a. Advies lokale omroep - Stukken bij aanvraag Omroepstichting ZuidWest
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Gemeente Steenbergen
t.a.v. College van B&W
Postbus 6
4650 AA Steenbergen
Bergen op Zoom, 20 maart 2018

Betreft: Plan van aanpak omroep Steenbergen
Uw referentie: UM1801144

Geacht College,
Bijgaand sturen wij u alle gevraagde stukken om tot een advies te kunnen komen, richting uw Raad,
voor de aanwijzing van de vergunning voor de (streek)omroep van de gemeente Steenbergen.
Wij zijn trots op het plan dat wij hebben voor de hele streek, waar Steenbergen een belangrijk deel
van uit maakt. Zowel wij, als de NLPO en uw eigen VNG, staan volledig achter de plannen van het
vormen van sterkte streekomroepen die geworteld zijn in de haarvaten van de samenleving.
Streekomroep ZuidWest heeft de afgelopen jaren bewezen om een kwalitatief hoogwaardige
omroep te zijn, die altijd op de juiste momenten bij belangrijke gebeurtenissen aanwezig is. Wij
brengen het laatste nieuws op radio, tv en internet. Laten inwoners uit de buurt aan het woord en
kijken kritisch naar de samenleving. We volgen het bedrijfsleven en de overheid op de voet in onze
nieuwsprogramma’s, maar werken ook samen met deze partijen als het gaat om voorlichting en het
visualiseren van hun communicatie.
Communiceren via beelden is niet alleen de toekomst, maar ook de huidige realiteit. Streekomroep
ZuidWest is hierin gespecialiseerd. Iedere werkdag brengen wij de regio met eigen en vernieuwde
formats in beeld op ZuidWest TV. Iedere dag van de week hebben we live programma’s op ZuidWest
FM en ons multimediale nieuwsplatform ZuidWest Update verzorgt het nieuws 24 uur per dag. Met
iedere uur een nieuwsbulletin op FM en minimaal 2 keer per week een nieuwsuitzending op FM. Dat
zijn de eisen van het LTMA (lokaal toereikend media aanbod), waar een goede streekomroep,
volgens het convenant van de VNG en NLPO, aan moet voldoen.
Met de bekostigingsplicht van de gemeenten in ons verzorgingsgebied dekken wij momenteel 25%
van onze begroting. De overige 75% van onze begroting halen wij binnen uit de markt. Hiermee
bewijzen wij dat Streekomroep ZuidWest een grote achterban heeft die het waard vind om te
adverteren en investeren in de omroep.
De huidige programmering van Streekomroep ZuidWest staat stevig, maar biedt zeker nog plaats
voor nieuws, informatie en achtergronden vanuit de Gemeente Steenbergen. De afgelopen periode
hebben wij de gemeente al regelmatig gevolgd met nieuwsitems en zonden wij ook, in
samenwerking met het Filmcollectief Steenbergen de grote optocht van Steenbergen LIVE uit.
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Aan u de keuze om te kiezen tussen de lokale omroep op het niveau dat er nu is, zonder vorm van
samenwerking in de regio. Eerdere pogingen tot samenwerking met ZuidWest of Ons West-Brabant
zijn immers al mislukt.
Of de lijn van uw VNG te kiezen, aan te sluiten bij het door u getekende ‘Convenant samenwerking
Brabantse Wal’ en te kiezen in de lijn ‘Veerkrachtig bestuur Brabantse Wal’ voor een omroep die zijn
bestaansrecht sinds 1969 al bewezen heeft, open staat voor iedere samenwerking én bovenal werkt
met professionals én een grote groep van 120 vrijwilligers uit heel de streek.
Als u voor samenwerking op de Brabantse Wal kiest, dan zet Streekomroep ZuidWest de volgende
stap met zijn huidige PBO en vraagt aan Steenbergse inwoners om hierin plaats te nemen. Het PBO
van Streekomroep ZuidWest functioneert, zoals de Wet het voorschrijft, volledig zelfstandig mét
eigen bestuur. Het PBO fungeert als een klankbord voor het MT van de omroep en controleert mede
de koers. Het netwerk van het PBO is van wezenlijk belang voor de omroep.
Graag vragen wij uw aandacht voor dit filmpje waarin u een goed beeld krijgt van ons als omroep,
hoe wij werken, wat onze kwaliteiten zijn én dat wij als Streekomroep hoge waardering krijgen.
Veel kijk plezier! https://www.youtube.com/watch?v=nNN0ho4omI4
Om u te overtuigen om voor een stevige streekomroep te kiezen, nodig ik u van harte uit om in
gesprek te gaan met Burgemeester Niederer van de Gemeente Roosendaal om zijn ervaringen over
ons met u te delen.
Tot slot wens is u alle wijsheid toe met het maken van uw besluit. En ben ik altijd bereid om
openstaande vragen te beantwoorden.

Met hartelijke groet,

Maarten van den Boom
directeur streekomroep ZuidWest
Als bijlage treft u aan:
Beleidsplan OS ZuidWest
Missie-Visie
Redactiestatuut
Jaarplannen TV/FM/Update
Organisatie structuur
Organisatie, Regelement en regels van OS ZuidWest
PBO (met afzonderlijke CV’s)
PBO reglement
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overzicht van de leden van het programmabeleidbepalend
orgaan (pbo)
Voorzitter:

Ruud Jellema....................................................................................................

Adres:
Tel. nr.
Stroming

Naam en adresgegevens

Organisatie/instelling en
adresgegevens

Maatschappelijke zorg en
welzijn

ABZ

Cultuur en kunst

De Geschiedkundige Kring

Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke
grondslag

Sint Norbertusparochie
Roosendaal

Werknemers

ZLTO

Werkgevers

“Het Palet”.

Onderwijs en educatie

Da Vinci College

Sport en recreatie

Roosendaalse Voetbal
Federatie (RVF),

Etnische en culturele
minderheden

RNW Media

Turkse Moskee

1

Leden op persoonlijke titel:
1)

2)

............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

3)

............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

4)

............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

5)

............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

2

Postbus 18
4600 AA Bergen op Zoom
KvK 41104079
Btw NL007291425B01
Rabobank NL74 RABO 0118 8548 60

Uitwerking Profiel voor de streek omroepstichting ZuidWest
Uitgangspunten.
1. De wet: de regionale omroepstichting ZuidWest is een publieke omroep, dwz dat:
- De omroep voldoet aan de eisen van het Commissariaat voor de Media
- De omroep voldoet aan de Mediawet.
- De omroep werkt met een PBO.
- Er aandacht moet zijn voor alle maatschappelijke groeperingen.
2. De doelgroep:
- De omroep richt zich op alle mensen die wonen in het afgesproken uitzendgebied.
- De omroep heeft een regionaal karakter.
- Laat zich leiden door de demografische gegevens van de aangesloten gemeenten.
- De omroep richt zich voor een belangrijk deel op de grootste aaneengesloten groep
binnen die bevolkingsopbouw.
- De groep mag in beperkte mate over de grenzen van het uitzendgebied heenkijken.
3. Informatief:
- De omroep geeft onafhankelijke regionale informatie over het uitzendgebied of
informatie die betrekking heeft over het uitzendgebied.
- De omroep moet evenementgericht zijn.
4. Herkenbaar:
- De omroep moet een herkenbaar gezicht hebben.
- De omroep moet vaak zichtbaar aanwezig zijn.
- De omroep moet uniformiteit uitstralen.
- ZuidWest FM heeft een horizontale programmering.
- ZuidWest TV heeft een horizontale en verticale programmering.
- De omroep mag geen kopie zijn van bestaande (landelijke) media.
5. Kwaliteit:
- De omroep moet de hoogste kwaliteit nastreven.
- De omroep moet professionaliteit nastreven.
- Er moet training en coaching zijn voor alle medewerkers.
- Er moet continue toetsing zijn (zelfkritiek, aan de poort of via een commissie).
- Binnen de omroep werk je voor de kijker/luisteraar en niet voor jezelf.
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6. Alle media:
- Er moet continu gestreefd worden naar crossmediale samenwerking.
- De nieuwe media (internet en sociale media) moeten een gelijkwaardige plaats hebben
naast de bestaande media (als tv, radio en tekst tv).
- Er zijn richtlijnen komen voor Social Media. Wat mag en kan geplaatst worden over de
omroep.
Uitwerking in de praktijk

-

-

-

-

-

-

1. De wet:
Het Commissariaat verleent vergunningen aan publieke en commerciële omroepen,
landelijk, regionaal en lokaal. Aan deze vergunningen zijn mediawettelijke voorwaarden
verbonden. Omroepstichting ZuidWest zal aan deze voorwaarden blijven voldoen.
Bij het programmatoezicht richt het Commissariaat zich op naleving van reclame- en
sponsorregels, programmavoorschriften, formatverplichtingen en programmaquotaeisen door publieke en commerciële omroepinstellingen.
Indien een programma wordt gesteund door een of meerdere sponsoren in de vorm
van geld, of goederen kan op zijn verzoek een vermelding worden gemaakt aan het
begin en het einde van een programma door middel van : ‘dit programma is (mede)
mogelijk gemaakt door’ of. ‘dit programma is gesponsord door’.
De inhoud van programma's is de verantwoordelijkheid van de omroepinstellingen en
valt niet onder het toezicht van het Commissariaat. Het toezicht op programma's vindt
altijd plaats nadat ze zijn uitgezonden.
De publieke omroep mag jaarlijks niet meer dan 10% en dagelijks niet meer dan 15%
van de zendtijd aan reclame besteden.
Het PBO is, conform de Mediawet, het orgaan van de lokale/streekomroep dat het
programmabeleid bepaalt.
Het PBO is, in overeenstemming met de Mediawet, zodanig samengesteld dat het
representatief is voor de belangrijkste, in de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal
en Woensdrecht, voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en
geestelijke stromingen.
Het PBO krijgt een functie bij het nagaan van het spectrum en programmering van de
programma’s.
In de Mediawet worden de volgende stromingen genoemd: Maatschappelijk zorg en
welzijn; Cultuur en kunst, Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke
grondslag; Onderwijs en educatie; Werkgevers; Werknemers; Etnische en culturele
minderheden; Sport en recreatie; Jongeren; Ouderen; Vrouwen; Agrarische sector.
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Het programma-aanbod van onze omroep moet zodanig zijn dat alle stromingen in
voldoende mate aan de beurt komen.
Alle sponsorcontacten en commerciële contracten lopen via een centraal punt: de sales
afdeling. Daar kunnen aanvragen worden ingediend voor prijzen e.d. en worden grote
acties gecoördineerd.

2. De doelgroep:
De omroep moet te horen en te zien zijn (op de (digitale)kabel, in de
ether,website/apps) in het verzorgingsgebied dat geldt volgens de dan geldige
vergunning.
De omroep richt zich op alle mensen die wonen in het verzorgingsgebied.
De radio en tv frequenties moeten voor iedere inwoner duidelijk zijn.
De actualiteit en informatie die gebracht wordt moet een nadrukkelijke relatie hebben
met de gemeenten waarin we uitzenden.
Dat betekent dat de actualiteiten en de informatie moet gaan over personen en zaken
die aanwezig zijn binnen het gebied of betrekking hebben op dit gebied.
Landelijke info is niet de primaire doelstelling, maar kan in bijzondere gevallen gebruikt
worden.
Er is rekening gehouden met de bevolkingsopbouw;
In de praktijk betekent dit dat de helft van de aandacht moet gaan naar de leeftijd van
20 – 54 (boodschapper); ongeveer 1/5 naar de jeugd en 1/3 deel naar ouderen boven
de 55 jaar.
ZuidWest FM heeft als doelgroep 30-60 jaar. Dit is de primaire doelgroep waar
ZuidWestFM zich op richt. Er kan natuurlijk ook aandacht zijn voor de andere
leeftijdsgroepen, maar de categorie ‘boodschappers’ is het primaire doel.
ZuidWest TV programmeert in thema programma (sport, religie, lifestyle, jeugd, 55+)
Voor een aantal thema’s is geen specifieke leeftijdsgroepen aan te wijzen. Wel moeten
de programma makers de ‘boodschappers’ als een belangrijk ijkpunt aanhouden.
De omroep mag in beperkte mate over de grenzen van het uitzendgebied heenkijken.
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3. Informatief:
Bij info over geschillen of vraagstukken moet hoor – en wederhoor worden toegepast.
Op het algemene digitale planbord moet steeds worden aangegeven welk onderwerp
met welke gast wordt behandeld.
Er mag per week maar eenmaal op radio en eenmaal op tv uitgebreide aandacht zijn
voor hetzelfde onderwerp. Geen overlappingen met dezelfde strekking in het verhaal.
In ieder programma op ZuidWest FM tussen 07:00 uur en 23:00 uur is op half (.30)
ZuidWest Update te horen.
Tussen 18:00 en 19:00 uur zal er op doordeweekse dagen een uur lang het informatieve
programma ZuidWest Update te horen zijn op FM.
Er wordt uitgebreide aandacht besteed aan de grote gebeurtenissen in het
verzorgingsgebied.
Er wordt een jaarlijkse lijst opgesteld welke evenementen daaronder vallen.
Evenementen met een A status met crossmediale belangstelling en bijv. meerdaagse
aandacht en/of lijfelijke aanwezigheid.
Evenementen met een B status met een kortere uitstraling, waarbij een van de
disciplines ter plekke aanwezig is. (live reportage tv en/of grote radioset aanwezig)
Evenementen met een C status, die aandacht verdienen in een programma op radio en
of tv. (schakelen in radio uitzending en/of reportage tv)
Evenementen met een D status, die redactionele aandacht verdienen in een
programma op radio en of tv.
Ieder jaar wordt de evenementenkalender weer opnieuw vastgesteld door de redactie.
We moeten in al onze uitingen rekening houden dat iedere gemeente binnen het
verzorgingsgebied evenredig veel aan bod komt.
In principe wordt meer dan een maand van te voren bekend welke (radio)zendtijd
wordt geëist bij A en B evenementen.
Evenementenbelangstelling kan door middel van een lijfelijke aanwezigheid of door
een thematische programmering. De normale programmering komt dan te vervallen.
Lijfelijke aanwezigheid heeft ook tot doel de naamsbekendheid en de inbedding in de
bevolking.
Eerste prioriteit zijn de betaalde producties omdat zij voor de financiële dekking
moeten zorgen / de omroep financieel overeind houden. Al het andere moet daarvoor
wijken, mits ook de uitzendtijden een maand van te voren bekend zijn.
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4. Herkenbaar:
De omroep werkt met een uniform professioneel gemaakt jinglepakket (FM) stationID’s
(TV).
Het management zorgt voor een jaarlijks budget voor radio en tv jingles.
Eigengemaakte (radio)jingles worden beoordeeld door de jinglecommissie die bestaat
op 2 personen.
Eigengemaakte jingles worden getoetst op bruikbaarheid en originaliteit en of zij vrij te
gebruiken zijn. Jingles van andere omroepen mogen niet gebruikt worden.
Ieder programma kan een verzoek indien om voor zijn programma jingles te krijgen.
De ondersteunende jingles van zowel het radio en tv programma als het station dienen
herkenbaar te zijn d.m.v. een vaste stationsstem.
Radio en tv programma’s maken voor meerdere omroepen kan mits men bij
radioprogramma’s duidelijk ZuidWest FM er in herkent en het programma voldoet aan
de regels van OS ZuidWest. Tijdens TV programma’s komt altijd het herkenbare
hoeklogo linksboven in beeld.
In alle post en internetuitingen wordt gewerkt met de bekende ZuidWest logo’s.
De herkenbaarheid komt zeker tot uiting in de regionale onderwerpen waar aandacht
aangegeven wordt.
Medewerkers van radio en tv wordt gevraagd regelmatig wervende promo’s te draaien
van de programma’s van collega’s. (bij TV gaat dit in de uitzend computer
geautomatiseerd)
De omroep is regelmatig bij evenementen in de regio aanwezig.
Bij aanwezigheid moet standaard zaken als spandoeken, beachflags enz zichtbaar zijn.
De plopkappen van de microfoons moeten het ZuidWest logo hebben. Op locatie en in
de studio.
De aanwezigen dienen zoveel mogelijk T-shirts, jassen en andere officiële
promotiezaken met ZuidWest logo’s te dragen.
Herkenbare uniformiteit is er in de verticale en horizontale radio en tv programmering.
Herkenbaarheid is er door een strak vast muziekformat op de radio.
Dat format is gebaseerd op de doelgroep van ZuidWest FM 30-60 jaar.
Het muziekformat mag niet gestoeld zijn op de formats van andere
omroepen/programma’s.
In het muziekformat mag 1 plaat per uur worden gewisseld voor een eigen vrije keus.
Dit is niet verplicht. Deze eigen keus moet wel bij het station passen. Gebruikt men een
vrije keus dan komt deze plaat in plaats van de plaat die in het format staat. (de format
plaat vervalt). Na de uitzondering pakt men het format dus een plaat verder op dan
waar men het format verliet.
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Doel van het format van onze omroep is om de diversiteit in de muziek verantwoord te
waarborgen. Als binnen het format structureel één muzieksoort (bijv. Nederlandstalig)
wordt gedraaid is dit niet de bedoelding.

-

Het verdiepingsprogramma op de radio (ma-di-wo-do-vr) is van 18:00 tot 19:00 uur. Dit
programma heet ZuidWest Update en behandelt de actualiteit van deze dag/week.
ZuidWest Update komt ook op tv terug als actualiteiten programma. Zo komt er 1 cross
mediale naam voor de actualiteiten op Radio, TV en internet.
Op vrij, zat en zon van 21-23 uur is er een afwijkend programma. De specifieke regels
voor deze 3 programma’s worden met de betreffende programmamakers afgestemd.
Op dinsdagavond van 19-23 uur is er ruimte voor jongeren. Ook kunnen nieuwe
talenten op die dag voor een bepaalde tijd een kans krijgen om een programma op
ZuidWest FM te maken. Na een periode van 3 maanden wordt bekeken of er een vaste
plaats is in de programmering.

-
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Tijdens evenementen geven wij aandacht aan dit evenement doormiddel van
interviews, de muziek blijft volgens het format. Eventuele afwijkingen worden met de
radio manager afgestemd.
Een technicus is nooit automatisch een presentator, hier zal eerst een oordeel over
moeten komen door het radiomanagement.
De muziekcommissie bestaat uit 3 personen. Deze commissie is verantwoordelijk voor
de muziek die gedraaid moet worden. De commissie doet dit in overleg met de radio
manager.
De muziekcommissie van ZuidWest FM heeft als doel de database met muziek op orde
te houden volgens de afspraken die daarvoor in dit format zijn vastgelegd.
De overige medewerkers krijgen niet de bevoegdheid om in de database te werken.
De muziekcommissie zorgt ervoor dat jingles/promo’s volgens de afgesproken regels
tijdig en op juiste wijze ingevoerd zijn.
De muziekcommissie heeft volledige rechten op de muziekdatabase zoals het invoeren
(importeren), bijwerken en verwijderen van track. De muziekredactie komt hiervoor
regelmatig bij elkaar voor overleg.
De TV programmering wordt half jaarlijks vastgesteld door manager TV in overleg met
de algemeen manager.
De sales afdeling is volledig verantwoordelijk voor de afhandeling van de commercials
op radio, tv en internet.

5. Kwaliteit.
De kwaliteit van de programma’s dient de eerste prioriteit zijn van alle
programmamakers.
Er zijn drie manieren van feedback:
A.: Een regelmatig kijk- en luisteronderzoek (prioriteit!)
B.: Het verdient aanbeveling elkaar feedback te geven op de programma’s.
C.: De opmerkingen via collega’s van andere professionele omroepen.
Ieder jaar moet elk radio en tv programma een model draaiboek voorleggen, wat bij de
jaarlijkse bespreking leidend kan zijn.
De resultaten worden door de managers besproken met de medewerkers. Dat moet
leiden tot aanpassing van het programma.
Indien uit de beoordelingen of door klachten van luisteraars een medewerker blijk
geeft van te weinig kwaliteit wordt hem/haar een scholing aangeboden
Bij een herhaalde zwakke beoordeling wordt het programma van de zender gehaald.
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Indien tussendoor klachten binnenkomen over een radio of tv programma zal de
betreffende manager dat doorspreken met de medewerker.
Iedere medewerker wordt coaching aangeboden.
Eens in de 5 jaar is een medewerker verplicht deel te nemen aan door de omroep
georganiseerde cursussen.
Niet jezelf of je technicus is het belangrijkste, maar de luisteraar/kijker. Hen dien je. Het
streven is je aantal luisteraars/kijkers in het uitzendgebied te verhogen.
Minimaal eens in de 5 jaar organiseert het management via bij stageobjecten van
hogescholen een luister- en kijk onderzoek. Die cijfers zijn aanleiding om het
programma-aanbod bij te stellen.
Bij het starten van nieuwe radioprogramma’s geven we voorrang aan medewerkers die
presentatie en techniek samendoen.

6. Alle media:
Bij aanwezigheid bij evenementen moet steeds gekeken worden of crossmediaal
opgetreden kan worden.
Er komt via de tv info over de radioprogramma’s en bij de radio over de tv programma’s
zodat wederzijds daar aandacht aan gegeven kan worden.
Ieder programma heeft de mogelijkheid info over zijn programma op internet te zetten
en te veranderen.
Ieder programma en medewerker moet de beschikking over een e-mailadres hebben.
Iedere medewerker en programma moet naar vermogen gebruik maken van sociale
media, binnen de door de omroep opgestelde kaders.
Voor politieke programma’s, met name raadsvergaderingen, is een apart kanaal op de
website van ZuidWest. (/politiek) waarin aandacht gegeven kan worden aan politiek
binnen het uitzendgebied.
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Regels (specifiek voor) Radio
Format
- Ieder programma op ZuidWest FM draait volgens het muziekformat wat is toegevoegd
in de bijlage. Dit format kan door de muziekcommissie gewijzigd worden in overleg
met de radio manager.
- Tussen 7:00 (in het weekend 8:00) uur en 23:00 uur zijn er gepresenteerde
programma’s. (hier wordt naar gestreefd). In al deze programma’s wordt gedraaid met
het muziekformat met uitzondering van vrij 21:00-23:00, zat 21:00-23:00 en zon 21:0023:00 uur.
- Draaien volgens format betekent dat alleen platen uit de database van Airon gedraaid
mogen worden in de volgorde van het format. Het is dus niet toegestaan om platen uit
de database in een andere versie van b.v. CD te draaien.
- Iedere plaat mag d.m.v. de ‘alternatief’ optie in Airon worden gewijzigd voor een
alternatief. Dit is een plaat die dus ook uit de database komt en aan dezelfde criteria
voldoet als de plaat in het format.
- Elk uur mag er 1 plaat worden gewisseld voor een eigen vrije keus. Dit is niet verplicht.
Deze eigen keus moet wel bij het station passen. Gebruikt men een vrije keus dan komt
deze plaat in plaats van de plaat die in het format staat. (de format plaat vervalt). Na de
uitzondering pakt men het format dus een plaat verder op dan waar men het format
verliet.
Jingles/Herkenning
- In een radioprogramma moet minimaal 2 keer per uur een gezongen stationjingle van
ZuidWestFM te horen zijn, waardoor de luisteraar weet waar hij naar luistert. Ook in de
‘spreeks’ moet regelmatig ZuidWest FM benoemd worden door het gehele programma.
- In non-stop uren moet minimaal 4 keer per uur een gezongen stationjingle te horen
zijn.
- Programma’s maken voor meerdere omroepen kan mits men duidelijk ZuidWest FM er
in herkent en het programma voldoet aan de regels van ZuidWest FM.
- De radioslogan is ‘De Stem van de Streek’. Alleen deze slogan wordt benoemd in de
uitzendingen.
Regels ieder radioprogramma
- Elke programma heeft een TOTH (top of the hour) met de programmanaam en draait
daarna gelijk een plaat. Hier komen dus geen eigen jingles tussen.
- Elk programma begint met plaat – (ZuidWest) jingle – plaat – eerste ‘spreek’.

ZuidWest TV en ZuidWest FM zijn onderdelen van Omroepstichting ZuidWest
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In ieder programma op ZuidWest FM tussen 07:00 en 18:00 uur is op half (.30)
ZuidWest Update te horen. Er wordt geen plaat afgebroken voor ZuidWest Update
dus moet dit zo goed mogelijk op half gepland worden, maar in ieder geval tussen .25
en .35. ZuidWest Update wordt niet gecombineerd met een andere item. Er kan
eventueel een korte spreek worden gedaan tussen plaat en ZuidWest Update. Na
ZuidWest Update kan eventueel nog 1 jingle komen en daarna gelijk een plaat. Geen
spreek.
Het radiomanagement bepaalt wie mag presenteren op ZuidWest FM. Dit geldt ook
voor (vaste) sidekicks die een groot gedeelte mee presenteren in het programma.
Een technicus is dus geen presentator. Ook niet als het programma een keer wordt
overgenomen. Bij evenementenuitzendingen is het mogelijk dat hiervan eenmalig
wordt afgeweken, maar nog steeds in overleg met het radio management.
Bij evenementen uitzendingen of uitzendingen waar wordt geschakeld met
verslaggevers wordt zoveel mogelijk gewerkt met de vaste programmering en
presentator. Ook wordt het format gewoon gehandhaafd.
De programmamaker, (en bij een team wordt één persoon aangesteld als
‘hoofdprogrammamaker’) is verantwoordelijk voor het programma. Dit geldt ook
voor de continuïteit en bezetting van het programma. Nieuwe medewerkers worden
alleen via het radio management aangesteld.

Afwezigheid
- Tijdens afwezigheid zoals in vakantieperiodes zorgt de
programmamaker/hoofdprogrammamaker zelf voor vervanging of regelt zelf dat het
programma d.m.v. voicetracks doorgaat. Programma’s op ZuidWestFM gaan het
gehele jaar door.
- Speciale vakantie-items in overleg met het radiomanagement.

ZuidWest TV en ZuidWest FM zijn onderdelen van Omroepstichting ZuidWest

Jaarplan 2017/2018 ZuidWestFM
De invulling voor de 4 kernwaarden voor ZuidWestFM
Kwaliteit
De kwaliteit voor de toekomst beter waarborgen door jonge en/of nieuwe radiomakers te laten
oefenen op een online platform/internet radio. Op dit platform kan geoefend worden om zo
mogelijk door te kunnen stromen naar de programmering van ZuidWestFM. Voor dit initiatief
kan samengewerkt worden met andere partijen zoals bijvoorbeeld Radio Rijks of het ROC.
Het platform kan ook gebruikt worden om nieuwe ideeën, formats en vormgeving te testen
voordat ze worden doorgevoerd op ZuidWestFM. Ook kunnen hele specifieke programma’s,
items of onderwerpen worden uitgezonden op dit platform.
Maatschappelijk betrokken
In de programmering moet veel ruimte zijn voor nieuws uit de 3 gemeenten. Overdag is er ieder
half uur ZuidWest Update. Het streeknieuws is een eigen product en moet verder worden
doorontwikkeld. Dit geldt ook voor het programma ZuidWest Update op werkdagen tussen 18
en 19 uur. Het streven is om dit 5 dagen per week uit te zenden.
In de programmering moet ruimte zijn om organisaties en verenigingen aan het woord te laten.
Ook moet er op ZuidWestFM aandacht zijn voor evenementen, Dit proces moet gestuurd
worden vanuit het planbord voor een evenwichtige verdeling tussen de 3 gemeenten.
Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van de studio’s en uitzendstraat moet verder worden verhoogd door verder
te automatiseren en het inzetten van slimme Cloudoplossingen.
Storingen: Voor ZuidWestFM i.c.m. ZuidWestTV moet een storingsdienst worden opgezet om
zo de betrouwbaarheid van de uitzendingen via alle kanalen beter te kunnen garanderen.
Storingen kunnen zo 24/7 sneller worden verholpen. Het registeren van storingen gebeurt nu al
via het planbord. Dit moet zorgen voor meer inzicht en structurele verbeteringen aan de
equipment.
Focus
Radio is een slow business. De focus moet liggen op een stabiele programmering waarin
wijzigingen zo veel mogelijk 2 keer per jaar worden doorgevoerd in mei en september. Een
programmering waarin aandacht is voor organisaties, verenigingen, evenementen en
activiteiten uit het uitzendgebied.

Jaarplan 2017/2018 ZuidWest TV
Omroepstichting ZuidWest wil de nieuws- en informatievoorziening zijn voor alle inwoners van West
Brabant en Tholen. Met andere woorden, is er iets dat je moet weten over onze streek, dan vind je
dat via onze platformen. Hierbij ligt onze focus op het gebied van nieuws op betrouwbaarheid en op
het gebied van informatie op maatschappelijke betrokkenheid. De omroep bouwt bruggen en breekt
muren af. En dit altijd op de hoogste haalbare kwaliteit.
Kernwaarden
De omroep heeft de volgende 4 kernwaarden uitgekozen voor de streekomroep:
KWALITEIT
De kwaliteit die door de omroep geleverd wordt is belangrijker dan de kwantiteit. We maken
kwalitatief betere content, zowel op inhoudelijk als op technisch gebied.
BETROUWBAAR
De omroep is betrouwbaar, zowel in het nakomen van afspraken, als in de juistheid van de geleverde
content.
MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
Als publieke omroep zijn we sterk verbonden met de maatschappij, we voelen ons daarom
maatschappelijk betrokken.
FOCUS
We houden de focus op de gestelde doelen en we laten ons niet afleiden.

Voor ZuidWest TV geeft dit de volgende invulling:
KWALITEIT
Programmering: Een interessante programmering, waarbij verschillende formats gecombineerd
worden.
Programma’s: De programma’s krijgen de aandacht die ze nodig hebben. Met name op het gebied
van decor en licht(ontwerp) willen we groeien. Dit zal voornamelijk tot uiting komen in de nieuwe
studio.
Mensen: De mensen die de programma’s maken willen we begeleiden in hun groei, dit met name op
het gebied van audio en cameravoering.
BETROUWBAAR
Programmering: De programmering moet beter gepromoot worden.
Programma’s: Zowel de inhoud als de techniek van de programma’s moet kloppen. Elk programma
heeft een eigen redactie in de vorm van één of meerdere personen, we willen daarnaast graag één
programmacoördinator per programma aanstellen. Deze krijgt dan de verantwoordelijkheid over de
productie van dat programma.
Mensen: De communicatie naar en betrokkenheid van de mensen moet duidelijker, dit geldt met
name voor de groei van de organisatie en de werkzaamheden waar niet iedereen bij betrokken is.

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
Naast het PBO willen we graag een kijkerspanel introduceren, waarbij we feedback krijgen over de
programmering en de programma inhoud. Deze feedback kunnen we gebruiken om beide punten te
verbeteren.
FOCUS
We doen wat we moeten doen en dat doen we goed.

Jaarplan 2017/2018 ZuidWest Update
Omroepstichting ZuidWest wil de nieuws- en informatievoorziening zijn voor alle inwoners van WestBrabant en Tholen. Met andere woorden, is er iets dat je moet weten over onze streek, dan vind je
dat via onze platformen. Hierbij ligt de focus op het gebied van nieuws op betrouwbaarheid en op
het gebied van informatie op maatschappelijke betrokkenheid. De omroep bouwt bruggen en breekt
muren af. En dit altijd op de hoogste haalbare kwaliteit.
Kernwaarden
De omroep heeft de volgende 4 kernwaarden uitgekozen voor de streekomroep:
KWALITEIT
De kwaliteit die door de omroep geleverd wordt is belangrijker dan de kwantiteit. We maken
kwalitatief betere content, zowel op inhoudelijk als op technisch gebied.
BETROUWBAAR
De omroep is betrouwbaar, zowel in het nakomen van afspraken, als in de juistheid van de geleverde
content.
MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
Als publieke omroep zijn we sterk verbonden met de maatschappij, we voelen ons daarom
maatschappelijk betrokken.
FOCUS
We houden de focus op de gestelde doelen en we laten ons niet afleiden.

Voor ZuidWest Update geeft dit de volgende invulling:
KWALITEIT
Als ZuidWest Update wil groeien, dan zal er geïnvesteerd moeten worden in personeel. Op dit
moment is de nieuwsredactie afhankelijk van stagiaires en vrijwilligers. Dit is een gedeelte van het
seizoen goed te doen, echter in de maanden mei t/m augustus is dit problematisch. In de toekomst
willen wij Update op ZuidWest TV in de zomermaanden continueren. Het waarborgen van de
kwaliteit over het gehele jaar is nog wel een probleem en de uitdaging is om dit het komend jaar te
bewerkstelligen. Vrijwilligers kunnen getraind worden en een investering vanuit de gemeenten zal
noodzakelijk zijn. Een eventuele verhoging van subsidie vanuit het Rijk kan worden gebruikt om
Update naar een hoger platform te tillen. Dit is echter toekomstmuziek. Wel zijn er inmiddels
gesprekken gaande met de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal en wordt vanuit de omroep
gewerkt aan een uitgebreid plan om de gemeenten te laten investeren. Er wordt gedacht aan een
subsidie verdeeld over drie of vijf jaar.

BETROUWBAAR
Het verzorgen van nieuws uit de streek, op dagelijks niveau, op zowel internet, radio, tv en Social
Media zorgt ervoor dat Streekomroep ZuidWest serieus wordt genomen als nieuwsbron, maar ook
als communicatiemiddel. De taak van de omroep is wel ervoor te zorgen dat het nieuws betrouwbaar
is.
De redactie gebruikt voor haar nieuwsgaring persberichten, correspondenten en andere bronnen. De
correspondenten zorgen ervoor dat ZuidWest Update wordt voorzien van het zogenaamde ‘harde
nieuws’. Dit zijn nieuwsberichten van 112 meldingen (politie/brandweer/internet). De
correspondenten waar wij mee samenwerken zijn professionals en zijn in het bezit van een politie
perskaart. Zij maken foto en video opnames. Deze worden door de omroep aangekocht.
Het overige nieuws wordt intern zelf gemaakt. Voornamelijk naar aanleiding van persberichten van
gemeenten, politieke partijen en overige organisaties.
Het nieuws wordt geschreven voor de website en nieuwsbulletins voor ZuidWest FM. Reportages die
worden gemaakt, worden gebruikt voor de nieuwsuitzendingen op ZuidWest TV en worden geplaatst
op de website en Social Media kanalen. Quotes uit de reportages worden weer gebruikt in de radio
uitzendingen.
MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
Doordat er nieuws gemaakt wordt, is ZuidWest Update op veel vlakken maatschappelijk betrokken.
Door bijvoorbeeld ook inwoners van de gemeenten in nieuwsreportages aan het woord te laten,
vorm je ook een mening van kijkers. Dit kan gaan over allerlei onderwerpen. De nieuwsreportages in
ZuidWest Update zijn ook divers, van een openingshandeling door een wethouder tot een bijzondere
activiteit op een basisschool. Maar ook indringende kwesties die spelen tussen bijvoorbeeld
gemeenten en inwoners worden belicht.
FOCUS
De focus ligt op de inhoud van de reportages. Meer eigen nieuws maken. Journalistiek onderbouwd.

REDACTIESTATUUT ZUIDWEST TV & ZUIDWEST FM
DOELSTELLING VAN DE LOKALE OMROEP ZUIDWEST TV & ZUIDWEST FM
Artikel 1
De Omroepstichting ZUIDWEST, waar ZuidWest TV en ZuidWest FM deel van uitmaken, stelt zich ten doel,
omroepprogramma’s te verzorgen, die in zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van de in de WestBrabant en een deel van Zeeland levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften,
dat de Omroepstichting ZUIDWEST geacht kan worden van algemeen nut te zijn voor de eerder genoemde
gemeenten.

BEGINSELVERKLARING
Artikel 2
1.

De uitgangspunten, die betrekking hebben op het samenstellen van de omroepprogramma’s van de
Omroepstichting ZUIDWEST, zijn neergelegd in de statuten en het door het Programmabeleid
Bepalend Orgaan (PBO) vastgestelde programmabeleid, alsmede in hieruit voortvloeiende regelingen
(hierna te noemen respectievelijk: statuten, programmabeleid en regelingen).
De hoofdredactie en de omroep redactie zijn hieraan gebonden. Al deze stukken worden geacht bij de
medewerkers van Omroepstichting ZUIDWEST bekend te zijn.
Statuten, programmabeleid en regelingen kunnen worden gewijzigd, zoals bepaald in de
desbetreffende artikelen van de statuten en met inachtneming van de regels, zoals deze in dit
redactiestatuut zijn beschreven.
2. Dit redactiestatuut beoogt de programmamakers van Omroepstichting ZUIDWEST waarborgen te
geven voor het onafhankelijk uitoefenen van de hieruit voortvloeiende taken, zonder rechtstreekse
beïnvloeding van wie dan ook, noch van buitenaf, noch van binnenuit, anders dan op de wijze als in dit
redactiestatuut wordt geregeld.
3. Op grond van deze onafhankelijke taakuitoefening gaan de programmamakers van Omroepstichting
ZUIDWEST bij de samenstelling van programmaonderdelen:
• zonder vooroordelen te werk;
• geven gelegenheid tot hoor en wederhoor;
• betrachten zorgvuldige verificatie;
• weren verkapte reclame;
• brengen een zo herkenbaar mogelijk onderscheid aan tussen feitelijke gegevens en de interpretatie
daarvan en/of het commentaar daarop;
• laten tot de programmaonderdelen toe wat informatief en opinievormend is;
• verrichten geen nevenactiviteiten die met hun onafhankelijke taakuitvoering strijdig kunnen
Zijn.

ORGANEN; HUN BEVOEGDHEDEN EN ONDERLINGE VERHOUDINGEN
Definities
Artikel 3
Dit redactiestatuut verstaat onder:
• Hoofdredactie: degene aan wie de samenstelling van het omroepprogramma van de lokale omroep is
gedelegeerd.
• Redactie: de hoofdredactie en een door het bestuur of hoofdredacteur aangewezen vertegenwoordiging van
de programmamedewerkers;
• Programmamedewerkers: de medewerkers van Omroepstichting ZUIDWEST belast met de werkzaamheden in
het kader van de samenstelling van het omroepprogramma, voor zover deze een arbeidscontract of
medewerkersovereenkomst hebben afgesloten;

De lokale omroepinstelling
Artikel 4
De Omroepstichting ZUIDWEST is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van hetgeen in haar zendtijd wordt
uitgezonden, zowel intern als tegenover derden.
De samenstelling van het omroepprogramma is gedelegeerd aan de hoofdredacteur. Namens de
Omroepstichting ZUIDWEST oefent het bestuur achteraf en met terughoudendheid toezicht uit op de naleving
van de statuten, programmabeleid en regelingen.

De programmamakers
Artikel 5
Uitgangspunten voor het beleid bij benoeming, schorsing of ontslag van de programmamedewerkers zijn
vastgelegd in het reglement van de Omroepstichting ZUIDWEST.

De hoofdredacteur
Artikel 6
Uitgangspunten voor het beleid bij benoeming, schorsing of ontslag van een hoofdredacteur zijn vastgelegd in
de statuten van de Omroepstichting ZUIDWEST.

Artikel 7
1. Bij voorziening in een vacature voor de functie van een lid van de hoofdredactie wordt door het bestuur een
sollicitatie- en selectiecommissie ingesteld.
2. In de sollicitatiecommissie hebben zitting:
• Één lid van het bestuur (indien het een betaalde functie betreft het bestuurslid dat belast is met het
personeelsbeleid);
• Één lid van het PBO;
• Één lid, aangewezen door de omroep redactie.
3. Het bestuurslid zit de vergaderingen van de sollicitatie- en selectiecommissie voor.
4. De Algemeen manager is aanwezig bij de vergaderingen van de selectiecommissie maar heeft geen
stemrecht.
5. De sollicitatie- en selectiecommissie stelt een voordracht op en dient deze, vergezeld van een verslag van
haar werkzaamheden, in bij het bestuur.
6. Het bestuur beslist over de benoeming van een hoofdredacteur.

Artikel 8
1. De hoofdredacteur kan worden ontslagen overeenkomstig de betreffende bepalingen in de statuten van de
Omroepstichting ZUIDWEST.
2. Een redactie is bevoegd een voorstel tot ontslag of schorsing van de hoofdredacteur in te dienen bij het
bestuur. Een dergelijk voorstel vereist de instemming van tweederde van de leden van die redactie.

Artikel 9
1.

Een hoofdredacteur is belast met de verantwoordelijkheid inzake de samenstelling van de
omroepprogramma’s van de Omroepstichting ZUIDWEST.
Hij is met betrekking tot de omroepprogramma’s verantwoordelijk voor de naleving van statuten,
programmabeleid en regelingen.
Hij draagt binnen dit kader de verantwoordelijkheid voor de uitwerking van de programmaonderdelen
en heeft de dagelijkse leiding over de desbetreffende redactie. Hij wijst mankracht, en zendtijd toe en
bindt zijn opdracht eventueel aan nadere instructies. Eventueel benodigd budget wordt afgestemd
met de Algemeen Manager.

2.

De hoofdredactie zal, indien het bestuur daarom verzoekt, de vergaderingen van het bestuur van de
Omroepstichting ZUIDWEST bijwonen. Hij heeft daarin een adviserende stem. De hoofdredactie kan
een verzoek tot bijwoning van de bestuursvergaderingen indienen.

De redactie
Artikel 10
1.
2.

3.
4.

Een redactie adviseert de hoofdredacteur omtrent de uitgangspunten van het te voeren redactioneel
beleid.
Een redactie vergadert tenminste eenmaal per jaar. Voorts vergadert de redactie telkenmale wanneer
de hoofdredactie dit wenselijk acht of wanneer tenminste een vijfde van de leden van de redactie de
hoofdredacteur daartoe verzoekt.
De oproeping tot de vergadering geschiedt door één van de hoofdredacteuren, die tevens de
vergadering voorzit en zorg draagt voor de verslaglegging.
De Algemeen Manager zal altijd uitgenodigd worden voor redactie vergaderingen maar heeft geen
stemrecht.

Verhouding redactie, bestuur en hoofdredactie
Artikel 12
1.

Alvorens het bestuur en/of de hoofdredactie een beslissing nemen over zaken, die van wezenlijk
belang zijn voor de werkzaamheden van de redactie, wordt de redactie zo tijdig mogelijk geïnformeerd
en gehoord.
2. Als zodanige zaken van wezenlijk belang worden tenminste aangemerkt:
a. ingrijpende wijzigingen in statuten, programmabeleid en regelingen, voor zover deze
wijzigingen betrekking hebben op het voorbereiden en samenstellen van de
omroepprogramma’s
b. ingrijpende wijzigingen in het uitzendschema
c. ingrijpende wijzigingen in de huisvestingssituatie
d. overeenkomsten voor programmatische samenwerking met derden voor zover deze een ander dan
incidenteel karakter hebben
e. de benoeming van een hoofdredacteur, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde
f. ingrijpende wijziging in de samenstelling van de redactie
g. wijzigingen in het redactiestatuut, met inachtneming van het daaromtrent statutair
bepaalde
h. wijzigingen in de techniek, voor zover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden
van de redactie en de programmamedewerkers
3.

Voordat de begroting van de Omroepstichting ZUIDWEST wordt vastgesteld, kan deze door de
Algemeen Manager aan een redactie worden voorgelegd voor wat betreft de posten die rechtstreeks
betrekking hebben op de werkzaamheden van de die redactie. De hoofdredacteur brengt zijn op- of
aanmerkingen bij de begroting ter kennis van de Algemeen Manager en het bestuur.

Persoonlijke verantwoordelijkheid
Artikel 13
1.

Wanneer een programmamaker ernstige gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem verstrekte
opdracht in verband met een programmaonderdeel en hij zich niet kan neerleggen bij een door de
hoofdredactie ter zake te nemen of genomen beslissing, kan hij zich wenden tot de desbetreffende
redactie om een uitspraak.
2. Wanneer een hoofdredactie besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen in
een programmaonderdeel, kan (kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) verzoeken om het
programmaonderdeel niet uit te zenden.
Indien door de hoofdredactie niettemin tot uitzending wordt besloten, zal het programmaonderdeel
niet van de naam van de betrokken programmamedewerker(s) kunnen worden voorzien.
Als de betrokken programmamedewerker(s) het niet met de genomen beslissing eens is (zijn), kan
(kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) zich achteraf wenden tot de desbetreffende
redactie met het verzoek om een uitspraak.
3.

Wanneer de hoofdredactie meent een uitspraak, zoals hierboven bedoeld, de desbetreffende redactie
niet te kunnen aanvaarden, maakt hij zijn standpunt gemotiveerd kenbaar die redactie.
4. Indien het bestuur van de Omroepstichting ZUIDWEST ernstige klachten heeft over het gevoerde
redactioneel beleid of één of meer uitgezonden programmaonderdelen, dienen de desbetreffende
hoofdredactie en de betrokken leden van de redactie ter zake te worden gehoord.
Als het bestuur daarna de klacht handhaaft, kan het maatregelen treffen.
Geschillen
Artikel 14
Geschillen die naar aanleiding van of in verband met dit redactiestatuut of het redactioneel beleid mochten
ontstaan, zullen - indien niet tot onderlinge overeenstemming kan worden gekomen - worden voorgelegd aan
een geschillencommissie zoals vastgelegd in het omroep regelement.

Artikel 15
Voor de afspraken rondom de samenstelling van de geschillencommissie verwijzen we naar de paraaf
geschillen in het regelement.

Artikel 16
De uitspraken van de geschillencommissie zijn voor alle betrokkenen bindend.

Wijziging redactiestatuut
Artikel 17
Wijzigingen van dit redactiestatuut worden vastgesteld met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de
statuten van de Omroepstichting ZUIDWEST wordt vermeld.
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Missie Omroepstichting ZuidWest

Omroepstichting ZuidWest is dé nieuws- en
informatievoorziening van de streek.
Omroepstichting ZuidWest wil de nieuws- en informatievoorziening zijn voor alle inwoners van West
Brabant en Tholen. Met andere woorden, is er iets dat je moet weten over onze streek, dan vind je
dat via onze platformen. Hierbij ligt onze focus op het gebied van nieuws op betrouwbaarheid en op
het gebied van informatie op maatschappelijke betrokkenheid. De omroep bouwt bruggen en breekt
muren af. En dit altijd op de hoogste haalbare kwaliteit.
De streekomroep heeft 3 belangrijke platformen in handen, tv, radio en internet. Maar zonder
content is er niets te horen, zien en delen. Daarom ligt de focus van de omroep vooral op het maken
van kwalitatief hoogstaande en betrouwbare. Content is de kracht van de organisatie die tot in de
haarvaten van de samenleving doordringt. Overal staan de lijnen uit en weten wij het verhaal uit de
streek op te pakken.
Kernwaarden
De omroep heeft de volgende 4 kernwaarden uitgekozen voor de streekomroep:
KWALITEIT
De kwaliteit die door de omroep geleverd wordt is belangrijker dan de kwantiteit. We maken
kwalitatief betere content, zowel op inhoudelijk als op technisch gebied.
BETROUWBAAR
De omroep is betrouwbaar, zowel in het nakomen van afspraken, als in de juistheid van de geleverde
content.
MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN
Als publieke omroep zijn we sterk verbonden met de maatschappij, we voelen ons daarom
maatschappelijk betrokken.
FOCUS
We houden de focus op de gestelde doelen en we laten ons niet afleiden.
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Hoofddoelen
Voor de komende 5 jaar 2017-2022 stelt het MT 2 hoofddoelen vast te weten
-

Schaalvergroting
Nieuws- en informatievoorziening vergroten

Alle beslissingen en werkplannen voor de komende jaren leggen we langs deze 2 speerpunten en
toetsen we aan onze 4 kernwaarden en de missie. Deze speerpunten geven houvast bij het maken
van beslissingen op korte en lange termijn en zijn een absolute noodzaak om klaar te zijn voor de
toekomst. Een toekomst die strookt met de afspraken die de NLPO samen met de VNG heeft
gemaakt. En een toekomst die de omroep verzekert van een vaste plaats in de samenleving binnen
ons verzorgingsgebied.
Waarom deze 2 speerpunten?
-

-

Schaalvergroting is nodig om voorop te blijven lopen en in te kunnen blijven spelen op de
behoefte van de consument. Zonder de juiste omvang zijn er niet de middelen om de
kwalitatief betrouwbare partner te zijn die we willen zijn. Willen we relevant zijn, dan
moeten we er altijd zijn. Wil je er altijd zijn, dan moet je een bepaalde omvang hebben.
Omvang in verzorgingsgebied, begroting, FTE’s en stabiliteit.
De lokale/regionale betrouwbare nieuwsvoorzieningen nemen steeds meer af. Landelijke
onderzoeken laten zien dat er behoefte is aan journalistiek. De lokale journalistiek is de
waakhond van de (lokale) democratie. Op papier geschreven journalistiek is niet meer van
deze tijd. Verhalen die visueel gemaakt worden horen bij de huidige maatschappij. Daar zit
onze kracht en ligt voor ons de komende jaren ook de focus.
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Hoe kunnen we deze speerpunten bereiken?
-

Schaalvergroting

Onze omvang willen we op meerdere manieren vergroten. Volgens de plannen van de NLPO dient
een goed functionerende streekomroep een begroting van minimaal €500.000 te hebben, waarvan
50% publiek gefinancierd en 50% eigen inkomsten zijn. De begroting van OSZW is momenteel
€300.000 waarvan ongeveer 30% publiek gefinancierd wordt. De omzet moet dus omhoog. Pas dan
kunnen we de gestelde doelen bereiken.
Volgens het convenant tussen de NLPO en de VNG zou ons verzorgingsgebied uit moeten breiden
met Tholen. Steenbergen, wat een logische gebiedsuitbreiding lijkt, valt in het gebied van onze buren
omdat de huidige omroep uit Steenbergen reeds in onderhandeling was met andere partijen. Die
onderhandelingen zijn spaak gelopen en dus kan Steenbergen weer een interessant gebied voor ons
zijn, zeker ook omdat de gemeente Steenbergen die bij de NLPO op heeft laten tekenen. De
gesprekken met de huidige omroep lopen stroef. Op 4 augustus moet bij het Commissariaat voor de
Media (CvdM) een aanvraag binnen zijn voor het gebied Steenbergen, want daar verloopt een half
jaar later de huidige vergunning. Ook in Tholen verloopt de vergunning in 2018. In beide gebieden is
er een publieke financiering beschikbaar van ongeveer €12.500.
Mogelijk lopen de gesprekken moeilijk omdat de huidige omroep de vergunning wil hebben en
vervolgens 5 jaar alles alleen wilt doen. Hier ligt een kans om versneld te komen tot een stevige
streekomroep die 225.000 mensen in het verzorgingsgebied heeft zitten. Als OSZW een aanvraag tot
gebiedsuitbreiding doet, dwingen we beide gemeenten te gaan onderhandelen met beide partijen en
hiermee winnen we tijd. De voorwaarden voor OSZW zou zijn dat ze de rol van omroep graag voor
hun rekening nemen, en mensen van de huidige omroep in de organisatie op wilt nemen mits; Er niet
gefuseerd wordt en de gemeenten de bijdrage voor de omroep verdubbelen. Hiermee komt er
jaarlijks €50.000 extra budget, die de omroep stopt in personele uitbreiding (1,5 FTE – jonge
journalisten) om de twee gebieden kwalitatief goed te kunnen bedienen.
-

Nieuws- en informatievoorziening vergroten

Om de nieuws- en informatievoorziening naar een hoger plan te trekken, moeten we er voor gaan
zorgen dat de nieuwsvoorziening 24/7 professioneel bemand kan worden. Dagelijkse content is een
must voor een kwalitatief hoogstaande nieuws- en informatie voorziening. Om dit te kunnen
bekostigen hebben we een meeschrijvend hoofdredacteur en 2 FTE aan jonge journalisten nodig. Dit
is een kostenpost tussen de €100.000 en €150.000 per jaar.
Omdat wij ook een deel van de communicatie van de gemeenten in ons verzorgingsgebied kunnen
verzorgen, willen we de gemeenten vragen om ons hierbij te ondersteunen. In ruil hiervoor zullen wij
dus een deel van deze communicatie audiovisueel verzorgen. Om de verdeelsleutel eerlijk te maken
en om continuïteit te kunnen waarborgen vragen wij gedurende 5 jaar een vergoeding per inwoner
van de gemeente. Willen we €100.000 ontvangen, gaat het om een bedrag van 0,44 cent per
inwoner, voor €150.000 hebben we 0,66 cent per inwoner nodig.
Ambtenaren geven aan dat het verstandig is om een plan uit te werken en dit klaar te hebben voor
de coalitie-overleggen in maart 2018.
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‘de weg van een stevige
streekomroep’
2018
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1. Inleiding
De oorsprong van Omroepstichting ZuidWestt ligt in 1969. Het voormalige ABG-TV begon met het
produceren van televisieprogramma’s voor de bewoners van het verpleeghuis ABG in Bergen op
Zoom. In 1989 werd daarnaast de lokale omroep BRTO opgericht. In 2010 hebben beide organisaties
besloten samen te gaan in één omroep, ondergebracht in de Omroepstichting (OS) ZuidWest.
In 2014 heeft het bestuur gekozen om voor de continuïteit en de garantie om kwaliteit te kunnen
blijven leveren om gesprekken te voeren met de omroepen in Steenbergen en Roosendaal. De
gesprekken met de omroep in Steenbergen (SLOS) waren helaas weinig vruchtbaar. De gesprekken
met de omroep Roosendaal, de Stichting Oor, verliepen aanmerkelijk positiever. Meerdere
gesprekken, onderzoek naar de financiële posities en opgestelde documenten hebben geleid tot de
ondertekening in oktober 2013 van een intentieovereenkomst, waarmee de omroepen van
Roosendaal en Bergen op Zoom samen gaan binnen OS ZuidWest. De Stichting OOR brengt haar
organisatie en materialen in. Het is voorzien dat het feitelijk samengaan van beide omroepen werd
geëffectueerd op 1 januari 2014. OS ZuidWest ging verder met de merknamen ZuidWest TV,
ZuidWest FM en ZuidWest Update, dé grootste streekomroep in West-Brabant.
Met deze fusie voldeed de nieuwe omroep ook aan het convenant tussen de Vereniging van
Nederlandse Gemeente (VNG) en de Overkoepelende organisatie voor lokale omroepen (OLON)
waarin staat dat met wil groeien naar omroepen met een aandachtsgebied van minimaal 100.000 tot
maximaal 500.000 inwoners.
OS ZuidWest is tot op heden de omroep voor de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en
Woensdrecht met in totaal ongeveer 170.000 inwoners, maar bereikt een gebied, door
gemeentegrens overschrijdende kanalen, van 325.000 inwoners in West Brabant en een gedeelte van
Zeeland.
In het voorjaar van 2016 heeft de OLON en de VNG haar convenant vernieuwd en presenteerde in
maart de kaart voor de nieuwe streekomroepen in Nederland. Daaraan vast hangt de eis van het
Commissariaat voor de Media, de VNG, de OLON en het ministerie van OCNW om minimaal een
Lokaal Toereikend Media Aanbod te verzorgen, een professionele bedrijfsvoering er op na te houden
en minimaal voor 50% aan eigen inkomsten te kunnen voorzien. Volgens rapporten moet een
omroep dan tot een omzet van ongeveer €500.000 per jaar komen.
Bij het huidige gebied van OSZW hoort volgens plannen gemeente Tholen ook bij.
Het is echter de vraag of het gebied (gemeenten Tholen, Bergen op Zoom, Woensdrecht en
Roosendaal) toereikend (1) en logisch (2) genoeg is om zo in te delen.

1) Volgens het convenant dient er €250.000 via subsidie/bekostigingsplicht binnen te komen en
€250.000 via eigen inkomsten (reclamegelden etc.). De huidige bekostiging van eerder
genoemde gemeenten bij elkaar komt ongeveer om €110.000.
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Pas in een later stadium gaat er bekeken worden of de financiering vanuit OCNW kan komen,
maar hier is een verandering van de Mediawet voor nodig.
2) Als men kijkt naar het convenant dan wordt er gesproken over een logische indeling van de
gebieden op basis van "natuurlijke habitat"/woon- en leefomgeving. Ook wordt er gekeken
naar de bestaande samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en andere
streekorganisaties. Hieruit kan je opmaken het gebied van OSZW prima bij dat van Omroep
Tholen past. Nog logischer zou het zijn dat ook de gemeente Steenbergen zich aansluiten bij
dit gebied. Zeker met het oog op de gemeentelijke samenwerking op de Brabantse Wal. Het
habitat van de inwoners van Steenbergen sluit perfect aan bij het gebied van OS ZuidWest.

2. Het veranderende medialandschap
Veel lokale omroepen werken noodgedwongen louter met vrijwilligers. Twee studies van het
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek over de Nieuwsvoorziening in de regio 2013 en 2014 laten dit
zien. Het wordt steeds duidelijker dat gemeenten vaak in eigen communicatiekanalen maar niet de
lokale omroepen geïnvesteerd hebben. Oorzaken hiervoor zijn vaak gelegen in continuïteit,
professionaliteit van de omroep, gecombineerd met een vertroebelde relatie omdat
verwachtingspatronen niet op elkaar aansluiten.
Ook zien we dat niet alleen de kleinere lokale omroepen maar de laatste tijd ook de stadsomroepen
die wel een goede relatie hebben met de gemeente steeds vaker in financiële problemen komen,
omdat de vraag steeds weer naar voren komt wat een omroep voor aanbod heeft tegen welke
financiële bijdrage van de desbetreffende gemeente.
Lokale publieke media-instellingen zullen op het veranderende gedrag van de mediaconsument
moeten inspelen, willen zij effectief bereik blijven houden. Zonder nadere maatregelen nivelleert dat
bereik en kan de omroep zijn missionaire bestaansrecht niet behouden. Dit kan een omroep alleen
maar realiseren als de omroep aan schaalvergroting denkt.
De wereld van de lokale omroepen is de laatste jaren echter sterk in beweging. De vernieuwing is bij
de lokale omroepen zelf begonnen. In juni 2012 is een eerste convenant gesloten met de VNG waarin
afspraken zijn gemaakt over het verzorgen van een Lokaal Toereikend Media Aanbod en hoe dat
optimaal gerealiseerd kan worden.
De staatssecretaris van OCW schrijft in zijn brief van oktober 2014 aan de kamer: "De lokale
omroepen vervullen een belangrijke functie in het gehele mediabestel. De aard van lokale
omroepensector en het type uitdagingen waar de lokale omroepen voor staan, vragen om een andere
aanpak dan bij de regionale en landelijke publieke omroepen. Eind vorig jaar heb ik uw Kamer
uitgebreid over deze aanpak geïnformeerd. Samen met OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in
Nederland) en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) wordt hard gewerkt aan de noodzakelijke
schaalvergroting en professionalisering van de lokale omroep om ook deze slagkrachtiger en
toekomstbestendiger te maken. De gemeenten zijn en blijven echter verantwoordelijk voor de lokale
omroepen. Wel wil ik blijven bijdragen aan het professionaliseren van de lokale omroepen. Onderdeel
van deze professionalisering van de lokale omroep is het vormen van streekomroepen. Door de
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samenwerking tussen de lokale omroep en de regionale omroep te formaliseren, biedt deze beweging
tegelijkertijd de kans om op termijn werkelijk één publiek mediabestel te realiseren. Een belangrijke
eerste stap daarbij is de ontwikkeling van een centrale distributievoorziening, genaamd OLON
MediaHub Lineair. Ik ondersteun OLON met een bijdrage voor de ontwikkeling en implementatie van
de OLON MediaHub Lineair."
Op basis daarvan hebben de leden van de OLON in mei 2015 gekozen om de NLPO op te zetten om
los van de OLON-verenigingsstructuur de technische, facilitaire en administratieve ontwikkelingen te
versnellen. Naast allerlei collectieve zaken gaat zij zich ook bezighouden met het opstellen van een
keurmerk waarbij uitgegaan wordt van een Lokaal Toereikend Media Aanbod.
Er is vooralsnog becijferd dat voor deze omroepen jaarlijks € 50 miljoen nodig is, waarvan de helft €
25 miljoen afkomstig uit gemeentelijke middelen. De OCW-subsidie voor de landelijke ondersteuning
zal op termijn worden verlegd van OLON naar NLPO.
De OLON voedt en monitort de beleidsvorming en activiteiten van de Stichting Nederlandse Lokale
Publieke Omroepen.
De eisen vanuit de OLON zijn in overleg met het VNG sterk aangetrokken en vastgelegd in het
vernieuwings-convenant 2015-2018.
Om aan het nieuwe ambitieniveau te kunnen voldoen dienen de lokale omroepen ook een stap te
zetten. De sector zet in op het vormen van streekomroepen. Door de vorming van streekomroepen
ontstaan er nieuwe kansen waardoor met gebruik van nieuwe technologieën betere mogelijkheden
ontstaan zodat men kwalitatiever, doeltreffender en doelmatiger kan opereren als derde laag van
het publieke mediabestel.
De huidige ambitie van de derde laag van de publieke omroep is in de kleinschaligheid van heden ten
dage niet te verwezenlijken.
Juist door het vormen van stevige streekomroepen wordt het mogelijk om de kijker en luisteraar
meer te bieden van een betere kwaliteit. Door samen te werken, kunnen daar waar nu nog geen tvbeelden getoond worden, deze juist wel via internet en tv aangeboden worden. Al met al wordt
iedereen, maar vooral de burger, er alleen maar beter van.
Begin 2014 heeft de Raad voor Cultuur geadviseerd over de herinrichting van het regionale
medialandschap. De raad noemt de problematiek acuut en de huidige structuur niet
toekomstbestendig. Ze bepleit samenwerking, meer partijen initiatieven (coöperaties) en open
platforms, geregisseerd door de regio’s zelf. Dit advies scherpt de analyse aan van de eerdere
Commissie Brinkman (2009) die de inrichting van regionale mediacentra bepleitte.
Ook andere beleidsadviserende organisaties en belangenorganisaties uit de mediasector zelf pleiten
voor verdergaande samenwerking en/of fusies met collega mediapartners. Zowel de OLON
(belangenorganisatie lokale omroepen) als de ROOS (belangenorganisatie regionale omroepen)
bepleiten de totstandkoming van streekomroepen/Regionale Media Centra (RMC’s). De
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belangenorganisatie van de lokale omroepen, OLON heeft in 2013 en 2015 samen met de VNG een
convenant opgesteld waarin vastgelegd is aan welke eisen aan een Lokaal Toereikend Media Aanbod
moeten worden gesteld. Dit convenant biedt een goed handvat om te bepalen wat een juist aanbod
is in de streek.

3. Visie en missie streekomroep
Streekomroep ZuidWest wil dé publieke omroep zijn voor alle inwoners van de streek en een
dynamisch en belangrijk communicatieplatform voor lokale overheden, verenigingen, instellingen en
bedrijven.
Het unieke van deze toekomstfilosofie van de streekomroep klinkt door in alle onderdelen van de
organisatie en het media-aanbod.
Naast de huidige betaalde krachten vormen de vrijwilligers de kracht van de streekomroep. Het
trainen, opleiden, coachen, etc. van de vrijwilliger vormt een essentieel onderdeel van de organisatie
en staat in het teken van het aanreiken van journalistieke, technische en/of ondersteunende
vaardigheden. De streekomroep is daardoor hét beginstation voor medewerkers / vrijwilligers waar
het gaat om een loopbaan in de media. Tevens kunnen mensen die hun carrière achter de rug
hebben hun kennis, ervaring en vaardigheden ten diensten stellen van de gemeenschap.
Voortbordurend en in een breder kader geplaatst, bestaat de visie van de streekomroep uit vijf
samenhangende bouwstenen die nodig zijn om de strategische doelen te realiseren.
De bouwstenen van de visie zijn:
Crossmediaal onafhankelijk communicatie platform zijn voor inwoners, instellingen, verenigingen,
bedrijven en overheid.
Het crossmediale aanbod van de streekomroep draagt bij aan het realiseren van een pluriform
communicatieaanbod. Streekomroep ZuidWest biedt nieuws en achtergrondinformatie over thema’s
die spelen in de dorpskernen, steden, wijken en straten, op pleinen, dus in de totale streek spelen.
Dit aanbod bestaat uit televisie, radio, internet (website, twitter, facebook) en teksttv/kabelkrant.
Streekomroep ZuidWest signaleert, registreert en informeert over zaken welke onderwerp van
beleving, meningsvorming of besluitvorming zijn of geeft anderen daar de mogelijkheden toe. Voor
de verschillende gemeentelijke overheden biedt zij een aanvulling op haar informatie- en
communicatiemix richting inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen. Onderdelen van de
totale streek (dorpen, dorpskernen, buurten, bedrijven, instellingen en verenigingen) wordt de
mogelijkheid geboden zich middels de OLON MediaHub te presenteren en daardoor de omroep te
benutten als communicatieplatform.
Bijdrage leveren aan de sociaal maatschappelijke cohesie van de gemeente
Streekomroep ZuidWest staat op een (pro)actieve wijze midden in de samenleving van de streek. Die
samenleving bestaat uit haar cultuurhistorische ontwikkeling, de tradities die hier uit zijn ontstaan,
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de voor de streek authentieke aspecten die zich laten zien in haar verschijningsvorm op alle zeven
leefgebieden (wonen, werken, cultuur, sport, zorg, onderwijs en levensovertuiging).
De streekomroep brengt al deze leefgebieden voor het voetlicht waardoor bruggen gebouwd kunnen
worden en er wederzijds respect en erkenning ontstaat voor de wijze waarop het individu of een
groep van mensen daar vorm en inhoud aan geeft.

Continue ontwikkeling van de medewerker / vrijwilliger en de organisatie
De persoonlijke ontwikkeling van alle medewerkers en de wens van de organisatie zich verder te
ontwikkelen binnen het zich sterk veranderende lokale medialandschap, geeft dat het vak leren een
diepere betekenis krijgt.
Door uiteenlopende sociale en maatschappelijke ontwikkelingen wordt van de medewerker gevraagd
zich continue te ontwikkelen, zich bij te scholen op journalistieke en technische vaardigheden. De
omroep biedt haar medewerkers een samenhangend pakket leer-/werktrajecten aan. Hierbij kunnen
mensen die hun arbeidsmatig leven achter de rug hebben een belangrijke rol spelen.
Ook voor mensen die werkeloos zijn, opnieuw een dagritme moeten opbouwen, weer moeten
wennen aan het arbeidsproces of jongeren die nog op school zitten en die geïnteresseerd zijn in het
werk van streekomroep ZuidWest kunnen in overleg een leer-/werktraject volgen op één van de
verschillende afdelingen van de streekomroep.
Tijdens een leer-/werktraject wordt ook aandacht besteed aan de niet specifieke “omroepkant” van
het werk, zoals aan communicatie en sociale vaardigheden die nodig zijn om het beroep uit te
kunnen oefenen.
De verschillende opleidingsvormen worden aan de ene kant ingekocht bij de NLPO en aan de andere
kant worden stages en cursussen door andere al dan niet lokale omroeporganisaties mogelijk
gemaakt.
De streekomroep wil ook plaats geven aan stagiaires van relevante HBO- en MBO-opleidingen. Naast
stagiaires van de school voor journalistiek krijgen ook leerlingen van MBO-opleidingen (O.a.
Zoomvliet Studio’s, Grafisch Lyceum Rotterdam) voor o.a. audio-, visuele- en mediavormgeving de
ruimte om binnen deze organisatie ervaring op te doen.

Duurzaamheid in berichtgeving, informatieoverdracht en samenwerking
Streekomroep ZuidWest staat voor ‘zijn’ en niet voor ‘hebben’. De streekomroep levert een bijdrage
aan een duurzame ontwikkeling van een pluriform media-aanbod voor de gemeenten als geheel, de
inwoners, overheid, verenigingen, instellingen en bedrijven.
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Het gaat dan om een media-aanbod die het resultaat is van onafhankelijke en actuele nieuwsgaring,
gedegen onderzoek en objectieve achtergrondinformatie. De streekomroep is langdurige
samenwerkingsvormen aan gegaan met uiteenlopende partijen (o.a. ROC West-Brabant, Samen in de
Regio, Filmcollectief Steenbergen etc.)

Creëren van een herkenbare cultuur
De filosofie van streekomroep ZuidWest is terug te brengen tot haar kernwaarde: relevantie. Deze
waarde geeft richting aan de identiteit van de streekomroep.
Deze waarde staat voor een manier van werken, een wijze van berichtgeving en een wijze van
omgaan met klanten en aansturing van de organisatie.
De streekomroep wil de verbinding faciliteren (cohesie verbeteren) tussen burgers onderling, burgers
en overheid, bedrijven, verenigingen en instellingen en de faciliteiten bieden om samen de identiteit
vorm en inhoud geven. Hierdoor wordt er een verbinding aangebracht tussen de streekomroep en
ZuidWest Brabant en Zeeland en haar inwoners. De streekomroep is de stem van de streek.
Tot slot moet er hierdoor een herkenbaar “wij-gevoel” zijn, moet “van ons” zijn.
De missie van de streekomroep
De missie van de streekomroep luidt:

Omroepstichting ZuidWest is dé nieuws- en
informatievoorziening van de streek.

De Streekomroep is de meest actuele, herkenbare en informatieve multimediale
informatievoorziening van West-Brabant en een deel van Zeeland. Via radio, televisie en internet
brengt streekomroep de inwoners in West-Brabant en Zeeland continu op de hoogte van de
actualiteiten en achtergronden in de regio. Door de juiste mix van informatie en entertainment richt
de omroep zich op iedereen in het verzorgingsgebied. De streekomroep participeert in evenementen
zodat de omroep betrokken is bij alles wat er leeft in de samenleving. Omdat de content zelf
geproduceerd wordt, is de omroep in staat om snel in te spelen op actualiteiten én de veranderingen
in het gedrag van de consument.
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4. Medewerkers
De huidige organisatie wordt gedragen door de vrijwilligersorganisaties, maar met als voorwaarde
dat er in de koepel ten minste 4/5 betaalde fulltime krachten werkzaam kunnen zijn ten einde de
afhankelijkheid te beperken en de continuïteit beter te kunnen waarborgen. De werknemers van de
omroep, zorgen niet alleen voor de continuïteit maar zijn ook verantwoordelijk voor het faciliteren
van de vrijwilligers in het kunnen uitvoeren van hun ‘hobby’.
De lat moet voor de toekomst echter nog hoger liggen. De organisatie heeft een stip op de horizon
gezet waar het mogelijk is om met nog meer krachten te werken voor de omroep. Door slimme
commerciële stappen te maken en een onmisbare schakel te worden voor de regio.
Met het beperkte aantal vaste medewerkers en de grote groep beschikbare vrijwilligers is
streekomroep ZuidWest een flexibele, middelgrote en daadkrachtige organisatie die kwaliteit kan
blijven leveren.
Naast de vrijwilligers zijn er continu stagiaires van o.a. ROC’s aan de slag en is er plaats voor
medewerkers met een Wajong uitkering en een re-integratie traject.

Samenwerkingspartners
De Streekomroep is een maatschappelijk betrokken organisatie, welke is aangesloten bij o.a. ‘Samen
in de regio’ en de ‘Roosendaalse Uitdaging’ en heeft daar ook een zetel in de raad van advies.
De Streekomroep is een door meerdere instanties erkend leerbedrijf en werkt samen met meerdere
ROC’s.
Er is een samenwerking met de tevens regionaal georiënteerde Zoomvliet studio’s van ROC WestBrabant.
Daarnaast is het streven om zoveel mogelijk inwoners van de streek te bereiken door strategische
keuzes te maken en mediapartnerschappen aan te gaan met organisaties uit heel de streek.

5. Online hyper lokaal
Er is een goed onderhouden, actueel gevulde en technisch half geautomatiseerde website. Hier
wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Dit blijkt uit tellingen die voortdurend gehouden worden via
zeer betrouwbare online toepassingen.
Dit is een algemene nieuws website welke hyperlokaal te benaderen is doordat hij is ingedeeld in alle
verschillende kernen die binnen de streek vallen. Het op internet gebaseerde nieuws kanaal, dat snel
en makkelijk ongekleurde informatie verstrekt voor de inwoners van de regio. De informatie die op
de website gebruikt wordt is tevens de basis voor de kabelkrant die tussen de tv programma’s door
draait.
Daarnaast beschikt streekomroep ZuidWest over een sterk en zeer stabiel ‘uitzending gemist’
platform. Alles wat op radio en tv uitgezonden wordt is ook live via de streams te vinden op internet
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en direct na de uitzending via ‘On demand’ terug te luisteren en te zien. Voor de raadsvergaderingen,
die natuurlijk uitsluitend gemeentelijk gericht zijn, heeft streekomroep ZuidWest een politiek
internet kanaal. Zodat ook deze informatie openbaar voor de burgers beschikbaar is.

6. Huisvesting
In de zomer van 2019 is de nieuwbouw gerealiseerd waarin streekomroep ZuidWest samen met ROC
Zoomvliet studio’s en het Facilitair Bedrijf Bergen op Zoom een gezamenlijke huisvesting gaat
betrekken, de kans om een professionaliseringsslag te maken op alle gebieden. Denk aan kennis,
apparatuur en werkomstandigheden.
Een streekomroep is allereerst ‘buiten’ te vinden. Iedere dag gaan er verslagevers met camera en
microfoon op pad alles in de gehele streek vast te leggen. Toch vinden wij dat de streekomroep
zichtbaar moet zijn in heel het werkgebied op allerlei wijzen en dus is er gekozen om ‘dependances’
op te zetten.
In de gemeente Roosendaal wordt in theater de Kring een dependance betrokken. Deze ruimte, die
herkenbaar is als ruimte van de streekomroep, kan gezien worden als ontvangstlocatie voor deze
gemeente. Tevens is het mogelijk voor gasten om eenvoudig via deze locatie LIVE in een uitzending
te komen. Zo moeten gasten van de omroep niet persé naar het studiocomplex in Bergen op Zoom te
komen om toch snel en op een kwalitatief hoog niveau in de uitzendingen te komen. Doordat we ons
huisvesten in het theater worden gasten ontvangen door het personeel van het theater en komen ze
dus nooit alleen ergens binnen. Dit concept zou ook kunnen passen op andere locaties in
verschillende kernen in de regio zoals bijvoorbeeld in Steenbergen en Tholen.
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Organisatie, Regelement en regels van Omroepstichting Zuidwest
Deel 1: De organisatiestructuur

Omschrijving functies:
Het bestuur:
 Het bestuur bestuurt, stelt beleid en structuur vast, benoemt de Algemeen manager
en vertegenwoordigt de stichting in rechte. Stelt de begroting en de jaarlijkse balans
en resultaatrekening vast. Is eind verantwoordelijk.
Het PBO:
 Het PBO stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de
programma’s wordt voldaan aan de ICE-norm. De leden van het PBO
vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeenten. Zo heeft het pbo een
sterke binding met het publiek waar de omroep zich op richt.
 Het PBO is het orgaan wat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de
maatschappelijke groeperingen binnen de lokale gemeenschap.
Directeur:
 De directeur voert het vastgestelde beleid uit en is verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken binnen de omroep.
 De directeur voert overleg met Bestuur en het PBO en is de schakel / vertaler van de
signalen van bestuur en PBO naar de werkvloer.
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De directeur is het aanspreek/contactpersoon voor gemeente, media en
commerciële partijen.
De directeur is budgethouder. Alle financiële handelingen worden door hem
gefiatteerd.
De directeur organiseert – minimaal 2 maal per jaar - een ZuidWest informatie en
meningsvormende bijeenkomst en nodigt hierbij alle ZuidWest vrijwilligers uit. In
deze bijeenkomst worden alle nieuwe stappen binnen de omroep doorgenomen en
kunnen de vrijwilligers ruimschoots vragen stellen. Deze bijeenkomst wordt
standaard afgesloten met een gezellig samen zijn, dit ter bevordering van de sfeer
onderling.
De directeur voert regelmatig ( eens in de twee weken) overleg met de managers
Zuidwest FM en TV.
De directeur draagt zorg dat er eenmaal per maand, in samenspraak met de
managers ZuidWest FM / TV, voor het uitkomen van een Nieuwsbrief.
De directeur is tevens verantwoordelijk voor eventueel de aanwezige onder
genoemde nevenactiviteiten :
- maken van een blad bij een programma;
- verkopen van dvd’s of geluidsdragers die programma’s bevatten;
- produceren van programma’s voor andere omroepen;
- verhuren van faciliteiten zoals camera’s of studioruimte;
- maken van bedrijfsfilms;
- hebben van een direct of indirect belang in een rechtspersoon.

De manager tv en manager radio:
 De managers ZuidWest FM/ TV zijn het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers.
 De managers ZuidWest FM / TV zijn de schakel tussen de medewerkers en de
directeur.
 De managers ZuidWest FM /TV zijn verantwoordelijk voor:
- de voortgang van alle programma’s
- de bemensing van alle onderdelen
- de programmering van ZuidWest FM of TV
- het bewaken van het algemeen beleids/ werkplan van ZuidWest FM en TV
- de eerste contacten met nieuwe vrijwilligers met ZuidWest FM en TV
- het bedenken van nieuwe programma formats en het evalueren hiervan
- voor zowel op internet als op de kabelkrant van ZuidWest TV plaatsing en
aanvulling van de programmagegevens.
- het houden aan de algemene gedragsregels
- doen voorstellen voor het investeringsplan en bewaken de deelbegrotingen.
 De manager ZuidWest TV is verantwoordelijk voor het faciliteren van de
kabelkrantredactie alsmede van de inhoudelijke vormgeving.
 De managers van ZuidWest FM en TV worden bij afwezigheid vervangen door een
door de algemeen manager gevraagde medewerker.
 De managers voeren regelmatig (minimaal eens in de twee weken) overleg met de
algemeen manager.
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De (assistent) radio en TV managers worden benoemd door de Algemeen Manager
voor onbepaalde tijd. Wel vind er een periodieke evaluatie plaats (1x per jaar) door
de Algemeen Manager waarbij een representatieve groep medewerkers per afdeling
(min. 5 personen) zal worden geraadpleegd.

Assistent Managers Radio & TV
 De assistent radio managers hebben een gedelegeerd takenpakket vanuit de
radio/TV manager.
 De taakverdeling wordt in onderling overleg afgestemd en middels e-mail
nieuwsbrief bekend gemaakt aan de medewerkers.
Hoofdredactie
 De hoofdredactie is verantwoordelijk voor de naleving van het redactiestatuut;
 De hoofdredactie bepaalt in overleg met de redactie en op basis van het omroep
profiel in hoofdlijnen de inhoudelijke richting van de omroep;
 De hoofdredactie wordt geadviseerd door, en legt verantwoording af aan het PBO;
 Benoeming en eventueel ontslag vind plaats volgens het redactiestatuut;
 De hoofdredactie wordt gevormd door de manager radio en de manager TV.
Omroep redactie
 De omroep redactie ondersteund de hoofdredacteur bij de naleving van het
redactiestatuut.
 De omroep redactie toetst de radio/TV programmering op naleving van het
redactiestatuut.
 De omroep redactie bestaat uit:
- De assistent managers radio & TV;
- Alle deelnemers van de evenementencommissie
 De omroep redactie vergadert minimaal 1x per jaar of vaker volgens hetgeen
vastgelegd in het redactiestatuut;
 De redactie geeft sturing aan de programmamedewerkers om het vastgestelde beleid
uit te laten voeren;
Werkgroep Techniek/ICT
 De werkgroep Techniek/ICT is cross-mediale werkgroep.
 De ICT/Techniek werkgroep is verantwoordelijk voor de technische faciliteiten in de
studio’s.
 De werkgroep ICT/Techniek is het aanspreekpunt voor de medewerkers voor
ondersteuning op het ICT en technische vlak.
 Binnen de werkgroep Techniek/ICT zijn er twee bijzondere aanspreekpunten: een
voor de tv en een voor de radio.
 De werkgroep ICT/Techniek draagt zorg voor een goed verloop van de techniek in
algemene zin.

ZuidWest TV, ZuidWest FM en ZuidWest Update zijn onderdelen van Omroepstichting ZuidWest

Postbus 18
4600 AA Bergen op Zoom
KvK 41104079
Btw NL007291425B01
Rabobank NL74 RABO 0118 8548 60









De werkgroep ICT/Techniek leidt tevens aspirant-technici op of begeleidt hen.
De werkgroep ICT/Techniek installeert nieuwe onderdelen/componenten, vervangt
deze indien nodig, in overleg met de algemeen manager en de beide managers.
De werkgroep ICT/Techniek is samen met de programmaleiders van ZuidWest FM/TV
verantwoordelijk voor de geluids- en beeldkwaliteit van de omroep.
De werkgroep ICT/Techniek is de eerst aangesproken wanneer er vragen of
opmerkingen zijn over deze zaken en draagt in geval van problemen zorg dat deze zo
spoedig mogelijk opgelost worden.
De werkgroep ICT/Techniek beheert de bij ZuidWest in gebruik zijnde Pc's alsmede
de geïnstalleerde software.
De werkgroep ICT/Techniek geeft op verzoek van de manager ZuidWest FM / TV een
nieuwe gebruiker een gebruikerscode en password en eventueel andere
noodzakelijke codes en invoergegevens.
De werkgroep ICT/Techniek voert regelmatig overleg met de managers ZuidWest FM
/ TV en de algemeen manager.

De hoofd Acquisiteur
 De acquisiteur van Omroepstichting ZuidWest zorgt voor het aanbrengen van
reclame en onderhoudt contacten met de adverteerders. Hij zorgt voor planning van
de commercials zowel bij de ZuidWest TV als bij ZuidWest FM. Hij heeft daarvoor de
noodzakelijke toegangsrechten op de uitzendcomputers.
 De acquisiteur voert regelmatig overleg met de algemeen manager en zo nodig met
de managers ZuidWest FM/ TV
Materiaalbeheerder/conciërge
 De materiaalbeheerder van ZuidWest FM en TV zorgt ervoor dat het bestaande en
nieuw aangekochte materiaal geregistreerd worden op een materiaallijst.
De materiaalbeheerder van ZuidWest FM en TV zorgt ervoor, in overleg met de
managers ZuidWest FM / TV en de werkgroep ICT/Techniek, dat het materiaal dat
uitgegeven wordt t.b.v. locatie-uitzendingen en reportages beschikbaar is en wordt
geregistreerd.
 Wanneer materiaal niet (meer) goed functioneert, meldt de materiaalbeheerder van
ZuidWest FM en TV dit bij de werkgroep ICT/Techniek die zorgt voor reparatie.
De materiaalbeheerders van ZuidWest FM en TV voeren regelmatig overleg met de
managers ZuidWest FM –TV.
De schoonmaak:
 De schoonmaak is uitbesteed aan een schoonmaakbedrijf.
 De algemeen manager voert de contacten ,geeft de werkopdrachten en controleert
deze.
Muziek commissie radio:
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De muziek commissie bestaat uit minimaal drie personen, waarvan één de manager
ZuidWest FM (of één van de gedelegeerde assistent managers).
De muziek commissie van ZuidWest FM heeft als doel de database met muziek op
orde te houden volgens de afspraken die daarvoor door het bestuur en de Algemeen
manager zijn gemaakt
De muziek commissie zorgt voor ervoor dat jingles/promo’s volgens de afgesproken
regels tijdig en op juiste wijze ingevoerd zijn.
De leden van de muziekredactie hebben volledige rechten op de muziekdatabase
zoals het invoeren (importeren), bijwerken en verwijderen van tracks.
De muziek commissie zorgt ervoor dat in het muziekformat doorklinkt dat we een
lokale omroep zijn met aandacht voor lokale muziek.
De muziekredactie komt indien nodig bij elkaar.

De medewerkers van ZuidWest FM -TV
De medewerkers kunnen verschillende taken hebben waaronder,
- Programmaleider
- presentator
- technicus
- bureauassistente
- producer
- Cameraman
- Editor
- Geluidsman
- Redacteur
- Productieleider TV
Programmaleider / productieleider ZuidWest FM -TV:
 De programmaleider / productieleider is verantwoordelijk voor zijn of haar
programma in de ruimste zin van het woord.
 Hij/zij draagt er zorg voor dat het onderwerp van zijn productie/programma past
binnen het werkplan van Omroepstichting ZuidWest
 De programmaleider / productieleider maakt eventueel bij het uitzenden/maken van
zijn programma/ productie gebruik van technici.
 De programmaleider / productieleider is verantwoordelijk voor de technische
handelingen welke nodig zijn voor zijn programma of productie.
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Deel 2: Algemene richtlijnen en regels:
1. Iedere medewerkers moet de regels van het Commissariaat van de Media kennen,
toch zeker die gaan over reclame uitingen en sponsoring.
2. Het is de iedere medewerker strikt verboden iemands privacy onnodig te schenden,
onwelvoeglijke taal te bezigen, te discrimineren, te beledigen, persoonlijke
beschuldigingen te uiten, iemands eerbaarheid te schenden of wettelijke regels te
overtreden.
3. Iedere medewerker onthoudt zich, op radio en / of TV alsmede de sociale media, van
kritiek op de eigen organisatie en zijn medewerkers.
4. Iedere medewerker beheert en zorgt voor de materialen van de omroep als een
goede huisvader/moeder
5. Iedereen zorgt ervoor dat bij vertrek het pand op juiste wijze wordt afgesloten,
Indien je als laatste het pand verlaat dient altijd het alarm te worden ingeschakeld.
6. Iedereen zorgt ervoor dat het pand (dus ook de keuken) netjes opgeruimd is en netjes
achtergelaten wordt en verlichting uit is. Dit geldt ook wanneer de betreffende
medewerker afgelost is door een collega.
7. Nieuwe medewerkers melden zich bij de betreffende manager. Zij krijgen info en
worden rondgeleid. Na een gesprek wordt gekeken of zij Zuidwest waardig zijn.
Daarna wordt gekeken op een functie kunnen vervullen binnen de organisatie.
8. Iedere medewerker krijgt een set sleutels van de betreffende afdeling waar hij zijn
werk verricht en het codewoord van de alarmering. Zij dienen dat bij hun afscheid
weer in te leveren.
9. Er komt een algemene overeenkomst waarop alle gegevens van betrokken
medewerker en een resumé van de afspraken. Zowel algemeen manager en
medewerkers tekenen en sleutels en codewoord worden overhandigd.
10. De omroep kent de volgende officiële jubilea: 250e, 500e, 1000e, 2000e uitzending (en
elk daarop volgend duizendtal). Indien gewenst zal het bestuur en/of management
een afvaardiging sturen om de jubileum-uitzending bij te wonen en een kleine
attentie aan te bieden. Om dit tijdig te kunnen plannen dient de uitnodiging door het
desbetreffende programma minimaal 2 bestuursvergaderingen voorafgaand aan het
jubileum te worden verstuurd. Een programma is zelf verantwoordelijk om indien
gewenst een telling bij te houden.
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Deel 3: Geschillen
In eerste instantie dienen geschillen binnen de functionele lijn te worden opgelost.
Geschillen die naar aanleiding van deel 2 van dit regelement, het profiel en-of
redactiestatuut ontstaan zullen, indien niet tot onderlinge overeenstemming kan worden
gekomen, worden voorgelegd aan een geschillencommissie.
De geschillencommissie bestaat uit de volgende drie leden:
 Één aan te wijzen door de redactie;
 Één aan te wijzen door het bestuur;
 Één aan te wijzen door het PBO;
De geschillencommissie doet uitspraak aan de betrokkenen. Tegen de uitspraak van de
geschillencommissie kan beroep aangetekend worden bij het bestuur. Het bestuur neemt
binnen een maand een besluit nadat betrokkenen zijn gehoord.

Dit regelement kan op basis van ervaring of andere (organisatorische) wijzigingen worden aangepast.
Aanpassingen dienen te worden bekrachtigd door de Algemeen Manager en bestuur. Voordat een
update in werking treed zal deze ter informatie worden verstrekt aan alle medewerkers.
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