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College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 6 
4650 AA Steenbergen 

 
 
 

Steenbergen, 20 maart 2018 
 
 
 

Geacht college, 
 

 
In antwoord op uw brief met bijlage d.d. 27 februari 2018 doen wij u hierbij een aantal stukken 
toekomen die u in bijlage 1 vermeldt onder f t/m h onder Criteria 1 en in uw brief onder Formele 
stukken a t/m c: 
 
- Het redactiestatuut dat bij de SLOS programmastatuut heet 
- Het Programmabeleid 2018 
- Een toekomstvisie 
 
De CV’s van de PBO zullen wij niet om privacy redenen aanleveren. De leden van het PBO 
vertegenwoordigen een stroming of een organisatie en doen dat op persoonlijke titel. Hun CV is 
in dit verband niet belangrijk. Wij weten dat elk van de lid echter nauw betrokken is bij een 
vereniging of organisatie in de stroming die hij of zij vertegenwoordigt binnen de gemeente 
Steenbergen. 
 
Met betrekking tot hetgeen onder ‘Criteria 2 – Lokaal Toereikend Media-aanbod’ vermeld 
staat zullen wij per onderwerp onze reactie geven. 
 

1. Productaanbod 
 
Doelgroepen 
Wij richten onze programma’s niet op een ‘gemiddeld publiek’, wij houden terdege rekening met 
de diversiteit van de Steenbergse bevolking en de specifieke wensen die er ter aanzien van de 
programma’s leven. 
 
Bij de ouderen is dat vaak de behoefte aan informatie en nieuws uit de directie eigen 
leefomgeving. Voorbeelden zijn de intocht van Sinterklaas, kinderoptochten met carnaval en 
reportages over ‘vroeger’. 

 
Bij de jongeren is het de behoefte aan informatie, nieuws en verstrooiing (muziek) die direct 
aansluit bij hun leefwereld. Deze groep maakt ook intensief gebruik van de sociale media en 
verlang ook dat de SLOS  hen via deze kanalen bedient.  
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Met name bij de radio zijn er een aantal specifieke doelgroep programma’s op het gebied van 
muziek (hardrock, country, Nederlandstalig). Maar de SLOS zendt ook kerkdiensten uit: op 
zaterdagavond die van de RK Kerk en op zondagochtend die van de Geformeerde Gemeente. 
Dit laatste gebeurt al sinds de oprichting van de lokale omroep in Dinteloord in 1983. 
 
De politiek komt ook ruimschoots aan bod doordat de gemeenteraadsvergaderingen (ongeveer 
30 per jaar) rechtstreeks (live) en onverkort worden uitgezonden via de televisiekanalen van de 
SLOS en een internetstream.  
 
Ook bij de televisie richten wij ons niet alleen op de ouderen, die doorgaans in ‘real-time’ 
televisie kijken, maar ook op de mensen die b.v. werken en op een tijdstip dat het hen uitkomt 
een programma willen bekijken. Door het gebruik van YouTube maakt de SLOS dat mogelijk. 
 
Geografische spreiding 
De natuurlijke habitat van een inwoner van Steenbergen is primair de kern binnen de eigen 
gemeente en daarnaast de regio in de ruimste zins des woords. Dus niet alleen in zuidelijke 
richting gericht op Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecbt maar ook in oostelijke 
richting gericht op de gemeente Halderberge (Oudenbosch: scholen) en in noordelijke richting 
de gemeente Moerdijk (Willemstad, Fijnaart)   
 
De SLOS besteedt aandacht aan alle kernen binnen de gemeente Steenbergen. Daarnaast 
worden ook regionale en landelijke nieuwsberichten en foto’s die van belang zijn opgenomen in 
de programmering.  
 
Qua uitzendingen is het bereik heel groot: 
 
- De radioprogramma’s worden via de ether verspreid maar ook via de kabel doorgegeven 
aan niet alleen de abonnees van Ziggo in heel West-Brabant, maar ook die van KPN, Tele2, 
enz. Ook zijnde programma’s via een internetstream op de website van de SLOS te beluisteren 
en via een speciale lokale omroep app voor smartphones. 
- De televisie en kabelkrant programma’s worden via de kabel doorgegeven aan niet alleen 
de abonnees van Ziggo in heel West-Brabant, maar ook die van KPN, Tele2, enz. Ook zijn de 
programma’s via een internetstream op de website van de SLOS te beluisteren en via een 
speciale lokale omroep app voor smartphones. 
 

In het document ‘Programmabeleid 2018’ kunt u uitgebreide informatie vinden. 
 
Interactie 
Met name bij een aantal radioprogramma’s is de interactie groot omdat luisteraars bij de 
rechtstreeks uitgezonden programma’s kunnen reageren (telefonisch, Twitter, Facebook, e-
mail). Bij televisie ligt dat wat lastiger omdat de meeste programma’s van te voren opgenomen 
zijn. Er zijn echter plannen om op zondagmiddag weer praatprogramma’s rechtstreeks uit te 
zenden. 
 
Participatie 
Regelmatig worden mensen uit de gemeente Steenbergen (denk aan Cultuur, Heenkundekring, 
Bibliotheek, Serviceclubs etc.) uitgenodigd om in een radio- of televisie programma deel te 
nemen aan een vraaggesprek. Daarnaast leveren diverse mensen (die overigens geen 
medewerkers zijn) regelmatig een bijdrage aan een programma bijvoorbeeld door onderzoek en 
redactioneel werk te doen voor programma’s over erfgoed.   
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2. Kwaliteit 
 
Redacties 
De SLOS werkt met 3 verschillende redacties (radio, televisie en kabelkrant) die uiteraard op tal 
van gebieden samenwerken. Deze redacties verzamelen nieuwsitems, beoordelen en 
distribueren deze en besluiten aan de hand van binnengekomen persberichten, aankondigingen 
van evenementen en mededelingen van de gemeente om daar b.v. een programma of 
reportage aan te wijden.  
 
Om de kwaliteit op het gebied van journalistiek te bevorderen hebben de Steenbergse Courant 
en de SLOS besloten om te gaan samenwerken. Er zal uitwisseling van nieuwsitems en 
beeldmateriaal plaats vinden, maar ook zal er samenwerking zijn op redactioneel en 
journalistiek gebied. 
 
Diverse medewerkers volgen op dit moment de door de OLON/NLPO aangeboden e-learning 
cursus basis-journalistiek.  Dit zal er zeker toe bij dragen dat de journalistieke kwaliteit 
toeneemt en geborgd is. 
 
Samenwerking 
De SLOS werkt samen met het Filmcollectief Steenbergen, bestaande uit een groep oud-
medewerkers die ingezet worden voor de technische productie van de uitzendingen van de 
raadsvergaderingen en bij speciale programma’s zoals onlangs de 7 programma’s met de 
politieke partijen en de het lijsttrekkersdebat. De SLOS zorgde daarbij voor de journalistieke en 
redactionele invulling van de inhoud en is als zendgemachtigde eindverantwoordelijke. 
 
De SLOS werkt ook samen met het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) door de plaatsing van 
vacatures op de kabelkrant en berichtgeving hierover op de radio. 
 
In de regio wordt samengewerkt met de lokale omroep van Rucphen en met individuele 
medewerkers van de voormalige omroep Halderberge (thans Ons West-Brabant) en van de 
voormalige omroep Moerdijk (thans Ons West-Brabant). 
 
De SLOS heeft getracht om stagiaires aan te trekken door een (betaalde) overeenkomst aan te 
gaan met het ROC in Bergen op Zoom. Helaas heeft dat niet geleid tot enig resultaat. Om die 
reden hebben we de overeenkomst dan ook recent beëindigd en zoeken het nu bij scholen in 
onze eigen gemeente zoals het Ravelijn.  
 
Daarnaast werkt de SLOS nauw samen met de organisaties die bepaalde evenementen 
organiseren zoals de Kleine Tour en Carnaval. 
 
Met lokale ondernemers is ook regelmatig contact b.v. voor het inbeeld brengen van de 
ondernemersdagen. Wij zijn van plan om nog meer aandacht aan dit segment te geven b.v. 
door reportages over bijzondere bedrijven, de ontwikkelingen van de bedrijventerreinen 
(Reinierpolder, AFC Nieuw Prinsenland), werkgelegenheid, huisvesting arbeidsmigranten, etc. 
 
Tot slot werkt de SLOS heel nauw samen met het kerkbestuur van de Gummaruskerk. Deze 
kerk wordt niet alleen gebruikt voor erediensten maar ook voor bijvoorbeeld concerten en 
exposities. 
 
Kijkcijfers 
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Het  uitvoeren van een lokaal bereiksonderzoek is een kostbare zaak. De SLOS heeft zo’n 
onderzoek dan ook nooit uitgevoerd. Aan de hand van reacties die ons echter bereiken kan 
afgeleid worden dat de programma’s doorgaans goed bekeken en gewaardeerd worden. 
 
Een complicerende factor daarbij is dat de programma’s via diverse kanalen worden 
uitgezonden (kabel maar ook internet streams) en via b.v. YouTube op elk gewenst moment en 
elke mogelijke locatie kunnen worden gevolgd. Daarbij valt op te merken dat Google analytics 
uitstekende statistieken levert over bereik en kijkgedrag.      
 
Op het YouTube kanaal van de SLOS hebben zich al meer dan 1000 personen geabonneerd 
en de programma’s en reportages zijn daarop honderden malen bekeken. Een absoluut 
hoogtepunt is daarbij het concert dat ter gelegenheid van de opening van de haven van 
Steenbergen werd gegeven. Dit is meer dan 360.000 keer bekeken.  
 
Maar ook de uitzending van de beeldvormende raadsvergadering vanuit ’t Cromwiel over de 
mogelijke komst van een AZC naar Steenbergen leverde bijna 20.000 kijkmomenten op. De 
beelden van deze uitzending zijn zelfs uitgezonden door een aantal landelijke omroepen. 
 
Samenstelling PBO 
   
Vanaf de oprichting van de lokale omroep in de toen nog zelfstandige gemeente Dinteloord en 
Prinsenland in 1983 is er een PBO geweest. Na de gemeentelijke herindeling van 1997 waarbij 
de gemeente Steenbergen gevormd werd is de lokale omroep uit Dinteloord (SLOD) gefuseerd 
met de lokale omroep uit de kern Steenbergen (Stadsomroep Klaver Vier). Er werd een nieuw 
PBO gevormd met vertegenwoordigers uit vrijwel alle kernen. 
 
Vanaf het eerste begin is gebleken dat het lastig is om PBO leden actief bij het 
programmabeleid te betrekken. Het is natuurlijk ook een merkwaardige constructie waarbij 
vertegenwoordigers van organisaties die niets met omroepen te maken hebben, min of meer 
toezicht moeten houden op een andere  organisatie: de lokale omroep. 
 
Een vaste kern heeft echter altijd in de loop der jaren de PBO vergaderingen trouw bezocht en 
de nodige input geleverd voor de vaststelling en evaluatie van het programmabeleid. 
 
Het programmabeleid voor 2018 is onlangs definitief vastgesteld en besloten is om in 
september te controleren of dit beleid conform wordt uitgevoerd. 
  

3. Efficiency exploitatie 
 
Bedrijfsvoering 
Allereerst dient opgemerkt te worden dat de SLOS een ANBI organisatie is die geheel bestaat 
uit onbetaalde vrijwilligers. Er zijn geen vaste krachten in dienst. 
 
De hoofdredacteuren zijn verantwoordelijk voor vorm en inhoud van de programma’s. Het 
bestuur bemoeit zich daar in principe niet mee maar kan wel adviezen geven op dit gebied. Met 
name zorgt het bestuur er voor dat de wettelijke regels en het beleid van het Commissariaat 
voor de Media op het gebied van reclame en sponsoring bekend zijn bij de hoofdredacteuren 
wordt doorgegeven aan de medewerkers.  Ook organiseert het bestuur van tijd tot tijd 
voorlichtingssessies en cursussen om dit soort belangrijke informatie te delen.  
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Financiën 
Het bestuur en medewerkers gezamenlijk trachten zo efficiënt mogelijk en tegen zo laag 
mogelijke kosten te opereren.    
 
Er worden geen vergoedingen betaald met uitzondering van vergoeding van reiskosten naar 
locaties buiten de gemeente Steenbergen indien de verplaatsing in opdracht van de SLOS 
gebeurt. 
 
Wat betreft de kosten hebben deze de voortdurende aandacht van het bestuur. Een deel van 
de kosten zijn vaste lasten waar geen besparingen mogelijk zijn, zoals de huur van de studio, 
de bijdrage aan de landelijke organisatie OLON, de vergoeding aan auteursrechtelijke 
organisaties zoals BUMA en Stemra en de kosten van de verspreiding van de programma’s via 
het kabelnet. De pakketaanbieders zoals Ziggo hebben slechts de verplichting de radio- en 
televisie programma’s via het analoge kabelnetwerk te verspreiden. De verspreiding via het 
digitale kabelnetwerk van Ziggo en de verdere verspreiding via de Mediahub aan andere 
pakketaanbieders (KPN, Tele2, etc.) komt echter volledig voor rekening van de SLOS. Voor 
meer informatie zie de twee brochures van de OLON over dit onderwerp. 
 
De inkomsten van de SLOS bestaan uit: 

• Een vergoeding van de gemeente voortvloeiend uit de bekostigingsverplichting van de 
gemeente 

• Reclame-inkomsten 

• Vergoeding voor het verhuur van de zendmast 

• Vergoeding voor het uitzenden van de raadsvergaderingen. Daartoe zijn met de 
gemeente een tweetal co-productieovereenkomsten gesloten: een voor de 
oordeelvormde vergaderingen en een voor de besluitvormende vergaderingen 

 
De SLOS is bezig om de grote afhankelijkheid van de inkomsten vanuit de gemeente te 
verminderen door de reclame-inkomsten te verhogen maar ook meer videoproducties te 
verzorgen tegen betaling (b.v. voor bedrijven). Dit is als nevenactiviteit van de omroep 
toegestaan. 
 
Wellicht ziet de gemeente mogelijkheden om de SLOS qua huisvesting te faciliteren, b.v. door 
tegen een redelijke huurprijs ruimtes aan te bieden in ’t Cromwiel.   
 
De financiële jaarcijfers kunnen wij u helaas nog niet leveren omdat de administratie over dat 
jaar nog niet is afgesloten. Naar verwachting zal er in 2017 in ieder geval geen verlies optreden.  
 
Technologie 
De lokale omroep van Dinteloord en Prinseland werd opgericht in een tijdperk dat de 
verspreiding van radio- en televisieprogramma’s volledig analoog gebeurde. Ook was de 
kwaliteit beperkt, met name van videobeelden. 
  
De opkomst van de digitalisering heeft een enorme impact gehad op de wijze waarop 
programma’s gemaakt en gedistribueerd worden. 
 
Bij de radio werd het niet alleen mogelijk analoog vastgelegde muziek (op grammofoonplaten 
en audiobanden) te gebruiken, maar ook digitaal vastgelegde muziek (op CD’s). Het werd zelfs 
mogelijk complete programma’s digitaal op te nemen en via internet te verspreiden. 
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De televisie maakte een soortgelijke ontwikkeling door. De videocamera’s werden digitaal en de 
digitaal vastgelegde videobeelden konden worden bewerkt en tot samengevoegd. 
 
Ook werd de kwaliteit van de digitale videobeelden steeds beter door de vooruitgang in de 
technologische ontwikkelingen. 
 
De SLOS is hier op ingesprongen o.a. door investeringen in hardware en software. Digitale 
semiprofessionele camera’s die hoge kwaliteit beelden leveren, regie- en montage apparatuur 
die de beelden kunnen verwerken en digitale media voor opslag. 
 

    Innovaties 
Ten einde nog beter aan te sluiten bij het LTMA wil de SLOS cross-mediaal gaan werken, 
d.w.z. content (nieuws, reportages, etc.) moet zo veel mogelijk eenmalig gecreëerd worden en 
vervolgens op diverse platforms verspreid worden. Een voorbeeld is een nieuwsbericht dat op 
de kabelkrant verschijnt maar ook op de website getoond wordt en wellicht ook op Facebook. 
Er zijn ‘newsroom’ systemen beschikbaar en de SLOS is van plan binnekort een betaalbaar  
systeem te selecteren. 
 
Advertenties 
De SLOS mag reclameberichten uitzenden, maar is daarbij wel gebonden aan de regels van 
het Commissariaat voor de Media. Zo mogen er b.v. geen programmaonderbrekende 
reclameboodschappen worden uitgezonden. Bij de radio worden ze daarom meestal 
gegroepeerd aan het begin of eind van een uitzending. Bij de kabelkrant vindt groepering plaats 
rond bepaalde groepen berichten en bij de televisie kunnen in principe reclameboodschappen 
tussen programmaonderdelen. Op YouTube zijn naast eigen reclameboodschappen ook 
reclameboodschappen van derden mogelijk. Op dit moment wordt er nog geen gebruik van 
gemaakt, maar teneinde de inkomsten te vergroten zal dit binnenkort worden aangepakt. 
 
Samenwerking omroepwereld 
Wij hebben hierboven al aangegeven dat wij samenwerken met een andere omroep en met 
individuele medewerkers van andere omroepen. Wij stonden al eerder open voor 
samenwerking met b.v. Zuidwest. Wij denken dat met name op het gebied van 
‘grensoverschrijdende’ evenementen (Brabantse Wal, Zuiderwaterlinie, ROPA-run, Kleine Tour) 
samenwerking op redactioneel en operationeel zeker wenselijk en mogelijk is. Dit kan leiden tot 
meer efficiency en kostenbesparing, maar ook tot het wekken van interesse voor een breder 
publiek. 
 
De samenwerking mag er echter niet toe leiden dat er nauwelijks meer aandacht is voor het 
lokale nieuws. Daarom is de SLOS van mening dat een zelfstandige lokale omroep in de 
gemeente Steenbergen die zich met name richt op wat er lokale gebeurt en leeft de basis moet 
vormen voor een omroepwereld waarin zowel de eigen gemeente als de regio aan bod komen. 
 
Criteria 3 – Steenbergen stelt inwoners centraal 
 
Participatie en samenwerking 
Wij hebben hierboven al aangeven dat er vanuit diverse organisaties bijdragen worden geleverd 
aan de totstandkoming van programma’s. Dit betreft zowel de inhoud als de uitvoering. 
 
Omdat de medewerkers verspreid over de kernen wonen en daar o.a. door deelname aan het 
verenigingsleven goede contacten hebben, krijgen wij ook veel informatie en medewerking 
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vanuit deze kernen. Wij gaan dit de komende periode nog verder uitbouwen o.a. door 
uitzendingen vanaf een vaste locatie in een kern (b.v. dorpshuis) mogelijk te maken. 
 
De SLOS werkt ook samen met de gemeente Steenbergen. Met name wanneer er extra 
aandacht geschonken dient te worden aan speciale raadsvergaderingen (begroting, perspectief 
nota). We willen ook graag meer samenwerken met de gemeente op het gebied van 
communicatie en informatie naar de burgers. Wij denken dat daartoe niet alleen de 
gemeentelijke kanalen maar ook die van de SLOS benut kunnen worden. 
 
Een goed voorbeeld van de samenwerking met de gemeente zijn de uitzendingen rond het 
scholierendebat, lijsttrekkersdebat afvalscheiding en cartoons.  
 
Bij de SLOS zijn een aantal personen werkzaam met afstand tot de arbeidsmarkt (b.v. Wajong). 
Deze mensen weten op deze wijze een zinvolle invulling te geven aan hun leven. Voor de 
SLOS zijn deze mensen bovendien zeer waardevol omdat zij zich met veel energie en 
toewijding inzetten. 
 
Ondanks het feit dat de samenwerking met het ROC in Bergen op Zoom op niets is uitgelopen 
bieden hebben een aantal studenten uit de regio zichzelf aangemeld voor een stageplaats. Zij 
zijn onder begeleiding van een SLOS medewerker aan de slag gegaan. 
 
Tijdens de Kleine Tour (een meerdaagse wielerwedstrijd kinderen van 8 tot 14 jaar), werken de 
kinderen hun supporters mee door korte filmpjes aan te leveren (doorgaans opgenomen met 
een mobiele telefoon of actioncam) die door de SLOS gebruikt worden in de dagelijkse 
uitzendingen.  
   
PBO 
Het PBO bij de SLOS is vrij constant van samenstelling. Ook bij de aanvragen in de 
voorgaande jaren (telkens om de 5 jaar) is er voor de gemeenteraad nooit aanleiding geweest 
om het PBO niet representatief te verklaren. 
 
De SLOS is bereid om zich maximaal in te spannen om het PBO nog meer actief betrokken te 
krijgen bij het programmabeleid. 
 

Epiloog 
Ten aanzien van de aanvraag voor een zendmachtiging wil de SLOS een aantal kritische 
kanttekeningen plaatsen: 
 

• Het aangehaalde artikel uit de Mediawet is nooit bedoeld geweest voor situaties als de 
onderhavige. Ik het verleden kwam het meermalen voor dat in een plaats waar nog geen 
lokale omroep was meerdere kandidaten streden on het verkrijgen van een 
zendmachtiging. In zulke gevallen was het artikel zeker van nut. In dit geval tracht een 
omroep de zendmachtiging van een bestaande omroep over te nemen en de omroep het 
bestaansrecht te ontnemen onder het mom van de vorming van een streekomroep. De 
OLON/NLPO is bij de uitwerking van het convenant met het VNG altijd uitgegaan van 
twee mogelijkheden: fuseren of samenwerken. Overal in den lande zijn 
samenwerkingsverbanden ontstaan niet alleen omdat de omroepen zich verzetten tegen 
fusie maar ook omdat de gemeentebesturen van mening zijn dat hun eigen lokale 
omroep de inwoners beter kan bedienen dan de streekomroep. 
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• De OLON/ NLPO is verder uitgegaan van een inwoner aantal van 200.000, een omroep 
met 9 vaste medewerkers, 150 vrijwilligers, 4 stagiaires en een budget van tenminste 
500.000 euro. De helft van dit bedrag moet door de overheid worden gefinancierd de rest 
moet uit eigen middelen (o.a. reclame) worden bijeengebracht. Vooralsnog heeft noch 
het kabinet noch de minister zich bereid verklaard de door de OLON/NLPO gevraagde 
30 miljoen ter beschikking te stellen. Wij denken dat de gemeente niet zitten te wachten 
op een verdrie- of verviervoudiging van de bekostiging zonder compensatie vanuit Den 
Haag via het gemeentefonds. 

•  Wij hebben de laatste versie van de statuten van Zuidwest bij de Kamer van 
Koophandel opgevraagd. Deze dateren van 2011. In deze statuten is geen enkele 
bepaling opgenomen over een evenredige vertegenwoordiging in het bestuur van de 
aangesloten gemeenten.  Alleen over Woensdrecht staat een passage, maar over 
Roosendaal en mogelijk nieuw aan te sluiten gemeenten wordt met geen woord gerept. 
Ook over de samenstelling van het is geen enkele bepaling te vinden die voor zorgt dat 
de gemeenten evenredig vertegenwoordigd zijn. 

• Wanneer de zendmachtiging aan Zuidwest wordt toegewezen betekent dit dat het Ziggo 
televisiekanaal van de SLOS (41) wordt opgeheven en dat het Ziggo televisiekanaal van 
Zuidwest (42) het kanaal wordt waarop alle programma’s worden uitgezonden. In het 
activiteitenverslag van Zuidwest over 2016 zegt Zuidwest: “Als streekomroep hebben wij 

onszelf de 40/40/20 verhouding opgelegd.”  Daarmee doelend op de verdeling van de 
zendtijd. Wanneer Steenbergen wordt toegevoegd aan de zendmachtiging van Zuidwest 
valt te vrezen dat de verdeling 40/40/10/10 (Bergen op Zoom / Roosendaal / 
Woensdrecht / Steenbergen) zal worden of in het gunstigste geval 35/35/15/15. In ieder 
geval een dramatische verschraling van de huidige situatie. Daarnaast zullend e 
uitzendingen van de kerkdiensten ongetwijfeld geschrapt worden en er slechts summier 
berichtgeving zijn over de raadsvergaderingen.  

• In recente landelijke publicaties wordt aangegeven hoe belangrijk het is dat lokale 
omroep ten dienste staan van de lokale democratie. Wij zien niet in hoe een 
streekomroep die directe betrokkenheid met de lokale politiek kan hebben.  In 2017 zond 
Zuidwest elke maand (!) één gesprek uit met een wethouder van een van de drie 
betrokken gemeentes. 

• Zuidwest claimt een streekomroep te zijn maar heeft daarvan de afgelopen tijd weinig 
blijk gegeven. Sinds de indiening van de aanvraag (maar ook ruim daarvoor) was er 
geen enkele belemmering om ook over het wel en wee in Steenbergen te berichten. 
Zuidwest heeft zich er toe beperkt korte samenvattingen te maken van b.v. de 
nieuwjaarstoespraak van de burgemeester van Steenbergen (de SLOS heeft die 
integraal uitgezonden) en van het scholierendebat. De SLOS zond hiervan de finale 
rechtstreeks uit, Zuidwest beperkte zich tot een samenvatting van een voorronde. Ook 
met carnaval wist Zuidwest was slechts eenmaal aanwezig: Zuidwest liet het 
rechtstreeks verslag van de optocht in Steenbergen verslaan tegen vergoeding van 
kosten door het Filmcollectief. De SLOS verzorgde in die periode meer dan 14 
reportages van alle kernen in de gemeente Steenbergen. Tot slot was ook Zuidwest 
vrijwel onzichtbaar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Via de website 
van Zuidwest is geen enkele reportage te ontdekken. De SLOS bracht hier eigen 
programma’s. Zeven met alle politieke partijen afzonderlijk, een lijsttrekkersdebat 
reportage over het verkiezingsfestival, etc. Ook werden de promotiefilmpjes van de 
gemeente via de eigen kanalen van de SLOS gepubliceerd en gepromoot.   

• Wanneer besloten wordt de zendmachtiging aan Zuidwest te geven betekent dit tevens 
het einde van de SLOS. Deze kan na 35 jaar actief te zijn geweest in de gemeente niets 
anders doen dan zich opheffen. De afhandeling van allerlei contractuele verplichtingen 
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kan wel eens een zware wissel trekken op de aanwezige financiën. Verder is het 
twijfelachtig of de SLOS apparatuur nog voor hergebruik geschikt is b.v. bij Zuidwest. Er 
vindt dus ook kapitaalvernietiging plaats. 

• Last but not least hebben de medewerkers aangegeven niet bereid te zijn om zich aan te 
sluiten bij Zuidwest. Ook zijn zij niet bereid naar Bergen op Zoom te reizen om daar hun 
omroepactiviteiten te ontplooien. Kortom het ende van de SLOS betekent ook het einde 
van een nuttige en aangename tijdsbesteding van een grote groep mensen, waarbij een 
aantal zwakkeren in de samenleving. 

 
 

 Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Steenbergen 
H.A.Tampoebolon - secretaris 

 
 
 
 
 
  



• Wat is ons doel / onze missie ?
• Organisatie: hoe zit de SLOS in elkaar ?
• Financiën: wat verdienen we en wat 

geven we uit ?
• Huisregels: wat mogen we en wat moeten 

we laten ?
• Wat zijn de plannen voor de toekomst ?



• Een efficiënte organisatie waarin de medewerkers in 
een prettige sfeer samen met elkaar aan programma’s 
van de SLOS kunnen werken.

• Een financieel gezonde organisatie, die de lopende 
kosten kan voldoen en investeringen kan doen in 
apparatuur en middelen

• Programma’s maken van een hoge kwaliteit, waar de 
mensen graag naar luisteren en kijken. 

Wat is ons doel ?



Programmabeleid
Bepalend
Orgaan

Bestuur
SLOS

Medewerkenden
Radio

Hoofdredacteur Hoofdredacteur

Redactie
raad

Redactie
raad

Voorzitter,
secretaris en

penningmeester

Max. 7

Medewerkenden
Tekst-TV

Hoofdredacteur

Medewerkenden
Televisie

Organisatie SLOS

Radio Televisie

TV-krant



• PBO stelt programmabeleid vast en controleert in grote lijnen

• PBO benoemt hoofdredacteuren

• Bestuur regelt de dagelijkse zaken

• Vacatures in bestuur: nu slechts 3 leden (max. 7)

• Voor radio, TV en TV-krant aparte hoofdredacteur

• Ideaal: een redactieraad voor iedere afdeling

Hoe zit de SLOS in 
elkaar ?                (1)



• Hoofdredacteur stelt format vast in overleg met redactieraad / 
medewerkers. Beleid PBO dient als leidraad. 

• Hoofdredacteur adviseert bestuur over aanname nieuwe 
medewerkers en ontslag

• Hoofdredacteur is het eerste aanspreekpunt binnen een 
afdeling (radio, televisie, TV-krant)

Hoe zit de SLOS in 
elkaar ?                (2)



• Emiel Altink - voorzitter
– Algemene bestuurszaken

– Contacten met de pers

– Verkoop reclame

• - secretaris
– Administratie

– Correspondentie SLOS

– Contacten met OLON, Comm.v.d.Media, BUMA, SENA, gemeente, etc.

– Notulen, verslagen vergaderingen bestuur en PBO

– Sleutelbeheer

– Website

Hoe zit de SLOS in 
elkaar ?                (3)

Aanspreekpunten en verantwoordelijkheden:



• – penningmeester
– Financiële administratie

– BTW aangifte

– Voorbereiden subsidieverzoeken

– Afhandelen subsidieafrekening

– Afhandelen declaraties

Hoe zit de SLOS in 
elkaar ?                (4)

Aanspreekpunten en verantwoordelijkheden:



• – hoofdredacteur radio
– Programmering radio (uitvoering beleid PBO)

– Personeel radio (b.v. voordragen nieuwe medewerkers)

– Bewaken naleving ICE norm en reclame regels

• – hoofdredacteur TV
– Programmering TV

– Personeel TV (b.v. voordragen nieuwe medewerkers)

– Beheer video-apparatuur

Hoe zit de SLOS in 
elkaar ?                (5)

Aanspreekpunten en verantwoordelijkheden:



•

– Hoofdredactie kabelkrant (TV-krant)

Hoe zit de SLOS in 
elkaar ?                (6)

Aanspreekpunten en verantwoordelijkheden:



Wat verdienen we en 
wat geven we uit ? (2)

• Grootste kostenposten: 
Huur, gas, licht en elektra
BUMA, SENA, OLON, Novum nieuws

• Grootste inkomstenbronnen:
Subsidie
Verhuur zendmast
Reclame
Raadsvergaderingen



Wat mogen we en wat 
moeten we laten ? 

• Programmavoorschrift CvdM – ICE norm

• Reclameregels Commissariaat voor de Media

• Muziekgebruik – BUMA/Stemra

• Huisregels SLOS

• Medewerkersovereenkomst



Wat zijn de plannen 
voor de toekomst ? 

• Samenwerking in de regio

• Aantrekken meer medewerkers

• Newsroom systeem voor TV-krant, website en Facebook

• Meer reclame inkomsten en minder kosten
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TOEKOMSTVISIE STICHTING LOKALE OMROEP STEENBERGEN 
 

1.INLEIDING 
 
1.1. SLOD 
Op 25 augustus 1983 werd de Stichting Lokale Omroep Dinteloord (SLOD) opgericht. Dit was de 
lokale omroep voor de zelfstandige gemeente Dinteloord en Prinsenland. 
 
De SLOD zond vanaf het begin radio-, televisie en kabelkrant programma’s uit via het lokale 
kabelnet. In later jaren werd het mogelijk om ook via de ether (FM) uit te zenden. 
 
De inkomsten bestonden uit donaties en bijdragen van verenigingen en organisaties en 
eenmalige subsidies. De financiële mogelijkheden werden verruimd toen het uitzenden van 
reclame mogelijk werd. 
 
Een twintigtal medewerkers (vrijwilligers) zorgden voor de uitzendingen. 
De uitzendingen vonden aanvankelijk plaats vanuit de leeszaal in het gemeentehuis, later 
verhuisde de SLOS naar een portacabin naast het gemeentehuis. 
 
1.2. STADSOMROEP KLAVER VIER 
Op 1 april 1987 werd de Stichting Stadsomroep Klaver Vier opgericht. Dit was de lokale omroep 
voor de zelfstandige gemeente Steenbergen.  
 
Stadsomroep Klaver Vier zond uitsluitend radioprogramma’s uit. Aanvankelijk via het kabelnet 
maar later ook via de ether (FM).  
 
De inkomsten bestonden uit donaties en bijdragen van sponsors. De financiële mogelijkheden 
werden verruimd toen het uitzenden van reclame mogelijk werd. 
 
Stadsomroep Klaver Vier had een groot aantal medewerkers die zich na problemen met de 
grootste sponsor een aparte vereniging oprichtten: Radiovereniging Steenbergen. 
Stadomroep Klaver Vier verhuisde een aantal malen, de laatste locatie was de Witte Villa aan de 
Kaaistraat. 
 
1.3. SLOS 
In 1997 werden de gemeentes in West-Brabant heringedeeld. Dinteloord, Kruisland, Nieuw 
Vossemeer, Steenbergen en Welberg vormden samen de nieuwe gemeente Steenbergen. 
 
Door de herindeling moesten ook de lokale omroepen van Dinteloord en Steenbergen fuseren 
omdat er per gemeente maar één lokale omroep kan zijn. Dit werd de Stichting Lokale Omroep 
Steenbergen (SLOS). De omroep was aanvankelijk nog in de Witte Villa aan de Kaaistraat in 
Steenbergen gehuisvest, maar toen dit pand door de gemeente Steenbergen verkocht werd, 
moest de SLOS noodgedwongen verhuizen. Er werd een pand gehuurd aan de Ruiterstallen 2A 
in Steenbergen dat in 1999 tot studioruimte werd verbouwd. 
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De inkomsten van de SLOS bestonden in de beginjaren voornamelijk uit sponsorbijdragen, 
inkomsten uit reclame en een bescheiden bijdrage van de gemeente.  Later werd na lange 
discussies met het gemeentebestuur een ‘standaard’ subsidie afgedwongen die later uitmondde 
in een financieringsverplichting voor de gemeente. Verder wist de SLOS de laatste jaren 
inkomsten te genereren door de raadsvergaderingen uit te zenden. Daartoe werden co-
productieovereenkomsten gesloten met de gemeente Steenbergen. 
 
2. ANALYSE VAN DE HUIDIGE SITUATIE 
 
2.1 HUISVESTING 
De studio wordt gehuurd van Marc Adriaansen. Studio biedt voldoende ruimte voor de 
activiteiten van de SLOS.  
 
2.2 PERSONEEL 
Momenteel zijn er zo’n 30 vaste en free-lance medewerkers.  
 
Incidenteel wordt nog wel beroep gedaan op een aantal oud-medewerkers die zich verenigd 
hebben in het Filmcollectief. Daaraan zijn echter ook kosten verbonden. Het Filmcollectief zorgt 
o.a. voor de technische realisatie van de TV-uitzendingen van de raadsvergaderingen bijgestaan 
door onze vrijwilligers en onder onze verantwoordelijkheid.  
  
Verder vindt er samenwerking plaats met Radio Ruchen Fm, de lokale omroep voor de 
gemeente Rucphen en verlenen individuele medewerkers van omroep Halderberge en omroep 
Moerdijk hun medewerking op incidentele basis. 
 
De dagelijkse leiding is bij de radioafdeling in handen van een hoofdredacteur en een 
programmaleider. Hetzelfde is het geval bij de televisieafdeling.  
 
2.3 APPARATUUR 
Er is de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in apparatuur en infrastructuur met name om digitale 
uitzendingen via meerdere kanalen (kabel, internet) mogelijk te maken. 
 
2.4 BESTUUR 
Het bestuur bestaat op dit moment uit 3 personen  
 
2.5 FINANCIEN 
De SLOS ontvangt  de uit de bekostigingsplicht voortvloeiende vergoeding van de gemeente. 
Verder ontvangt de SLOS een vergoeding voor het uitzenden van de 
gemeenteraadsvergaderingen. Daarnaast heeft de SLOS inkomsten uit o.a. reclame en verhuur 
van de zendmast. 
 
2.6 PBO 
Het PBO komt enkele malen per jaar bijeen. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de in de 
gemeente Steenbergen voorkomende maatschappelijke en culturelel stromingen. 
 
2.7 REGIOVORMING 
De SLOS heeft geprobeerd om met de lokale omroepen van Moerdijk, Halderberge, Zundert, 
Rucphen en Etten-Leur te komen tot de vorming van een streekomroep op basis van 
gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid van de aangesloten lokale omroepen.  
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Een viertal omroepen wilde fuseren vooral vanwege hun problemen op het gebied van 
huisvesting en financiën. De lokale omroepen van Rucphen en Steenbergen weigerden dit 
waarop de vier andere omroepen de samenwerking beëindigden. 
 
Omdat vanuit het gemeentebestuur van Steenbergen signalen kwamen dat men van mening was 
dat de natuurlijke habitat van de gemiddelde inwoner van de gemeente Steenbergen, meer de 
Brabantse Wal was dan midden West-Brant, is contact gezocht met de omroep Zuid-West. Er 
hebben inmiddels al in 2017 voorafgaand aan deze huidige situatie twee verkennende 
besprekingen plaats gevonden. Daarbij is door de SLOS steeds aangegeven dat samenwerking 
het uitgangspunt moet zijn en dat van fusie vooralsnog geen sprake is. Uiteindelijk heeft 
Zuidwest besloten geen samenwerking aan te gaan maar zelf een zendmachtiging voor 
Steenbergen aan te vragen.   
 
2.8 TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN 
De laatste jaren zijn de technologische ontwikkelingen zodanig geweest, dat het uitzenden van 
radioprogramma’s en videobeelden niet meer exclusief tot het domein van omroepen hoort. 
Iedereen kan tegenwoordig via internet de daarop ter beschikking staande kanalen (YouTube, 
Facebook, etc.) ‘uitzendingen’ verzorgen. 
 
Verder wordt er door steeds minder mensen online gekeken maar vooral offline door middel van 
uitzending gemist, on demand, etc.  
 
3. TOEKOMST 
 
3.1 VORMING STREEKOMROEP 
Vanuit de OLON./NLPO is er een streven om te komen tot de vorming van streekomroepen. Dat 
kan door fusies of door samenwerking tussen lokale omroepen. De SLOS gelooft in het laatste.  
 
Schaalvergroting zal tot verschraling van het lokale media aanbod leiden: 
- veel minder aandacht voor lokale politiek B.v. raadsvergaderingen) 

- veel minder aandacht voor de kernen 

- veel minder aandacht voor doelgroepen (b.v. kerken) 

- veel minder aandacht voor belangrijke evenementen (b.v. Kleine Tour, carnaval) 

De SLOS is van mening dat de omroep een zelfstandige omroep moet blijven van en voor de 
gemeente Steenbergen. Samenwerking met andere omroepen in de regio en meer aandacht 
voor de streek zijn perfect mogelijk zonder dat de SLOS opgaat in een grote omroep als 
Zuidwest.  
 
Daarbij wil de SLOS ook grote stappen op het gebied van: 
 - cross-mediaal aanbieden van content via meerdere kanalen 
 - verbetering op journalistiek gebied 
 - samenwerking 
  
3.2 LOKALE POLITIEK 
De SLOS gaat de komende maanden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een 
serie programma’s uitzenden waarin lokale politici (en burgers) aan het woord zullen komen en 
er dus ruimschoots aandacht is voor de lokale politiek. 
 
Ook na de gemeenteraadsverkiezingen wil de SLOS blijvend meer aandacht aan de politiek 
gaan besteden.  
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In een recente publicatie van de overheid “Lokale media en informatie voorziening -handreiking 
voor raadsleden” wordt duidelijk het belang van lokale media benadrukt. 
 
De SLOS is bij uitstek de omroep die in een gemeente als Steenbergen die taak kan vervullen. 
Een streekomroep zal altijd verder van de lokale politiek in een van de gemeentes af staan.  
 
3.3. KLEINE KERNEN 
 
De SLOS besteedt vooral aandacht aan de kleine kernen. De natuurlijke habitat van een inwoner 
van Steenbergen is in de eerste plaats de eigen kern, daarna volgt de gemeente Steenbergen en 
pas daarna de radio / streek. Daarbij hangt het bovendien van de  culturele en familiale 
achtergrond van veel inwoners af waarop de aandacht voor de streek zich richt.  
 
3.4. DOELGROEPEN 
De SLOS besteedt al jaren door middel van doelgroep programma’s aandacht aan specifieke 
groepen in de samenleving, bijvoorbeeld door het uitzenden van kerkdiensten. Wij zijn er van 
overtuigd dat daarvoor geen plaats meer is in een streekomroep. 
 
3.5. EVENEMENTEN 
 
Wij vrezen dat evenementen als de Kleine Tour, bijzondere gebeurtenissen verband houdend 
met de scholen, carnaval, de intochten van Sinterklaas, ROPA run, etc.  nauwelijks nog aan bod 
zullen komen bij een streekomroep. 
 
3.6. CROSSMEDIAAL EN NIEUWE KANALEN 
 
De SLOS wil zich niet alleen richten op on-line (kijken of luisteren terwijl er uitgezonden wordt) 
uitzendingen van radio- en televisieprogramma’s maar ook op off-line uitzendingen (on demand / 
uitzending gemist).  
 
Naast de reguliere kanalen via kabel en ether is de SLOS bezig zich richten op met name de 
kanalen zoals YouTube en streaming via platforms waarbij de SLOS is aangesloten (b.v. de 
Lokale Omroep app).  
 
De SLOS gaat niet alleen zelf programma’s aanbieden, maar ook gebruik maken van “vloggers”.  
Met name de jongeren zullen daar bij betrokken worden. De eerste stappen om de lokale 
onderwijsinstellingen daarbij te betrekken zijn inmiddels al gezet en enthousiast ontvangen. 
 
3.7. JOURNALISTIEK 
 
De SLOS gaat samenwerken met de uitgever van de Steenbergse Courant.  Een principe 
afspraak is hierover al gemaakt.  
 
In het convenant OLON/NLPO/VNG wordt gesproken over kwaliteitsverbetering op journalistiek 
gebied. Daartoe zijn door de SLOS al stappen gezet door het volgen van de door de 
OLON/NLPO aangeboden e-learning cursussen (een cursus journalistieke basis vaardigheden 
en een cursus om de vaardigheden van medewerkers te kunnen beoordelen). De medewerkers 
zijn bezig de cursus journalistieke basis vaardigheden te volgen. 
  
3.8. SAMENWERKING MET ANDERE OMROEPEN 
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De SLOS is niet tegen maar voor samenwerking. Er zijn wellicht efficiëntie voordelen te behalen 
op het gebied van opleidingen en gebruik van apparatuur. Maar deze voordelen zijn marginaal.  
 
Een grote streekomroep zoals Zuidwest werkt met veel duurdere apparatuur dan de SLOS en 
heeft enkele vaste medewerkers op de loonlijst staan. Daardoor zijn de operationele kosten vele 
malen hoger dan die van de SLOS. Vanuit OLON/NLPO wordt bij de landelijke politiek wel 
aangedrongen op een hogere bekostiging van de lokale omroepen, maar het is maar de vraag of 
dat er komt en of de gemeentes bereid zijn om b.v. een 3 x hogere (of meer!) bijdrage aan een 
lokale omroep te leveren.      
 
 De SLOS wil niet alleen samenwerken met Zuidwest, maar ook met andere omroepen in de 
regio. Op dit moment wordt er al intensief samengewerkt met de lokale omroep van Rucphen 
met enkele medewerkers van omroep Halderberge (nu streekomroep Ons West-Brabant).  
 
De SLOS wil ook samenwerken met lokale externe producenten zoals Het Filmcollectief, 
waarmee reeds een goede relatie onderhouden wordt en die kwalitatief goede content aanlevert.  
 
Verder wil de SLOS blijven samenwerking met tal van organisaties en personen in Steenbergen. 
Vooral op het gebied van erfgoed kan de reeds bestaande samenwerking met de 
heemkundekringen en de Archeologie vereniging uitgebreid worden om extra aandacht te 
creëren voor b.v. de Zuiderwaterlinie (Fort Henricus), expeditie Nassau en de canon van 
Steenbergen. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
      
 
 



Eigen producties:
Ratjetoe
Uitzendtijden: vrijdag 20:00 - 22:00, zondag 22:00 - 24:00 (H)
Presentatie:
Eigen productie: Ja
ICE normering: cultuur
Inhoud: programma met (hard)rock muziek, interviews en promotie voor (lokale) bands.

De Bonte Dinsdagavond
Uitzendtijden: dinsdag 18:00 - 21:00
Presentatie:
Eigen productie: Ja
ICE normering: cultuur
Inhoud: Drie uur lang Nederlandstalige (feest-)muziek met een zeer trouw publiek. Ook veel ruimte 
voor lokale evenementen, concerten en zangers en bands.

Oe Was ’t Ok Al Wir
Uitzendtijden: zondag 15:00 - 16:00, 1 x per vier weken
Presentatie:
Eigen productie: Ja
ICE normering: informatie
Inhoud: Interview met een lokale onbekendheid over vroeger tijden, met een persoonlijke top 
zeven van de gast en andere muziek uit vervlogen tijden. Onderdeel van De Carrousel.

LSD
Uitzendtijden: zondag 15:00 - 16:00, 1 x per vier weken
Presentatie: 
Eigen productie: Ja
ICE normering: cultuur
Inhoud: Het Laatse Steenbergs Dagbladnieuws van de afgelopen maand, met name cultureel. 
Onderdeel van De Carrousel.

De Impasse
Uitzendtijden: zondag 15:00 - 16:00, 1 x per vier weken
Presentatie:
Eigen productie: Ja
ICE normering: informatie
Inhoud: Een bekende Steenbergenaar wordt ondervraagd aan de hand van dilemma’s - twee 
keuzes worden voorgelegd en er mag niet gepast worden! De gast kiest ook de muziek. Onderdeel 
van De Carrousel.



Heemkundekring De Steenen Kamer
Uitzendtijden: zondag 15:00 - 16:00, 1 x per vier weken
Presentatie:
Eigen productie: Ja
ICE normering: cultuur
Inhoud: Heemkundekring De Steenen Kamer uit Steenbergen nodigt een gast uit voor een 
interview over een Steenbergs historisch onderwerp. Onderdeel van De Carrousel.

Kunst en Muziek
Uitzendtijden: zondag 14:00 - 15:00, woensdag 22:00 - 23:00 (H)
Presentatie:
Eigen productie: Ja
ICE normering: cultuur/educatie
Inhoud: Kunstkenner El van Broekhoven neemt ons mee langs diverse kunstvormen, stromingen 
en aanverwanten. De muziek is klassiek of licht.

Hart voor Woorden en Noten
Uitzendtijden: woensdag 23:00 - 24:00, zondag 09:00 - 10:00
Presentatie:
Eigen productie: Ja
ICE normering: cultuur/educatie
Inhoud: In haar vroege jaren bekend onder de naam ‘Poëzie & Klassiek’ is het programma 
geëvolueerd van vooral gedichten en klassieke muziek naar een programma met inspirerende 
teksten, gedichten, woordspelingen en andere teksten omringd met wereldmuziek en andere lichte 
muziek.

Grijsgedraaid
Uitzendtijden: zaterdag 09:00 - 12:00, zondag 18:00 - 21:00 (H)
Presentatie:
Eigen productie: Ja
ICE normering: cultuur/educatie
Inhoud: Een muzikale reis door de periode 1950-2010 doorspekt met anekdotes en verhalen uit die 
tijd.

Rooms-Katholieke Kerkdienst
Uitzendtijd: zaterdag 17:00 - 18:00
Presentatie: de pastors van de Sint Christoffel en Sint Annaparochie
Eigen productie: Ja
ICE normering: cultuur
Inhoud: Via een stream wordt de kerkdienst op zaterdagmiddag vanuit de Gummaruskerk in 
Steenbergen uitgezonden als extra service richting de Rooms-katholieke gemeente in de 
gemeente Steenbergen waar recent een groot aantal kerken zijn gesloten.



Gereformeerde Kerkdienst
Uitzendtijd: zondag 10:00 - 11:15
Presentatie: Gereformeerde Kerk Dinteloord
Eigen productie: Ja
ICE normering: cultuur
Inhoud: Via een stream wordt de kerkdienst van de Gereformeerde Kerk in Dinteloord 
uitgezonden.

Couleur Locale
Uitzendtijd: zaterdag 14:00 - 16:00
Presentatie:
Eigen productie: Ja
ICE normering: informatie/cultuur/educatie
Inhoud: nieuws en evenementen uit de gemeentes Rucphen en Steenbergen. Een samenwerking 
met de collega’s van Radio Rucphen. 

Los op de SLOS
Uitzendtijd: zaterdag 16:00 - 17:00, dinsdag 21:00 - 22:00
Presentatie:
Eigen productie: Ja
ICE normering: geen
Inhoud: een uur lang lekkere ongecompliceerde meezingers.

The Dance Journey
Uitzendtijd: zaterdag 20:00 - 21:00
Presentatie:
Eigen productie: Ja
ICE normering: geen
Inhoud: Onno van der Linden neemt de luisteraar mee door het heden en verleden van de Dance 
muziek in al zijn soorten en maten.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Externe producties:
Sandwich
Uitzendtijden: ma t/m vr 12:00 - 13:00
Presentatie:
Eigen productie: Nee
ICE normering: geen
Inhoud: Luchtig lunchprogramma met o.a. de geschiedenis van de datum en opmerkelijk nieuws, 
gemixt met goed in het gehoor liggende muziek.

Crossroads
Uitzendtijd: zondag 18:00 - 20:00
Presentatie:
Eigen productie: Nee
ICE normering: cultuur
Inhoud: Programma met americana en Country muziek van over de hele wereld.

Studio 45
Uitzendtijd: zaterdag 12:00 - 14:00
Presentatie: 
Eigen productie: Nee
ICE normering: geen
Inhoud: In Studio 45 hoor je elke week de lekkerste 80’s, 90’s en 00's hits en ook een beetje uit de 
70’s. Je krijgt nieuws van toen, wat was er te zien in de bioscoop en de televisie, de egotripper, nr. 
één hits van precies zoveel jaar geleden (dag op dag).

60 jaar Nederpop
Uitzendtijd: maandag 21:00 - 24:00
Presentatie:
Eigen productie: Nee
ICE normering: cultuur
Inhoud: Naar aanleiding van het 60-jarig bestaan van de ‘Nederpop’ presenteert Ewald van Liempt 
nog dit hele jaar een fikse lijst van wat er in al die jaren is gemaakt. Tijdelijk programma.

Groovin’
Uitzendtijd: maandag 20:00 - 21:00
Presentatie:
Eigen productie: Nee (uitwisseling Radio Rucphen)
ICE normering: cultuur
Inhoud: Een muziekhistorisch radioprogramma. De uitzendingen staan in het teken van de 
popgeschiedenis in de breedste zin van het woord. Vaak komt die muziek uit de jaren zestig, met 
muziek als sixties-beat, -soul of lounge. Dan weer zetten de jaren vijftig de toon.



Vroeger Was Alles Beter
Uitzendtijd: donderdag 20:00 - 22:00
Presentatie:
Eigen productie: Nee (uitwisseling Radio Rucphen)
ICE normering: cultuur
Inhoud: Twee uur lang Rock’n Roll en aanverwanten.

Symfo Experience
Uitzendtijd: vrijdag 22:00 - 24:00
Presentatie:
Eigen productie: Nee (uitwisseling Radio Rucphen)
ICE normering: cultuur
Inhoud: Een programma met symfonische en classic rock van de afgelopen 50 jaar. 

Totaal: 21 programma’s, 14 eigen producties, 7 extern
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1. Inleiding 

1.1. Veranderingen in het medialandschap 

De laatste jaren is er veel veranderd in het medialandschap. De traditionele 
communicatiemiddelen zoals gedrukte media (tijdschriften, dag- en weekbladen, 
huis-aan-huis bladen), analoge radio en analoge televisie worden vooral door de 
sterke opkomst van de digitalisering steeds minder gebruikt en geraadpleegd. Via 
internet is de verspreiding van nieuws en informatie geweldig toegenomen. Ook de 
sociale media zoals bijvoorbeeld YouTube, Facebook, Twitter en Instagram zijn 
gebleken geduchte concurrenten te zijn voor de traditionele media. 

Door de technologische ontwikkelingen is het ook mogelijk goede audio opnames, 
foto’s en video opnames met relatief goedkope middelen te maken en te publiceren 
voor een breed publiek. Iedereen kan journalist zijn. 

En doordat de internetverbindingen steeds sneller en beter zijn geworden is het ook 
nog eens mogelijk digitaal materiaal snel en in bulk te verspreiden. Dit geldt b.v. ook 
voor muziek (Spotify) en video (Netflix). 

Uiteraard speelt de SLOS hierop in en is de weerslag hiervan terug te vinden in het 
programmabeleid. 

1.2. Van analoog naar digitaal 

Vanaf het begin van het ontstaan van de lokale omroepen in Steenbergen (SLOD in 
Dinteloord en later Stadsomroep Klaver Vier in Steenbergen) werden radio- en 
televisie uitzendingen verzorgd via de ter beschikking staande analoge kanalen: 
etherradio en kabeltelevisie. Ook na de fusie tussen de beide omroepen in 1997 is dit 
nog geruime tijd zo door gegaan.  

Toen de mogelijkheid zich voordeed om zonder hoge kosten het radiosignaal ook via 
een digitale stream (Shoutcast) via internet aan te bieden is daar gretig gebruik van 
gemaakt.  

Omdat steeds meer mensen naar digitale televisie uitzendingen via het kabelnet van 
Ziggo gingen kijken in plaats van naar de analoge uitzendingen, werd besloten ook 
digitaal te gaan uitzenden, zowel radio als televisie. Ziggo installeerde tegen 
aanzienlijke eenmalige kosten de benodigde apparatuur en vroeg verder nog een 
flink maandelijkse bedrag voor de digitale doorgifte. Tot analoge doorgifte is Ziggo 
verplicht, niet tot digitale doorgifte.  

In 2013 heeft de SLOS een overeenkomst gesloten met een commerciële aanbieder 
(StreamOne) waardoor het mogelijk werd de live kabelkrant- en televisie 
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uitzendingen plus ‘uitzending gemist’ via een internetstream op de SLOS website 
aan te bieden. 

In 2015 werd de door de OLON ontwikkelde Mediahub operationeel. Daarmee werd 
de mogelijk gecreëerd de radio- ene televisiesignalen van de SLOS ook aan andere 
providers dan Ziggo door te geven (KPN, tele2, etc.). Ziggo levert voor de SLOS de 
signalen in Hilversum aan de Mediahub aan en vandaar worden de signalen verder 
gedistribueerd. Als bijkomstig voordeel krijgt de SLOS van zowel radio als televisie  
mooie stabiele streams terug die weer op de SLOS website gezet kunnen worden. 
Tot slot zijn onze radio- en televisieprogramma’s ook te beluisteren en te bekijken via 
de lokale omroep app. Dee app is zowel voor Android als iOs smartphones en tablets 
beschikbaar. 

De afgelopen periode  is de SLOS ook druk bezig geweest korte reportages en 
televisieprogramma’s via YouTube en Facebook te publiceren. 
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2. Het huidige programmabeleid 

2.1. Radio 

Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 24 uur per dag / 7 dagen in de 
week radioprogramma’s uit te zenden. Er is echter onvoldoende menskracht 
beschikbaar om alle radioprogramma’s zelf te produceren. Naast de 21 vaste 
radioprogramma’s (zie bijlage) wordt er gebruikt gemaakt van een computersysteem 
dat automatisch non-stop muziek, jingles, reclameboodschappen en korte 
mededelingen afspeelt. Landelijke nieuwsberichten en verkeersinformatie worden 
periodiek aangeleverd door landelijk opererende organisaties (NOS, ANWB). Lokale 
en regionale nieuwsberichten worden door de SLOS zelf geproduceerd. 

Een deel van de programma’s wordt geproduceerd door of in samenwerking met de 
lokale omroep van Rucphen.  

De kerkdiensten worden rechtstreeks vanuit de Gereformeerde Kerk in Dinteloord 
(zondag) respectievelijk de Rooms-Katholieke Gummaruskerk in Steenbergen 
(zaterdag) uitgezonden. 

De programmering voldoet op dit moment nog niet aan de ICE norm die het 
Commissariaat voor de Media heeft vastgesteld: 50% van de uitzendtijd tussen 7:00 
en 23:00 (56 uur per week) moet uit Informatie, Cultuur en Educatie bestaan. Echter 
een groot deel van de programma’s die we uitzenden bestaat wel uit cultuur en 
educatie. 

Het is op dit moment nog niet mogelijk radioprogramma’s terug te luisteren. We 
willen dit mogelijk maken. 

2.2. Televisie 

Bij de SLOS wordt het kanaal waarop de kabelkrant te zien is ook gebruikt voor het 
uitzenden van televisieprogramma’s. Dat kunnen programma’s zijn die uit onderdelen 
(reportages) bestaan die vooraf zijn opgenomen of uit rechtstreeks uitgezonden 
opnames (zoals bij gemeenteraadsvergaderingen). 

Op zondagmiddag wordt vanaf 13:30 het wekelijkse televisieprogramma 
uitgezonden. De lengte is afhankelijk van het aantal onderwerpen dat aan bod komt. 
Het programma wordt vervolgens doorlopend herhaald tot de volgende dag.    

De rechtstreekse uitzendingen van de raadsvergaderingen vinden uiteraard plaats op 
de data en tijden dat de gemeenteraad vergaderd. Besluitvormende vergaderingen 
vinden doorgaans plaats op de laatste donderdag van de maand. Oordeelvormende 
vergaderingen (2) vinden enkele weken daarvoor plaats. De vergaderingen en dus 



 

 

 
Programmabeleid 2018 

 
 

 

SLOS Programmabeleid 2018  4-8 
 
 

de uitzendingen beginnen om 19:30. Jaarlijks zijn er ongeveer 30 vergaderingen. De 
uitzendingen c.q. opnames worden overigens technisch verzorgd door het 
Filmcollectief Steenbergen tegen een basis vergoeding. De SLOS ontvangt voor het 
uitzenden van de gemeenteraadsvergaderingen een vergoeding van de gemeente.  

Het beleid is thans om de reportages die onderdeel zijn van de wekelijke 

uitzendingen op zondag pas via YouTube te publiceren na de uitzending. Dit beleid 

willen wij aanpassen. 

De opnames van de gemeenteraadsvergaderingen worden ook op YouTube 

gepubliceerd. Echter de periode tussen de opnames en het publiceren is vaak te 

lang. Wij willen dit sterk inkorten. 

2.3.  Kabelkrant 

Bij de SLOS wordt het kanaal waarop de televisieprogramma’s te zien zijn ook 

gebruikt voor het uitzenden de kabelkrant. De min of meer statische pagina’s worden 

afgewisseld door foto’s en door reclamespots. Het geluid van de SLOS 

radioprogramma’s wordt als achtergrond geluid gebruikt. 

De informatie die op de kabelkrant verschijnt wordt primair aangeleverd door 

verenigingen en organisaties in de gemeente Steenbergen. Maar bepaalde berichten 

van landelijke of regionale bronnen worden ook gebruikt. Verder leveren een aantal 

fotografen van binnen en buiten Steenbergen foto’s aan die op de kabelkrant 

gepubliceerd worden. 

2.4. Redacties 

Er zijn momenteel 3 redacties: een voor de radio, een voor de televisie en een voor 
de kabelkrant. De redacties werken af en toe samen. Deze samenwerking kan nog 
geïntensiveerd worden door meer items cross-mediaal te gebruiken. Voorbeeld: een 
TV-interview is vaak ook geschikt om te gebruiken als radioverslag. 

2.5. Website en sociale media 

Met betrekking tot de website van de SLOS en de sociale mediakanalen (Facebook, 
Twitter, Instagram en YouTube) is nooit een programmabeleid vastgesteld. Ook zijn 
er geen formele redacties aangesteld, maar de afdelingen televisie en kabelkrant 
hebben deze kanalen voorlopig onder hun hoede genomen.  
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3. Programmabeleid 2018 

3.1 Algemeen 

De programma’s van de SLOS zijn primair bedoeld voor de inwoners van de 
gemeente Steenbergen. Daarin uiteraard begrepen alle kernen. Ook de informatie 
die via de nieuwsberichten en kabelkrant worden uitgezonden zijn bedoeld voor 
Steenbergen. Voor zover nieuws en informatie uit de regio interessant lijkt voor de 
inwoners van Steenbergen, wordt dit natuurlijk ook meegenomen. Ook berichten die 
door samenwerking met andere omroepen in de regio wordt verkregen, wordt 
uitgezonden. 

3.2 Radio 

De programmering blijft in principe ongewijzigd. Op een aantal gebieden zal echter 
getracht worden uitbreiding te bereiken: 

• Uitzending gemist. Een aantal programma’s is geschikt om via ‘Uitzending 
gemist’ aan de luisteraars aan te bieden.  

• Herhalingen. Het Commissariaat voor de Media staat herhalingen toe en deze 
tellen mee voor de ICE norm 

• Uitzendingen vanaf een locatie b.v. bij een evenement. De moderne 
communicatie middelen (o.a. streaming via internet) maken dit mogelijk. 
 

3.3 Televisie 

3.3.1 Opnames 

De meeste reportages worden ‘buiten de deur’ gemaakt. Omdat de SLOS sinds kort 
over een goede regieset beschikt is het ook mogelijk programma’s in de studio op te 
nemen. Te denken valt aan praatprogramma’s, maar ook aan educatieve 
programma’s. 

Ook zal getracht worden meer programma’s live van locatie uit te zenden, bij 
voorkeur gelijktijdig via televisie en YouTube. De SLOS heeft daartoe zelf streaming 
apparatuur beschikbaar. 

Maar ook kunnen er mogelijk in de kernen vaste locaties (dorpshuizen) voorzien 
worden van een eenvoudige camera en streaming apparatuur om van daaruit op 
bepaalde tijdstippen rechtstreekse uitzendingen te verzorgen. 

3.3.2 Uitzendingen 
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Van oudsher is er een televisie uitzending gepland op zondagmiddag. Het is 
gebleken dat daar voor al door de ouderen naar gekeken wordt. Wij willen ook graag 
andere doelgroepen bereiken. Deze groepen willen graag zo snel mogelijk 
reportages en uitzendingen kunnen bekijken b.v. op hun smartphone of tablet.. Nu 
worden reportages die b.v. in de loop van de week zijn opgenomen ‘opgespaard’ om 
op zondag te vertonen. Pas daarna worden ze op YouTube gepubliceerd. 

We willen dit veranderen. Zodra een reportage beschikbaar is, wordt hij gepubliceerd 
op YouTube. Eventueel wordt de reportage of een deel daarvan meegenomen in de 
wekelijkse uitzending op zondag.  

Korte reportages of vlogs kunnen ook op Facebook gepubliceerd worden. In ieder 
geval moeten daar en ook op de website links getoond worden naar de YouTube 
filmpjes. 

De uitzendingen van de raadsvergaderingen zijn op dit moment rechtstreekse 
verslagen zonder interviews maar na de gemeenteraadsverkiezingen starten wij met 
interviews. Wij willen onderzoeken of het mogelijk is deze uitzendingen 
aantrekkelijker te maken door de toevoeging van interviews, het creëren van 
mogelijkheden voor de kijkers om te reageren, etc. 

3.4. Kabelkrant 

De kabelkrant afdeling had tot voorheen een tekort aan medewerkers. Deze en 
komende maand hebben wij gesprekken met 2 nieuwe kandidaten om het team te 
gaan versterken. Omdat we meer cross-mediaal willen gaan werken willen we 
onderzoeken of er geschikte systemen zijn waarmee een bericht slechts eenmaal 
hoeft te worden ingevoerd maar vervolgens via verschillende kanalen en platforms 
gepubliceerd wordt. Een bericht voor de kabelkrant komt zo op de website en 
Facebook.  
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Waar is de SLOS te vinden? 

De SLOS is in heel de gemeente Steenbergen en ver daar buiten te bereiken via 
allerlei kanalen. 

Analoge radio, televisie en kabelkrant 

De SLOS is via analoge kanalen van Ziggo te bekijken en beluisteren: 

- De TV uitzendingen zijn te bekijken op kanaal 22+ 
- De radio is te beluisteren via 87.5FM via de Ziggo kabel of in de ether via 

107.4FM. 

Digitale radio, televisie en kabelkrant 

Digitaal zijn de uitzendingen van de SLOS te bekijken en beluisteren via Ziggo, KPN, 
Telfort, XS4All, XMS, Edutel, Fiber.nl, Stipte, Lybrandt, Solcon, T-Mobile Thuis en 
TELE2.  

Ziggo zendt uit op kanaal 41 voor tv en kanaal 916 voor de radio.  

Bij KPN (in alle varianten) is de SLOS te vinden op kanaal 1402 (tv) en kanaal 1102 
(radio).  

De actuele kanalen van de andere aanbieders zijn te vinden op de website van de 
eigen provider. 

Lokale Omroep App 

De programma’s van de SLOS zijn ook te beluisteren of te bekijken via de Lokale 
Omroep App. Deze is beschikbaar voor Android en iOs en is te downloaden in 
Google Play of de Apple Appstore. 

Stream 

SLOS is uiteraard ook wereldwijd te bekijken en beluisteren via internet. Surf hiervoor 
gewoon naar www.slos.nl en klik de radio of tv stream aan.  

http://www.slos.nl/


 

 

 
Programmabeleid 2018 

 
 

 

SLOS Programmabeleid 2018  8-8 
 
 

Sociale Media 
 
Facebook 
 
https://www.facebook.com/StichtingLokaleOmroepSteenbergen/ 
 
YouTube 
 
https://www.youtube.com/user/slostv 
 
Instagram 
 
https://www.instagram.com/slostv/ 
 

https://www.facebook.com/StichtingLokaleOmroepSteenbergen/
https://www.youtube.com/user/slostv
https://www.instagram.com/slostv/


PROGRAMMASTATUUT STICHTING LOKALE OMROEP STEENBERGEN 
 
DOELSTELLING VAN DE STICHTING LOKALE OMROEP STEENBERGEN 
 
Artikel 1 
De Stichting Lokale Omroep Steenbergen stelt zich ten doel, omroepprogramma’s te verzorgen die in 
zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van de in de gemeente Steenbergen levende maatschappelijke, 
culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de Stichting Lokale Omroep Steenbergen geacht kan 
worden van algemeen nut te zijn. 
 
BEGINSELVERKLARING 
 
Artikel 2 

1. De uitgangspunten die betrekking hebben op het samenstellen van de omroepprogramma’s van de 
Stichting Lokale Omroep Steenbergen zijn neergelegd in de statuten en het door het 
Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) vastgestelde programmabeleid, alsmede in hieruit 
voortvloeiende regelingen (hierna: statuten, programmabeleid en regelingen). 
De hoofdredacteur en de eindredactie zijn hieraan gebonden. Al deze stukken worden geacht bij de 
medewerkers 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 
programmastatuut zijn beschreven. 

2. Dit programmastatuut beoogt de programmamakers 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 programmastatuut wordt 
geregeld. 

3. Op grond van deze onafhankelijke taakuitoefening gaan de programmamakers 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 of het commentaar daarop; 
• laten tot de programmaonderdelen toe wat informatief en opinievormend is; 
• stellen zich terughoudend op tegenover sponsoractiviteiten; 
• verrichten geen nevenactiviteiten die met hun onafhankelijke taakuitvoering strijdig kunnen zijn; 

 
ORGANEN - HUN BEVOEGDHEDEN EN ONDERLINGE VERHOUDINGEN 
 
Definities 
Artikel 3 
Dit statuut verstaat onder: 
• Hoofdredacteur: degene aan wie de samenstelling van het omroepprogramma van de lokale omroep is 
gedelegeerd; 
• Redactie: de hoofdredacteur en een door het bestuur en hoofdredacteur aangewezen vertegenwoordiging 
van de programmamedewerkers; 
• Programmamedewerkers: de medewerkers van de lokale omroepinstelling belast met de werkzaamheden in 
het kader van de samenstelling van het omroepprogramma, voorzover 
deze een arbeidscontract of medewerkersovereenkomst hebben afgesloten; 
 
Er zijn voor de afdeling radio, voor de afdeling televisie en voor de afdeling TV-krant aparte hoofdreadcteuren 
en redacties. 
 
De lokale omroepinstelling 
Artikel 4 
De Stichting Lokale Omroep Steenbergen 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 Stichting 
Lokale Omroep Steenbergen 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 huishoudelijk reglement van de Stichting Lokale Omroep Steenbergen. 



De hoofdredacteuren 
Artikel 6 
Uitgangspunten voor het beleid bij benoeming, schorsing of ontslag van een hoofdredacteur van één van de 
afdelingen (radio, televisie en TV-krant) zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting Lokale Omroep 
Steenbergen. 
 
Artikel 7 
1. Bij voorziening in een vacature voor de functie van een hoofdredacteur wordt door het bestuur een 
sollicitatie- en selectiecommissie ingesteld. 
2. In de sollicitatiecommissie hebben zitting: 
• twee leden van het bestuur, waaronder het bestuurslid belast met het personeelsbeleid; 
• een lid, aangewezen door de redactie van de desbetreffende afdeling (radio, televisie of TV-krant); 
3. Een bestuurslid zit de vergaderingen van de sollicitatie- en selectiecommissie voor. 
4. De sollicitatie- en selectiecommissie stelt een voordracht op en dient deze, vergezeld van een verslag van 
haar werkzaamheden, in bij de Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO).  
 5. De Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) beslist over de benoeming van een hoofdredacteur. 
 
Artikel 8 
1. Een hoofdredacteur kan worden ontslagen overeenkomstig de betreffende bepalingen in de statuten van de 
Stichting Lokale Omroep Steenbergen. 
2. Een redactie is bevoegd een voorstel tot ontslag of schorsing van een hoofdredacteur in te dienen bij de 
Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). 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 Stichting Lokale Omroep Steenbergen. 
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, zendtijd en budget 
toe en bindt zijn opdracht eventueel aan nadere instructies. 

2. De hoofdredacteur zal, indien het bestuur daarom verzoekt, de vergaderingen van het bestuur van de 
Stichting Lokale Omroep Steenbergen bijwonen. Hij heeft daarin een adviserende stem. De 
hoofdredacteur kan een verzoek tot bijwoning van de bestuursvergaderingen indienen. 

 
De redacties 
Artikel 10 

1. Een redactie adviseert de desbetreffende hoofdredacteur omtrent de uitgangspunten van het te 
voeren redactioneel beleid. 

2. Een redactie vergadert tenminste eenmaal per jaar. Voorts vergadert hij telkenmale wanneer de 
hoofdredactie dit wenselijk acht of wanneer tenminste eenvijfde van de leden van de redactie de 
hoofdredacteur daartoe verzoekt. 

3. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de hoofdredacteur die tevens de vergadering voorzit 
en zorg draagt voor de verslaglegging. 

 
Verhouding redactie, bestuur en hoofdredacteur 
Artikel 12 

1. Alvorens het bestuur en/of de hoofdredacteur 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, voorzover 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 voorzover deze een ander dan 
incidenteel karakter hebben; 
e. de benoeming van de hoofdredacteur, met inachtneming van het daaromtrent statutair 
bepaalde; 
f. ingrijpende wijziging in de samenstelling van de redactie; 
g.wijzigingen in het programmastatuut, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde; 
h. wijzigingen in de techniek, voorzover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden 
van de redactie en de programmamedewerkers; 
i. disciplinaire maatregelen ten aanzien van de programmamedewerkers. 

3. Voordat de begroting van de Stichting Lokale Omroep Steenbergen wordt vastgesteld, kan deze door 
het bestuur aan een redactie worden voorgelegd voor wat betreft de posten die rechtstreeks 



betrekking hebben op de werkzaamheden van de die redactie. De desbetreffende hoofdredactie 
brengt zijn op- of aanmerkingen bij de begroting ter kennis van 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 
hoofdredacteur ter zake te nemen of genomen beslissing, kan hij zich wenden tot de desbetreffende 
redactie om een uitspraak. 

2. Wanneer een hoofdredacteur 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 hoofdredacteur 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 een hoofdredacteur meent een uitspraak, zoals hierboven bedoeld, van de desbetreffende 
redactie niet te kunnen aanvaarden, maakt hij zijn standpunt gemotiveerd kenbaar die redactie. 

4. Indien het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Steenbergen ernstige klachten heeft over het 
gevoerde redactioneel beleid of één of meer uitgezonden programmaonderdelen, dienen de 
desbetreffende hoofdredacteur 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 programmastatuut of het redactioneel beleid mochten 
ontstaan, zullen - indien niet tot onderlinge overeenstemming kan worden gekomen - worden voorgelegd aan 
een geschillencommissie. 
 
Artikel 15 
De geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén aan te wijzen door de redacties, één door het bestuur en 
één door de redacties en het bestuur gezamenlijk. 
 
Artikel 16 
De uitspraken van de geschillencommissie zijn voor alle betrokkenen bindend. 
 
Wijziging programmastatuut 
Artikel 17 
Wijzigingen van dit programmastatuut worden vastgesteld met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de 
statuten van de Stichting Lokale Omroep Steenbergen wordt vermeld. 
 



JOUW OMROEP
BIJ ALLE PAKKETAANBIEDERS

BEREIK NU IEDERÉÉN MET DE TV- EN  
RADIOKANALEN VAN JOUW OMROEP  
VIA DE OLON MEDIAHUB

Doe mee met de OLON MediaHub!

Nu beschikbaar voor alle lokale publieke 

omroepen: de OLON MediaHub! Hiermee 

regel  je voor jouw omroep in één keer 

de distributie van jouw radio- en televi-

siekanalen naar alle pakketaanbieders 

in Nederland, waaronder Ziggo, KPN, 

TELE2, UPC, Caiway en Vodafone. Maar 

dat is niet het enige, want dankzij de 

OLON MediaHub zijn de uitzendingen  

ook direct live overal ter wereld te  

ontvangen via De Lokale Omroep-app.

TIJDELIJKE AANBIEDING
Kortom: de OLON MediaHub zorgt 

 ervoor dat je overal je publiek kunt  

bereiken – nu én in de toekomst. Dus 

sluit je aan en de distributie en hosting 

van de internetstreams is gratis tot  

1 januari 2017*.

WAT IS DE OLON MEDIAHUB?
Met de OLON MediaHub ben je verzekerd 

van een professionele en toekomstbe-

stendige oplossing voor de distributie 

van de kanalen van je lokale omroep. De 

MediaHub beschikt over alle noodzake-

lijke encoding- en transcodingcapaciteit 

om de radio- en televisiesignalen in een 

hoogwaardig en geschikt format aan te 

bieden aan alle pakketaanbieders. Ook 

kunnen vanuit de MediaHub verschillende 

andere distributieplatforms bediend 

worden. We sluiten daarbij aan op de 

standaarden van de Nederlandse Publieke 

Omroep (NPO), waarmee we steeds 

intensiever zullen 

samenwerken.

Doordat het tv-

signaal in de OLON 

MediaHub direct 

wordt omgezet 

in meerdere 

formaten voor 

internetstreams 

(HLS), kun je als 

lokale omroep 

je tv-kanaal ook 

meteen op je 

website plaatsen of gebruiken in apps. 

Zo kun je inspelen op alle innovaties in 

de mediatechnologie. 

De professionele serviceorganisatie van 

Ericsson levert 24 uur per dag onder-

steuning voor de MediaHub. Mocht er 

onverhoopt een storing plaatsvinden, 

dan pakt de servicedesk van  

Ericsson dit direct op.

HOE WERKT DE OLON  
MEDIAHUB?
Het hart van de OLON MediaHub is 

een volledig IP-gebaseerd netwerk. 

Hiermee beschikt de MediaHub over 

         Wil je ook verzekerd  
zijn van professionele,  
toekomstbestendige en  
multimediale distributie- 
mogelijkheden voor jouw  
zender, maak dan nú gebruik  
van de OLON MediaHub!

een moderne en toekomstbestendige 

architectuur. In het IP-domein kan een-

voudig transcodingcapaciteit worden 

bijgeschakeld of worden omgeschakeld 

in geval van een storing. Met behulp van 

managementsoftware worden de diverse 

componenten bewaakt en aangestuurd. 

De MediaHub maakt hiervoor gebruik 
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JOUW OMROEP
BIJ ALLE PAKKETAANBIEDERS

•  Aansluiten bij de standaarden van de publieke omroep

•  In één keer aanleveren van je radio- en tv-signaal

•  Kwalitatief hoogwaardige distributie naar alle pakketaanbieders

•  Diverse innovatieve en multimediale distributiemogelijkheden 

•  Professionele serviceorganisatie 24 uur per dag en zeven  

dagen per week

•  Moderne technologie en kwaliteitsbewaking

•  Maximale flexibiliteit in signaalcontributie

•  Lage operationele kosten 

• GRATIS voor streekomroepen* in 2015 en 2016

 

Voordelen van de 
OLON MediaHub

Postbus 62
1200 AB Hilversum 

Bezoekadres:
Bart de Graaffweg 2 - Hilversum

T (035) 820 03 83
E info@olon.nl
I www.olon.nl

van hetzelfde monitoringplatform als 

de NPO-kanalen. Niet-IP signalen, zoals 

ASI, worden óf op voorhand óf achteraf 

omgezet naar IP.

De aanlevering van de radio- en televi-

siesignalen is heel eenvoudig. Je kunt 

als omroep zelf een leverancier kiezen 

die dat verzorgt. Je kunt ook een eigen 

contributieoplossing kiezen, mits de 

aan te leveren signalen voldoen aan 

de specificaties. Dit geeft je maximale 

flexibiliteit in het kiezen van een pas-

sende oplossing voor signaalcontributie, 

afhankelijk van de gewenste kwaliteit en 

het kostenniveau. Via de OLON-website 

zijn de technische specificaties voor 

de contributiesignalen na te lezen en 

vermelden we enkele leveranciers die de 

contributie kunnen verzorgen.

VOOR DE SPECIFICATIES,  
ZIE DE TECHNISCHE  
DIENSTENBESCHRIJVING. 

WAT KOST HET?
Voor het gebruik van hierboven  

beschreven diensten en mogelijkheden 

betaal je als lokale omroep € 335,- per 

maand. Omroepen die voldoen aan de 

continuïteitsvoorwaarden* krijgen de 

OLON MediaHub in 2015 en 2016 geheel 

gratis. De stichting die de voorzienin-

gen organiseert, Stichting Nederlandse 

Lokale Publieke Omroepen, zal zich 

inzetten om de kosten na 2017 ook te 

dekken uit inkomsten vanuit bijvoorbeeld 

opbrengsten van distributierechten; die 

garantie kunnen we nu echter nog niet 

geven.

*Voor ‘streekomroepen’ is het gebruik 

van de OLON MediaHub in 2015 en 2016 

geheel gratis, dat wil zeggen voor om-

roepen die reeds voldoen aan de criteria 

van het bieden van een “Lokaal Toerei-

kend Media-Aanbod” conform het OLON/

VNG-convenant, of die een formele 

intentieovereenkomst hebben om samen 

één streekomroep te gaan vormen op 

basis van een plan (zie: www.olon.nl).

WIL JE GEBRUIK MAKEN VAN DE VOORDELEN VAN DE OLON 
MEDIAHUB VOOR DE DISTRIBUTIE VAN DE ZENDERS VAN JE 
LOKALE OMROEP, MELD JE DAN AAN VIA: WWW.OLON.NL.
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BIJLAGE TECHNISCHE DIENSTEN-
BESCHRIJVING OLON MEDIAHUB

OLON MEDIAHUB
De OLON MediaHub zal de distributie 

verzorgen naar alle pakketaanbieders 

(waaronder Ziggo, KPN, TELE2, UPC, 

Caiway, Vodafone) van de Radio en TV 

signalen van de lokale omroepen. Hierbij 

worden de signalen geëncodeerd en 

getranscodeerd naar de verschillende 

formaten voor de pakketaanbieders. 

De OLON MediaHub monitort actief de 

binnenkomende  en uitgaande radio 

en TV signalen. Daarnaast worden de 

TV signalen ook naar meerdere HLS 

formaten geëncodeerd voor streaming 

web en app toepassingen, waarmee 

integratie in smartphones en tablets 

mogelijk is. De OLON MediaHub levert 

standaard het Teletekst signaal door 

en optioneel het HBB TV-signaal en een 

extra radiokanaal. Ericsson levert met 

haar professionele serviceorganisatie 

een 24/7 dienstverlening; bij een onver-

hoopte verstoring levert de Ericsson 

Servicedesk support bij het vinden van 

een oplossing.

MEDIA GATEWAY
De OLON MediaHub wordt gerealiseerd 

in de Media Gateway in Hilversum. Via 

de Media Gateway worden deze signalen 

gedistribueerd naar alle pakketaanbie-

ders.     

De OLON MediaHub is gebaseerd op de 

‘Channel Store’ dienst van Ericsson. 

Deze ‘Channel Store’ is gebaseerd op 

vele jaren ervaring op het gebied van 

transcoding en multiplexing van broad-

cast signalen van en naar IP gebaseerde 

infrastructuren. De ‘Channel Store’ is 

het hart en koppelt voor zowel contribu-

tie van lokale omroepen als distributie 

naar alle bekende pakketaanbieders.

 

De volgende signalen kunnen in ont-

vangst worden genomen of worden 

afgeleverd: 

• IP over glasvezel

• ASI over glasvezel

In de praktijk zullen de meeste aanleve-

rende partijen hun kanalen aanleveren 

via één van de reeds aanwezige carriers 

(in dit geval de kabelmaatschappijen) in 

de MediaGateway. Deze carriers bieden 

reeds de gewenste connectiviteit en 

bandbreedte tussen de partij en de 

MediaGateway. 

CONTRIBUTIE
Diverse partijen kunnen de contributie 

van de signalen naar de OLON MediaHub 

verzorgen. Indien een contributiepart-

ner voor haar contributie oplossing 

nog additionele collocatie behoeft, zal 

deze, separaat en op aanvraag, aan de 

contributiepartner worden aangeboden. 

Ericsson kan aan alle contribuerende 

partijen collocatie aanbieden op voor-

waarde dat deze co-locatie dienstver-

lening tot doel heeft de signalen van de 

lokale omroepen te contribueren aan de 

OLON MediaHub.

Voor een specificatie van de contributie 

signalen zie de website van de OLON.

SIGNAAL VERWERKING
Het hart van de MediaHub is een volledig 

IP gebaseerd netwerk. Niet-IP signalen, 

zoals ASI, worden of op voorhand of 

naderhand omgezet naar IP. In het IP 

domein kan eenvoudig transcoder capa-

citeit worden bijgeschakeld of worden 

omgeschakeld in geval van een storing. 

Met behulp van management software 

worden de diverse componenten be-

waakt aan aangestuurd.

DISTRIBUTIE VOOR  
RADIO EN TV
De specificatie voor de distributie van 

signalen zal worden geleverd conform 

de specificaties van pakketaanbieders. 

Daarvoor gelden de volgende specifica-

ties:

Contributie

Locale 
omroep

Locale 
omroep

IP multicast
SPTSCBR

IP multicast
SPTSCBR

Locale distributie

Locale distributie

Kabelmaatschappij 1

Kabelmaatschappij 2

Kabelmaatschappij 3

kijkers en luisteraars

HLS

HLSHLS

HLS

HLS
transcoding

MPEG-2/H.26-4
transcoding

PIO remapping

Channel Store

meet-me-room 
MGW105

kijkers en luisteraars

CDN

Distributie
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BIJLAGE TECHNISCHE DIENSTENBESCHRIJVING 
OLON MEDIAHUB

De OLON MediaHub volgt de ontwikke-

lingen in de markt en indien aanpassing 

van bovenstaande formaten nodig is zal 

hierover overleg plaatsvinden tussen de 

stichting NLPO en de pakketaanbieders.

HLS STREAMING
De OLON MediaHub zal tevens de 

signalen encoderen naar zogenaamde 

HLS-streams voor streaming web en 

app toepassingen, waarmee onder meer 

integratie in smartphones en tablets 

mogelijk is. De HLS-streams worden 

geleverd in de volgende vier formaten:

BESCHIKBAARHEID
INCIDENTEN
De Ericsson service organisatie wordt 

ingericht voor: 

-  Support bij calamiteiten: Activeren van 

support chain (Intern + Extern) 

-  Preventief / Correctief onderhoud op 

de door Ericsson geleverde oplossing.

 

 

 

Lees verder over de OLON MediaHub 

in de OLON MediaHub leaflet.

Distributie conform Ziggo  
voorwaarden: 

·  MPEG2 video in TransportStream (TS) 

·  Totale bitrate 4.5Mbps

·  Stereo audio 

Distributie conform Tele2 voor-
waarden: 

·  MPEG4/H.264  
in TransportStream (TS) 

·  H.264 profile=High 

·  Level = 3.0 tot max 4.1 

·  2Mbps totale bitrate 

·  Stereo audio

Distributie naar overige afnemers in 
formaat: 

·  Standaard formaat: MPEG2  
Middelhoge bandbreedte 

·  5.5Mbps TransportStream 

·  Stereo audio 

Distributie Radio: 

·  MPEG-1 Layer-II TransportStream (TS) 

·  192kbps audio bitrate

Deze streams zijn MPEG-2 transport streams met een H.264 codec voor het video.

Postbus 62
1200 AB Hilversum 

Bezoekadres:
Bart de Graaffweg 2 - Hilversum

T (035) 820 03 83
E info@olon.nl
I www.olon.nl

Bitrates video audio sample- 
rate

Profile 
level

Resolution  
(picture ratio)

GOP FR

264k 200k 64k 32 kHz B. @L 1.3 288x162 (1,778) 48 25

628k 500k 128k 48 kHz B. @L 3.0 416x234 (1,778) 48 25

828k 700k 128k 48 kHz B. @L 3.0 544x306 (1,778) 48 25

1028k 900k 128k 48 kHz M. @L 3.0 608x342 (1,778) 48 25

Service availability -  
Distribution

24 hours / 7 
das a week

99,90%

Maintenance Window 7 days a week 10:00 pm - 09:00 am

Servicedesk

Servicedesk Opening Hours 24 hours 7 days a week 
all year

REPORTING
Vanuit het Ericsson monitoring sys-

teem wordt op continue basis de data 

verzameld van alle bewaakte signalen. 

Periodiek wordt deze in een overzicht 

opgenomen en gerapporteerd aan NLPO. 

De rapportage bevat een volledig over-

zicht van de status van de signalen van-

uit het platform. Eventuele incidenten 

worden zichtbaar gemaakt en er wordt 

een kwalificatie gegeven van de impact 

en de tijdsduur van het incident.

MONITORING
De OLON MediaHub wordt automatisch 

bewaakt vanuit de Master Control Room 

(MCR) van Ericsson. Deze bewaking 

toetst de signalen, op meerdere punten 

binnen de Channel Store omgeving, au-

tomatisch op verschillende kwaliteitscri-

teria (zwart, freeze en geen audio). De 

OLON MediaHub maakt hiervoor gebruik 

van hetzelfde monitoring platform als 

voor de NPO kanalen. Met dit platform 

kan eenvoudig een diagnose worden ge-

steld bij een mogelijke verstoring opdat 

snel ingegrepen kan worden.

Opmerking: De aanleverende partij is 

zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van het aangeleverde signaal. Ericsson 

voorziet niet in de monitoring van de 

binnenkomende signalen.

Resolution Time (to be achieved in 95% of all incidents reported)

P1 Very High - critical impact Service 
not available and no workaround or 
manual process possible

60 min.

P2 High - high impact Service partly 
not available and no workaround 
possible

4 hours

P3 Moderate - moderate impact  
Alternative workaround possible

7 days

P4 Low - low impact incident not  
causing virtually any impect

In agreement

Prioritization, Description and Response Times for Incidents

P1 Very High - critical impact Service 
not available and no workaround or 
manual process possible

60 minutes

P2 High - high impact Service partly 
not available and no workaround 
possible

120 minutes

P3 Moderate - moderate impact  
Alternative workaround possible

Next business 
day

P4 Low - low impact incident not  
causing virtually any impect

Next business 
day
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SLOS - bestuur

Van: OLON / NLPO <info@stichtingnlpo.nl>
Verzonden: maandag 12 maart 2018 11:48
Aan: OLON / NLPO
Onderwerp: NLPO persbericht

CDA: “Kabinet investeer nu in lokale omroep” 
 
Het kabinet moet in het belang van de democratie nu investeren in de lokale omroep. Als het te lang wacht gaan de 
goede initiatieven die er nu al zijn onderuit. Dat stelt het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale 
publieke omroep NLPO. Het pleidooi van Sybrand Buma voor meer geld voor lokale journalisten is bij de NLPO met 
enthousiasme ontvangen. In WNL op Zondag stelde de CDA-leider dat de lokale journalistiek onder grote druk staat. 
“Dat is een groot risico voor de democratie”, aldus Buma. 
 
“Er is een budget van 17 miljoen euro dat al jaren niet wordt gebruikt”, zegt de CDA-leider. Hij wil dat dit geld 
gebruikt wordt voor lokale journalisten. Volgens Buma zijn lokale media van groot belang om de toenemende 
ondermijning in gemeenten tegen te gaan. “Vroeger reden de lokale journalisten nog op hun fietsje door de 
gemeente. Uit onderzoek blijkt dat in gemeenten van minder dan 50.000 inwoners geen media meer bestaat. Terwijl 
juist die lokale journalisten kunnen controleren of de gemeenteraad deugt.” 
 
De lokale omroepen hebben enkele jaren geleden de professionalisering tot speerpunt gemaakt. Vorig jaar heeft de 
NLPO bij de Tweede Kamer een plan gepresenteerd waar streekvorming onderdeel van uit maakt. De lokale 
omroepen kunnen een landelijk dekkend netwerk neerzetten waar professionele journalistiek de basis. “Probleem is 
wel dat er op dit moment onvoldoende geld beschikbaar is om die noodzakelijke ambitie handen en voeten te 
geven”, zo stelt directeur Marc Visch van de NLPO. Door nu te investeren kan er ook serieus werk worden gemaakt 
van samenwerking met regionale en landelijke omroepen.  
 
Het idee dat door sommigen geopperd wordt dat de regionale omroepen de lokaal journalistieke taak moeten 
uitvoeren wijst de NLPO van de hand. “Samenwerking is heel belangrijk, maar wel ieder met zijn eigen rol en taak”, 
aldus Visch. “Er is ook niemand die serieus stelt dat de provincies de taken van de gemeentebesturen er wel even bij 
kunnen doen. Lokale journalistiek en regionale journalistiek versterken elkaar maar zijn niet uitwisselbaar.” 
 
In het Regeerakkoord schrijft het kabinet dat het zich gaat beraden over de wijze van organiseren en financieren van 
de streekomroep. Maar daar is geen geld aan gekoppeld. “Het is heel fijn dat het CDA zich nu onomwonden 
uitspreekt voor de lokale omroep en ook uitspreekt dat het beschikbare bedrag van 17 miljoen euro daaraan 
besteed moet worden”, zo zegt Marc Visch van de NLPO. “Het is twee voor 12 voor de lokale omroep, dus deze 
ondersteuning komt echt als geroepen.”  
 
Ook andere partijen in de Tweede Kamer hebben zich sympathiek uitgelaten over de plannen van de NLPO. De 
brancheorganisatie hoopt dat minister Slob van Media op heel korte termijn met een concreet voorstel komt. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting NLPO 
  
Postbus 62 
1200 AB Hilversum 
  
t 035 820 03 83 
e info@stichtingnlpo.nl 
w www.stichtingnlpo.nl 
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Inleiding  
 
De NLPO organiseert in samenwerking met verschillende partners lokale bereiksonderzoeken. De 
NLPO wil bevorderen dat er meer standaard onderzoek verricht wordt waardoor resultaten meer 
vergelijkbaar worden, en dat de kwaliteit van het onderzoek toeneemt.  
Deze tekst heeft betrekking op de samenwerking die is opgezet met DVJ Insights.  
 
DVJ Insights 
 
Na jarenlange onderzoekservaring met alle landelijke media in Nederland, werkt DVJ Insights steeds 
vaker samen op regionaal en lokaal niveau. Deze partijen, zoals regionale en lokale radio- en 
televisiestations, hebben steeds vaker behoefte aan specifieke informatie om zo de specifieke 
doelgroep optimaal te bedienen.  
DVJ Insights heeft ruime ervaring met uiteenlopende onderzoeken voor radiostations. DVJ Insights 
werkt samen met onder andere Radio 538, Q-music, alle publieke omroepen, SLAM!FM etcetera. 
Voor de landelijke radiostations voert DVJ Insights onder andere muziek-, imago-, en 
formatonderzoeken uit. Ook werkt DVJ Insights voor diverse digitale, lokale en regionale 
radiostations en bijbehorende overkoepelende organisaties, zoals Omroep Brabant, Omroep 
Gelderland, RTV West, Omroep Venlo, ORN, NLPO, Nederland.fm etc. Tevens is DVJ Insights B.V. ISO 
gecertificeerd, lid van de MOA (zie ook www.moaweb.nl) en Esomar.  
 
Soorten onderzoek 
 

1. Beleidsmatig onderzoek 
2. Community onderzoek 
3. Bereiksonderzoek 

 
 
Ad1. Beleidsmatig onderzoek 
De lokale omroepmarkt is volop in beweging, als ook het mediagedrag. Dat biedt veel mogelijkheden, 
maar roept ook vragen op. Welke beslissingen moeten worden genomen zodat ook uw omroep in de 
toekomst de lokale consument weet te bereiken? Via beleidsmatig onderzoek wordt inzicht gegeven 
in vraagstellingen met betrekking tot: 

- Autonoom of verregaande samenwerking met omroepen: vanuit de bevolking en 
sentimenten bekeken, welke omroepen passen bij elkaar?  

- Programma-aanbod: wat zijn de sterkste en/of best gewaardeerde programma’s, welke 
thema’s leven er in uw omgeving etc. 

Afhankelijk van uw specifieke situatie (zoals bijvoorbeeld regionale en/of redactionele kenmerken) 
richten we dit onderzoek op maat voor u in. Graag denken we met u mee als u, neem dan ook gerust 
contact met ons op. 
 
Ad2. Community onderzoek 
De digitalisering zorgt ervoor dat uw kijkers en luisteraars makkelijker te benaderen zijn. Via online 
communities kunt u nu uw consument ook meer betrekken bij uw omroep. Zo kunt u eenvoudiger en 
sneller bepaalde ideeën voorleggen alvorens ze tot uitvoer worden gebracht. Daarnaast heeft DVJ 
Insights een unieke aanpak waardoor een dergelijk eigen panel, oftewel uw community tegen zeer 
scherpe tarieven zijn te ontwikkelen. Invulling van dit onderzoek is op maat. Neem gerust contact 
met ons op. 
 

http://www.moaweb.nl/
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Ad3. Bereiksonderzoek 
 
Doelstelling bereiksonderzoek  
 
Doelstelling van het bereiksonderzoek is het leveren van een betrouwbaar bereikscijfer van de 
publieke lokale omroep in kwestie. Nevendoelstellingen zijn het leveren van een beeld van de 
waardering voor en functie van lokale omroepen en het geven van inzicht geven in het profiel van de 
luisteraars/kijkers.  
 
Doelgroep  
 
De onderzoeksdoelgroep omvat mannen en vrouwen in de leeftijd van 13 jaar en ouder in het 
uitzendgebied van de lokale omroep (het uitzendgebied = de gemeente(n) waarvoor door het 
Commissariaat voor de Media aan de betreffende omroep zendtijd is toegewezen). Het onderzoek 
wordt uitgevoerd onder een steekproef die lokaal representatief is voor wat betreft relevante 
sociodemografische gegevens.  
 
Steekproefomvang  
 
Het onderzoek wordt via internet uitgevoerd onder een representatieve groep waarbij er een goede 
afspiegeling van de bevolking in het kijk- en luistergebied wordt gecreëerd. In totaal worden er per 
onderzochte lokale omroep 300 mensen ondervraagd, zodat er betrouwbare uitspraken kunnen 
worden gedaan over de bevolking in het kijk- en luistergebied van de omroep. Mocht het niet 
mogelijk zijn om de totale steekproef van n=300 via internet te bereiken dan kan er telefonisch 
worden aangevuld. Dit brengt echter wel extra kosten met zich mee.  
 
Media en onderzoeksmodules  
 
DVJ Insights heeft in samenwerking met de NLPO voor de verschillende media verschillende 
onderzoeksmodules ontwikkeld. Dit is gedaan omdat verschillende omroepen gebruik maken van 
verschillende media en dus niet iedere module voor ieder omroep relevant is. Er is een aparte 
onderzoeksmodule voor elk van de volgende media: radio, televisie, social media, kabelkrant (tekst-
tv), teletekst en de website.  
 
Vragenlijst en vergelijkbaarheid  
 
Het lokaal bereiksonderzoek werkt met een standaard vragenlijst. Bij elke onderzoeksmodule komen 
een aantal vaste vraagpunten aan de orde:  
naamsbekendheid  
bereik (totaal, week en dag)  
waardering  
redenen om te luisteren/kijken  
redenen om niet te luisteren/kijken  
 
De bereiksgegevens voor de verschillende media van uw lokale omroep zijn hierdoor onderling 
vergelijkbaar.  
 
De onderzoeksresultaten zijn ook vergelijkbaar met de resultaten van het landelijke 
bereiksonderzoek dat de NLPO in 2005 heeft laten uitvoeren door Interview NSS. Dit onderzoek is 
openbaar toegankelijk en van de NLPO-website te downloaden.  
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Een eigen onderzoeksmodule  
 
Het onderzoek biedt de mogelijkheid om een eigen onderzoeksmodule in te voegen. In deze eigen 
module kunnen naar eigen inzicht vragen opgenomen worden.  
 
 
Investering 
 
De investering die met het onderzoek gemoeid is, hangt samen met uw vraag. Voor verschillende 
mediavormen hebben we verschillende modules ontwikkeld.  
 
 
Modules 
 
Basiskosten* 2.500 euro  
Radio 1.500 euro  
Televisie 1.500 euro  
Social media 1.000 euro 
Teletekst 850 euro  
Kabelkrant 850 euro  
Website 850 euro  
Eigen module** 1.000 euro  
Eindpresentatie 500 euro 
 
Wanneer de steekproef niet geheel via internet kan worden bereik dat kan er via telefonische 
werving worden aangevuld. De extra kosten per telefonisch geworven respondent bedragen 15 euro.  
 
* Hieronder valt een voorbespreking/intakegesprek, de voorbereiding (in kaart brengen regio, 
programmeren vragenlijst, steekproeftrekking, projectmanagement) en de basismodule waarin 
vragen naar de achtergronden van de inwoners zijn opgenomen. Deze kosten worden altijd in 
rekening gebracht.  
** Afhankelijk van het aantal vragen, in dit geval is hierbij uitgegaan van maximaal zes vragen: De 
feitelijke invulling gebeurt altijd in overleg tussen de lokale omroep en DVJ Insights.  
 
Voorbeeldberekening:  
bereiksonderzoek Radio: 2.500 + 1.500 = 4.000 euro  
 
Alle bedragen zijn exclusief BTW.  
 
Herhalingskorting  
 
Indien u ervoor kiest om direct een herhalingsonderzoek in te plannen, zijn de kosten voor dit 
tweede onderzoek lager. U bespaart voor het tweede onderzoek dan 500 euro op de basiskosten.  
 
Rapportage  
 
De uiteindelijke rapportage vindt op verschillende manieren plaats.  
Op de eerste plaats krijgt de lokale omroep drie geprinte exemplaren van de onderzoeksrapportage. 
In de rapportage worden alle antwoorden grafisch weergegeven en “geduid”. Daarnaast bevat de 
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rapportage alle antwoorden ook in tabelvorm, daarbij worden de resultaten uitgesplitst naar leeftijd 
en geslacht.  
Op de tweede plaats krijgt de omroep een elektronisch exemplaar van het onderzoek in Word, u kunt 
dus naar eigen believen (delen van) het onderzoek printen of het verder verspreiden.  
Op de derde plaats krijgt de lokale omroep de onderzoeksresultaten in een spss bestand 
aangeleverd.  
 
 
NLPO krijgt een exemplaar  
 
De NLPO ontvangt ook een rapportage van elk uitgevoerd lokaal bereiksonderzoek. De NLPO heeft 
het recht om hieruit naar eigen inzicht te publiceren.  
De NLPO publiceert het onderzoek integraal via de NLPO website. Voordeel voor alle lokale 
omroepen is dat er een voor iedereen vrij toegankelijke plaats is waar steeds meer 
bereiksonderzoeken beschikbaar komen.  
De NLPO gebruikt deze en andere bereiksonderzoeken voor publicaties ten behoeve van de politieke 
lobby en dergelijke.  
 
 
Timing en deadline  
 
Het onderzoek zal 2x per jaar plaatsvinden. De planning ziet er als volgt uit: 
 

 Voorjaar 2017 Najaar 2017 

Inschrijving Uiterlijk 1e week april Uiterlijk 1e week november 

Veldwerk Eind april Eind november 

Rapportage Begin juni Begin januari 

 
De resultaten ontvangt u dus uiterlijk zes weken na de start van het onderzoek. 
 
Deelnemen en betaling  
 
Iedere omroep die wil deelnemen aan het lokaal bereiksonderzoek moet zich aanmelden bij de NLPO 
door middel van een ondertekend aanmeldingsformulier. Dit formulier vindt u achter deze tekst.  
De betreffende lokale omroep moet de NLPO informeren over alle relevante zenders in het 
uitzendgebied. Als dit niet tijdig gebeurd worden deze zenders NIET meegenomen in het onderzoek.  
De lokale omroep zal voor aanvang van het onderzoek de deelnamekosten moeten betalen (de NLPO 
kan geen financieel risico nemen).  
 
Evaluatie  
 
Aan het onderzoek zit ook een korte evaluatie verbonden. U bent verplicht hieraan mee te doen. De 
evaluatie is bedoeld om inzicht te krijgen in uw oordeel over het onderzoek en wat daarmee 
samenhangt en om eventuele verbeterpunten duidelijk te krijgen.  
 
Overige  
 
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de NLPO.  
 
NLPO bureau 
Hilversum, oktober 2017
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BIJLAGE  DEELNAME FORMULIER 
  
Deelnameformulier lokaal bereiksonderzoek 2017 
 
Organisatie:  
 
Contactpersoon:  
 
Adres:  
 
Zendtijdtoewijzing voor de volgende gemeente(n):  
 
Bovengenoemde omroep wenst een lokaal bereiksonderzoek uit te laten voeren dat de NLPO 
organiseert in samenwerking met onderzoeksbureau DVJ Insights.  
 
Omroep wil graag deelnemen in de maand:  
 
Omroep wil deelnemen aan de volgende module(s)*  
*(svp doorhalen wat niet van toepassing is)  
 
Radio / Televisie / Social Media / Teletekst / Kabelkrant / Internet / Eigen module  
 
Inhoud onderzoek  
Er zal in het door het Commissariaat voor de Media aan de genoemde omroep toegewezen 
uitzendgebied een representatieve steekproef van 300 respondenten samengesteld worden. Deze 
respondenten wordt de vragenlijst voorgelegd die is opgenomen in “info + voorwaarden lokaal 
bereiksonderzoek NLPO DVJ Insights”. Het resultaat hiervan is dat er voor het uitzendgebied van de 
genoemde omroep representatieve onderzoeksresultaten beschikbaar komen.  
 
Door ondertekening van dit Deelnameformulier verklaart de omroep dat hij bekend is met de 
bijgevoegde “info + voorwaarden lokaal bereiksonderzoek NLPO  DVJ Insights” en daarmee instemt. 
NLPO geeft opdracht aan DVJ Insights voor deze lokale bereiksonderzoeken. De algemene 
leveringsvoorwaarden die DVJ Insights hanteert zijn ook van toepassing op de lokale onderzoeken.  
 
Namens de lokale omroep:  
Naam:  
Functie bij de omroep:  
Telefoon (overdag):  
Email:  
Datum:  
Plaats:  
 
Handtekening: 
 
 
Ondergetekende verklaart bevoegd te zijn de lokale omroep in dit verband te vertegenwoordigen.  
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Gegevens uitzendgebied 
 
Verstrek de gegevens over andere zenders in uw uitzendgebied!  
Na bevestiging van deelname dient u een overzicht aan te leveren van de radio- en televisiezenders 
die u opgenomen wilt zien in het onderzoek, naast de standaard landelijke zenders + publieke 
regionale omroep. Als dit niet tijdig gebeurt worden deze cijfers niet meegenomen in het onderzoek.  
 
 
Betaling  
 
Na ontvangst van dit formulier ontvangt uw omroep van de NLPO een bevestiging met een factuur. 
Het verschuldigde factuurbedrag moet op de rekening van de NLPO zijn bijgeschreven voordat het 
onderzoek van start gaat. 
 

 
 
 

 



Lokale media  
en informatie
voorziening 

Handreiking voor raadsleden
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Een goede informatie- en nieuwsvoorziening over beleids- en besluitvorming 
en de prestaties van politici en bestuurders is een randvoorwaarde voor 
een goed functionerende democratie. Traditioneel zijn de media hierin een 
belangrijke intermediair, maar ook gemeenten hebben een belangrijke rol 
bij het informeren van hun inwoners. In deze handreiking staat de vraag 
centraal welke rollen u als gemeenteraadslid kunt pakken en hoe u hier 
concreet invulling aan kan geven. 

 

Lokale media
Lokale media hebben in het democratische 

spel een waakhondfunctie en kunnen het 

debat over lokale vraagstukken faciliteren. 

Het belang van deze rollen is met de 

decentralisaties in het sociaal domein 

en de overheveling van ruim € 10 miljard 

rijksmiddelen naar het Gemeentefonds, 

alleen maar toegenomen. De gestage daling 

van het aantal lokale en regionale kranten en 

de oplage daarvan is in dit kader een punt 

van aandacht. Ook veel lokale omroepen 

verkeren in zwaar weer. Het gat dat hierdoor 

ontstaat wordt gedeeltelijk gevuld door 

digitale online verslaggeving, zogenaamde 

hyperlocals, bloggers en burgerjournalistiek. 

Dit zijn nog prille ontwikkelingen, maar 

hier liggen mooie kansen. De eerste 

verantwoordelijkheid voor het mediabeleid 

ligt bij de staatssecretaris van OCW. In dit 

kader draagt hij onder andere bij aan de 

professionalisering van de lokale omroepen 

en stimuleert hij initiatieven waarbij lokale en 

regionale omroepen en lokale en regionale 

kranten samenwerken en waarbij ook 

hyperlocals, bloggers en burgerjournalisten 

zich aansluiten. In deze handreiking vindt u 

een aantal van deze voorbeelden. 

Lokale democratie
Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het 

functioneren van de democratie, wil de 1 
V
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minister van BZK bijdragen aan de discussie 

in en tussen gemeenten over het belang van 

(de kwaliteit van) lokale journalistiek. In deze 

discussie moet ruimte zijn voor reflectie en 

een kritische houding ten aanzien van de 

eigen rol – zowel van gemeenten als van de 

media. Hierbij spelen zaken als omgang met 

de pers en het gebruik van sociale media, 

omvang van budgetten voor voorlichting 

en communicatie en van de gemeentelijke 

bijdrage aan de lokale omroep.  

Uitdagingen voor raadsleden
Met name voor raadsleden vormen deze 

ontwikkelingen een uitdaging. Daarom staat 

in deze handreiking de vraag centraal hoe 

u als raadslid een positieve bijdrage kan 

leveren aan het samenspel tussen zenders 

en ontvangers van informatie over lokale 

vraagstukken, met het oog op het goed 

functioneren van de lokale democratie. 

Hoe maak ik gebruik van het platform dat  

diverse media mij kunnen bieden? Hoe zorg 

ik voor een goede omgang met journalisten? 

Hoe maak ik gebruik van sociale media en 

(gemeentelijke) websites ter ondersteuning 

van mijn werk als raadslid? En wat kan 

ik doen als ik mij zorgen maak over de 

kwaliteit en kwantiteit van de media in mijn 

gemeente? Dit zijn belangrijke vragen die in 

deze handreiking aan bod komen. 

 

Ronald Plasterk  

Minister van Binnenlandse Zaken  

en Koninkrijksrelaties

Mede namens

 

Sander Dekker  

Staatssecretaris van Onderwijs Cultuur  

en Wetenschap 

Jan van Zanen  

Voorzitter Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten
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Voor u ligt een publicatie over de belangrijkste ontwikkelingen op het 
gebied van lokale informatie en lokaal nieuws en het belang van dit nieuws 
en deze informatie voor de lokale democratie. De publicatie is gericht op 
raadsleden. Op hoe u, als lokale volksvertegenwoordiger, zich een beeld 
kunt vormen van de lokale en regionale informatie- en nieuwsvoorziening 
in uw gemeente en hoe u hieraan kunt bijdragen. 

De publicatie bestaat uit twee delen, die 

onafhankelijk van elkaar te lezen zijn: 

Het eerste deel gaat over de belangrijkste 

ontwikkelingen die van invloed zijn op 

de lokale (en regionale) informatie en 

nieuwsvoorziening en helpt u om zicht op de 

kwantiteit en kwaliteit van het aanbod in uw 

eigen gemeente te krijgen. 

In het tweede deel zetten wij uiteen hoe u, 

afhankelijk van uw ambities en de situatie 

in uw gemeente, aan de lokale en regionale 

informatie en nieuwsvoorziening kunt 

bijdragen. 

Door de hele publicatie heen komen 

ervaringsdeskundigen aan het woord en 

verwijzen wij naar goede voorbeelden uit 

Nederland en uit de rest van Europa.

Wij hopen dat deze publicatie u meer inzicht 

geeft en u inspireert om bij te dragen 

aan de lokale en regionale informatie en 

nieuwsvoorziening op een manier die bij uw 

gemeente en uw ambities past. 

Omdat deze handreiking tips en voorbeelden 

geeft van de wisselwerking tussen 

raadsleden en lokale en regionale media, kan 

deze publicatie ook nuttig zijn zijn voor een 

bredere groep lezers: redacties van lokale en 

regionale media, burgerjournalisten, griffiers, 

gemeentelijke communicatiemedewerkers, 

etc.
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Goede en veelzijdige informatievoorziening over de lokale beleids- 
en besluitvorming en de prestaties van politici en bestuurders is een 
randvoorwaarde voor het goed functioneren van de lokale democratie1. 
Aan de ene kant helpt het inwoners zich een beeld en een oordeel 
te vormen van wat politici doen en laten en om eens in de vier jaar 
beargumenteerd te kunnen stemmen. Aan de andere kant helpt het lokale 
politici en bestuurders om scherp te blijven op hun eigen handelen, terug 
te horen wat inwoners hiervan vinden en, in bredere zin, via krant, radio, 
televisie en internet op de hoogte te blijven van wat in de gemeente 
speelt.

Tot eind jaren negentig van de 20ste eeuw 

verzorgden de lokale en regionale krant 

en de omroep veruit het grootste deel van 

deze informatie en nieuwsvoorziening. 

Sinds de opkomst van internet, 

mobiele telefoon en sociale media is de 

informatie en nieuwsvoorziening verder 

gedemocratiseerd. Elke gemeente heeft wel 

een twitterend raadslid en een bloggende 

inwoner en als er iets heftigs gebeurt 

loopt een medium als Twitter niet zelden 

over van de meldingen. Daarnaast neemt 

het aantal communicatiemedewerkers 

binnen gemeenten al jaren toe en maken 

gemeenten meer informatie actief openbaar. 

Vergaderstukken zijn in veel gemeenten 

online te vinden en veel raadsvergaderingen 

zijn al digitaal terug te zien.

De kwantiteit en kwaliteit van het lokale en 

regionale nieuws en de lokale en regionale 

informatie verschillen en kunnen daarom 

het best op dat niveau worden beoordeeld. 

In hoeverre dragen bewoners, raadsleden, 
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1   Agenda voor Lokale Democratie, 2015
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wethouders, communicatiemedewerkers en 

journalisten samen bij aan de informatie en 

nieuwsvoorziening in uw gemeente? En is dit 

aanbod kwantitatief en kwalitatief voldoende? 

Dat zijn de eerste vragen die u zou kunnen 

stellen en onderzoeken. In bijlage 1 ‘Waar staat 

mijn gemeente’ vindt u een lijst die u langs 

kunt lopen om een breed overzicht van het 

aanbod in uw eigen gemeente te krijgen. 

Het is daarbij van belang om de volgende 

landelijke factoren en ontwikkelingen in uw 

achterhoofd te houden:  

 

1.   Iedereen mag zich journalist noemen

2.   Oplagen dalen, redacties krimpen 

3.  Informatie en nieuws zijn overal

4.   Gemeenteraden communiceren  

minder dan colleges
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1.  Iedereen mag zich journalist noemen 

Anders dan voor beroepsgroepen als 

advocaten, artsen en rechters, bestaat 

in Nederland geen verplicht register voor 

journalisten en zijn er geen wettelijke kaders 

of landelijk erkende kwaliteitseisen voor het 

bedrijven van journalistiek. Iedereen kan zich 

journalist noemen en iedereen kan nieuws en 

informatie delen. Vóór de opkomst van internet 

hadden gemeenten een redelijk overzichtelijk 

medialandschap met traditionele media: lokale 

en regionale omroepen, regionale en lokale 

dagbladen en huisaanhuisbladen. Het aantal 

media was beperkt en overzichtelijker dan nu. 

Tegenwoordig hebben omroepen en kranten 

bijna allemaal online varianten en kan iedereen 

via websites, blogs en sociale media nieuws 

en informatie delen. De enige wettelijke kaders 

die hierop van toepassing zijn, zijn het recht op 
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vrijheid van meningsuiting en de wetsartikelen 

inzake het verbod op laster en haat zaaien. 

De kwaliteit van het nieuws en de informatie 

is steeds moeilijker te beoordelen: Waarin 

verschilt een artikel op een blog van een artikel 

op een website van een gepensioneerde 

journalist of een bijdrage van een vrijwilliger 

die voor een huisaanhuisblad schrijft? We 

vatten daarom in deze handreiking lokale en 

regionale media letterlijk op: als de middelen 

om lokale en regionale informatie en lokaal en 

regionaal nieuws over te brengen.

2. Oplagen dalen en redacties krimpen

Lokale en regionale media staan onder 

druk. Regionale kranten hebben nu nog 

een aanzienlijk bereik met 46% van de 

krantenmarkt, maar dit bereik neemt elk jaar 

af. In de periode 20002015 daalde de oplage 

met 40%. Een kleinere oplage betekent minder 

inkomsten, zowel abonnee als advertentie

inkomsten, en kleinere redacties met minder 

journalisten. Door inkrimping van de redacties 

is de aandacht voor politiekbestuurlijke 

aangelegenheden minder geworden. Pieter 

Broertjes, burgemeester gemeente Hilversum: 

‘Over de decentralisaties was er weinig 

berichtgeving. Als er steeds minder mensen 

op een redactie werken en die mensen 

moeten allemaal vijf verhalen op een dag 

maken, dan is het gevolg simpel: daling van 

het journalistieke niveau.’

   FINANCIËLE OVERHEIDSSTEUN 
GEDRUKTE MEDIA

  

   In verscheidene Europese landen 
subsidieert de nationale overheid (naast 
lokale of regionale omroepen) ook lokale 
of regionale gedrukte media. In de 
Scandinavische landen, in Frankrijk en 
in Oostenrijk zijn rechtstreekse subsidies 
beschikbaar. In België en Duitsland krijgt 
de pers indirecte steun via een laag 
btwtarief (in België zelfs nul procent) en 
subsidie voor bezorgkosten. In Nederland 
geldt (alleen) een laag btwtarief (6%) voor 
printproducten. 

Lokale en regionale omroepen besteden 

al langer minder aandacht aan politiek

bestuurlijke aangelegenheden: ze zijn 

veeleer registrerend en volgend, en zelden 

initiërend. Gebrek aan journalistieke 

capaciteit en kwaliteit speelt hen parten 

en hun focus ligt vaak op andersoortig 

nieuws. Het is onduidelijk in hoeverre 

alle omroepen voldoen aan de publieke 

mediaopdracht zoals die in artikel 2.1 van 

   TRADITIONELE MEDIA IN 
NEDERLAND

  

 •  Ruim twintig regionale kranten (inclusief 
de regionale en lokale varianten van het 
Algemeen Dagblad)

 • Enkele honderden huisaanhuisbladen
 •  Dertien regionale omroepen (een per 

provincie en twee in de provincie Zuid
Holland: Omroep West en RTV Rijnmond) die 
zich, behalve via tv en radio, in toenemende 
mate manifesteren op internet en via 
sociale media. 

 •  Ongeveer 260 lokale publieke media
instellingen die radio en tv maken en vaak 
ook websites onderhouden.
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de Mediawet is geformuleerd. Dit artikel 

schrijft voor dat omroepen een breed 

en divers publiek dienen te voorzien van 

informatie, cultuur en educatie, via alle 

beschikbare aanbodkanalen, onafhankelijk 

van commerciële of overheidsinvloeden. 

Naast overheidssteun en 

overheidsfinanciering zoeken lokale 

en regionale media naar nieuwe 

verdienmodellen waarmee zij de kwantiteit 

en kwaliteit van hun nieuws en informatie 

op peil kunnen houden. Sommige regionale 

en lokale media slaan de handen ineen, 

zoals de samenwerking tussen RTV Noord

Holland, RTi Hilversum (de lokale omroep) en 

HiversumNieuws (het huisaanhuisblad). 

En een aantal lokale en regionale kranten 

is de afgelopen jaren overgenomen door 

een grotere partij, met name de (Vlaamse) 

Persgroep. 

Voor de online edities en uitzendingen, die 

de meeste kranten, weekbladen, huisaan

huisbladen, radio en televisieomroepen 

inmiddels hebben, zijn nog geen goede 

verdienmodellen gevonden. 

   OVERHEIDSFINANCIERING 
OMROEPEN

  

   De Mediawet bepaalt hoe de financiering 
van publieke mediainstellingen verloopt. 
Onder publieke mediainstellingen wordt 
verstaan de lokale en regionale publieke 
omroepen (radio/tv/internet). Het Rijk 
financiert de regionale publieke media-
instellingen en gemeenten de lokale 
publieke mediainstellingen (voor zover de 
kosten niet op andere wijze zijn gedekt). 
Gemeenten mogen ook samen een lokale 
publieke media-instelling financieren. De 
hoogte van het bedrag ligt niet vast maar 
het richtsnoer vanuit het ministerie van 
BZK is per 2015 €1,14 per huishouden per 
jaar, jaarlijks te verhogen/verlagen met 
het gemeentefondsaccres. Omgerekend 
gaat het om ongeveer €0,53 per inwoner 
(Vernieuwingsconvenant gemeenten 
lokale omroepen 20152018 VNG/OLON/
NLPO). In de praktijk zijn er grote verschillen 
tussen gemeenten, waarbij een deel van de 
gemeenten aanzienlijk minder meebetaalt.

VOORWOORD INLEIDING ONTWIKKELINGEN MOGELIJKHEDEN VOORBEELDEN BIJLAGEN
12



3. Informatie en nieuws zijn overal  

Met de komst van internet als 

publieksmedium (vanaf medio jaren ’90), de 

komst van interactieve sites als Facebook 

(opgericht in 2004), de smartphone (2007), 

Twitter (2006), vloggen via Youtube (2005) 

en Snapchat (2011) zijn de mogelijkheden 

voor informeren, duiding, onderzoek en 

debat enorm toegenomen, zowel in tekst en 

geluid als in beeld. 

 

Ook colleges, individuele wethouders 

en burgemeesters, gemeenteraden en 

individuele raadsleden maken steeds meer 

gebruik van nieuwe digitale en online 

communicatiemiddelen. Aan de ene kant 

lijkt een steeds grotere groep inwoners via 

deze weg gemakkelijker te bereiken (zie 

onderstaand kader), aan de andere kant is 

het goed om te beseffen dat er altijd groepen 

blijven die minder digitaal vaardig zijn en 

bijvoorbeeld veel meer leunen op teletekst 

en de huisaanhuiskrant of de informatie uit 

het eigen fysieke sociale netwerk. 

4.  Gemeenteraden communiceren  

minder dan colleges

De gemeenteraad is staatsrechtelijk gezien 

het hoogste orgaan op lokaal niveau, met 

een eigen ambtelijke organisatie (een 

raadsgriffier of griffie onder aansturing van 

de raadsgriffier). Terwijl de gemeentelijke 

communicatie, als spreekbuis van het 

college van B&W, de afgelopen decennia in 

kwantiteit enorm is toegenomen, blijft de rol 

van de gemeenteraad relatief onderbelicht. 

Gemeenteraden hebben de mogelijkheid 

een eigen communicatieplan op te stellen 

(en sommige doen dat ook) en kunnen 

indien gewenst ‘communicatiecapaciteit’ 

inhuren bij de afdeling communicatie van 

de eigen gemeente. Het algemene beeld 

is echter dat gemeenteraden als geheel, 

of raadsfracties en individuele raadsleden 

afzonderlijk, minder gemakkelijk hun 

inwoners bereiken dan het college van B&W. 

Dit wordt ook veroorzaakt door de neergang 

van de lokale media. Deze ontwikkeling 

leidt er toe dat journalisten minder vaak 

gemeenteraadsvergaderingen bezoeken, 

terwijl ze nog wel (digitale) informatie 

afnemen die het college ter beschikking 

stelt.

   MEDIAGEBRUIK PER 
LEEFTIJDSGROEP  

  Mediagebruik tussen verschillende 
leeftijdsgroepen loopt uiteen. De leeftijdsgroep 
65 jaar en ouder (die met de opkomst en bloei 
van tv is opgegroeid) kijkt dagelijks bijna 4 uur 
televisie, luistert ongeveer 2,5 uur naar radio en 
leest 42 minuten een dagblad. Daarnaast brengt  
ze 41 minuten door op online platforms. 

    Hoe jonger, hoe minder traditionele media en hoe 
méér online platforms. Jongeren in de leeftijd 13
19 jaar kijken 1,5 uur per dag televisie, luisteren 
minder dan drie kwartier naar radio en besteden 
drie minuten aan het lezen van dagbladen. Ze 
zijn echter ruim 4 uur per dag op online platforms 
te vinden. Online bellen en chatten jongeren 
vooral. (Bronnen: CvdM (mediamonitor) en Media: 
Tijd 2015, een nadere blikop het scherm.)
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Als u een goed beeld heeft van de kwantiteit en de kwaliteit van het 
nieuws en informatieaanbod in uw gemeente, is de volgende vraag: Is het 
waardevol om hier als raadslid aan bij te dragen? 

Het antwoord op deze vraag zal naast de 

situatie in uw gemeente afhangen van 

de taakopvatting die u heeft. Wettelijk 

gezien beslaat uw taakopvatting het hele 

spectrum; van het controleren van B&W en 

het stellen van kaders voor beleid, tot het 

streven naar interactie met alle burgers, of 

groepen daarbinnen. U kunt ervoor kiezen 

om de interactie vooral aan te gaan met uw 

kiezers, met specifieke doelgroepen of met 

uw eigen lokale partijafdeling. Tegelijkertijd 

lijken burgers meer te willen dan één keer 

in de vier jaar stemmen en zijn er tal van 

initiatieven om  het gemeentebestuur op een 

andere manier te beïnvloeden, zoals petities, 

referenda en burgertoppen. Het belang 

om ook tussen verkiezingen door directere 

contacten met burgers te hebben neemt 

hiermee toe.

Als het u inderdaad waardevol lijkt om bij te 

dragen, kan dat uiteraard op verschillende 

manieren. Wij helpen u graag op weg met de 

volgende drie ambities:

•  ‘Ik wil zelf bijdragen aan de lokale en 

regionale nieuwsvoorziening.’

•  ‘Ik wil de lokale en regionale media 

stimuleren.’

•  ‘Ik wil burgers met nieuwsinitiatieven 

ondersteunen.’

Via onderstaande blokken leest u meer 

over deze drie ambities en vragen die uw 

handelen kunnen aanscherpen en vindt u 

linkjes naar gerelateerde initiatieven in de 

praktijk.
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‘IK WIL BURGERS MET 
NIEUWSINITIATIEVEN 

ONDERSTEUNEN.’

‘IK WIL DE LOKALE EN 
REGIONALE MEDIA 

STIMULEREN.’

‘IK WIL ZELF 
BIJDRAGEN 

AAN DE LOKALE 
EN REGIONALE 

NIEUWSVOORZIENING.’
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Als raadslid kunt u op verschillende 
manieren bijdragen aan de 
lokale en regionale nieuws en 
informatievoorziening. U kunt 
via sociale media interactie met 
inwoners van uw gemeente zoeken, 
maar u kunt ook andere raadsleden 
enthousiasmeren om gezamenlijk 
informatie over de raad te verspreiden. 
Via onderstaande vragen lopen wij 
met u een aantal opties langs.

‘Ik wil zelf bijdragen 
aan de lokale 
en regionale 
nieuwsvoorziening.’
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1. Hoe kan de griffie mij ondersteunen?

De gemeenteraad is doorgaans goed op de 

hoogte van een aantal zaken die inwoners 

aangaan. Het is een optie om deze zaken 

zelf, als gemeenteraad, naar buiten te 

brengen. Sinds de dualisering is het aan de 

griffie om de raad hierin te ondersteunen. 

Door de financieringsconstructie is 

het echter zo dat de griffie in sommige 

gemeenten te weinig uren heeft om 

de communicatie richting inwoners 

daadwerkelijk goed op te pakken. Als dit in 

uw gemeente het geval is, is het wellicht een 

optie om bespreekbaar te maken in hoeverre 

het budget van de griffie anders aangewend 

kan worden.

Indien uw griffie wel voldoende tijd en 

middelen voor communicatie namens de 

raad heeft, kan zij namelijk veel betekenen 

in de lokale en regionale nieuwsvoorziening, 

zoals blijkt uit het onderstaande voorbeeld 

uit Almere.

Mijn functie is fulltime. Alles is bij ons openbaar. 

We zetten alle documenten van de raad online. 

Verder verzorgt de griffie een wekelijkse 

nieuwsbrief en hebben wij een wekelijkse 

pagina in Almere Deze Week, waarop wij 

voorstellen en vergaderingen aankondigen. 

Daarnaast zet ik een of twee keer per week 

iets op Facebook of Twitter namens de 

raad. In september hebben we een nieuw 

informatieboekje over de gemeenteraad 

verspreid onder de 80.000 huishoudens in 

Almere. Sinds de verspreiding krijgen wij elke 

dag nieuwe aanmeldingen voor het raadspanel, 

een schaduwpanel bij de raadsvergaderingen.

David Kok
@Raadscommunicatieadviseur Almere
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2. Hoe kan ik zoveel mogelijk burgers 

bereiken?

Waar de griffie namens de raad kan 

communiceren, kunt u als raadslid 

communiceren vanuit uw fractie en lokale 

partij, of partijafdeling, of als individueel 

raadslid. Dit kan via gedrukte media als 

huisaanhuisbladen of speciale folders of 

digitaal via websites en sociale media. In 

beide gevallen kost het schrijven van goede 

berichten tijd. 

Gedrukte media

Van de gedrukte media wordt aangenomen 

dat zij nog steeds het grootste bereik 

hebben, maar: het drukken en verspreiden 

kost geld. In het Verenigd Koninkrijk wordt via 

pilots onderzocht of dit goedkoper kan. 

Sociale media

Recent onderzoek (Democratie dichterbij: 

Lokaal Kiezersonderzoek 2016) toont 

aan dat het bereik van raadsleden via 

sociale media nu zeer laag is. Dit geluid 

wordt in gesprekken met raadsleden en 

communicatieadviseurs bevestigd: 

•  Het zenden van informatie is de 

voornaamste functie van hun gebruik 

van sociale media. Op Twitter gaat het 

vaak over waar een raadslid op zeker 

moment is. Het zijn geen platforms 

voor de uitwisseling van meningen 

(met inwoners). 

•  Hoewel de grenzen tussen het 

persoonlijke en het openbare diffuser 

zijn geworden, is het bij sommige 

raadsleden die actief zijn op sociale 

media onduidelijk wat nu eigenlijk 

de overhand heeft. Veel raadsleden 

hebben op sociale media twee of meer 

petten op: die van gemeenteraadslid, 

privépersoon en soms ook die van 

   PILOTS GEMEENTEN LOKALE 
KRANTEN IN VERENIGD 
KONINKRIJK

  

   Het Verenigd Koninkrijk (Department for 
Communities and Local Government) 
heeft samen met 24 gemeenten (local 
councils) en lokale gedrukte media pilots 
ontwikkeld om het bereik van de ‘officiële 
bekendmakingen’ van de gemeente te 
vergroten. De lezersschare van gedrukte 
media neemt ook in het Verenigd Koninkrijk 
af en gemeentelijke websites bieden 
daarvoor onvoldoende vervanging want 
ze worden te weinig bezocht. Doel van de 
pilots is om manieren te vinden waarop 
lokale gedrukte media hun inkomstenbron 
kunnen behouden en het bereik van 
de bekendmakingen groter wordt. Voor 
de volledigheid merken wij op dat in 
Nederland de officiële bekendmakingen van 
gemeenten online te lezen zijn op  
www.overheid.nl 
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ondernemer. Informatie is daarom 

niet altijd relevant voor inwoners uit 

oogpunt van openbaar bestuur, maar 

geeft wel persoonlijke kleuring en 

diepte. Een voorbeeld van een raadslid 

waar de balans duidelijk ligt bij het 

politiekbestuurlijke maar die het 

persoonlijke (zijn reizen) ook laat zien 

is de Haarlemse PvdAfractievoorzitter 

Jeroen Fritz (@jeroenfritz).  

•  Sociale media worden weinig ingezet 

voor het agenderen van kwesties of het 

kritisch volgen van onderwerpen die 

het gemeentebestuur aangaan. Een 

voorbeeld waarin dat wel gebeurt is het 

blog van het Utrechtse D66raadslid 

Jony Ferket (blog.jonyferket.nl).

Het goede nieuws is dat u, zonder veel 

moeite, uw bereik via sociale media kunt 

verbeteren. Als u weet hoe u sociale media 

(Twitter, Facebook, LinkedIn, Snapchat) 

goed kunt inzetten, vormen deze media een 

kans om uw zichtbaarheid bij inwoners te 

vergroten. 

In de publicatie ‘Mag ik u quoten?’ (2010) 

vindt u meer tips over het gebruik van 

sociale media. Een bijkomend voordeel van 

sociale media is dat u via deze weg, nieuwe 

doelgroepen kunt bereiken. De gemeente 

Almere streeft hier naar met het gebruik van 

Snapchat.

Wij proberen ook zelf nieuws te maken als 

fractie. Onlangs hoorden we via ons netwerk 

dat de huisartsenpost in Roosendaal van plan 

was om ‘s nachts te gaan sluiten. We begonnen 

een Facebook-pagina en binnen twee weken 

hadden we meer dan 4000 likes. Deze actie 

kreeg veel media-aandacht. Wij gebruiken dit 

voorbeeld om te laten zien hoe politici er zelf 

voor kunnen zorgen dat zij aandacht krijgen.

Sandra van den 
Nieuwenhof
@CDAfractievoorzitter Roosendaal

Vanuit de griffie ben ik nu een experiment met 

Snapchat begonnen. Over twee jaar zijn de 

volgende verkiezingen en we zien dat jongeren 

steeds moeilijker voor politiek te interesseren 

zijn. Veel jongeren hebben Snapchat, via dit 

medium leggen raadsleden in korte filmpjes 

van 10, 15 seconden uit wat ze doen tijdens 

een raadsvergadering. We zijn begonnen met 

de elf jongste raadsleden, maar ook een aantal 

‘oudere’ raadsleden vindt het echt leuk om in 10 

seconden uit te leggen wat ze hebben gedaan 

of gaan doen. Sinds september hebben we zes 

Snapchats gemaakt.

David Kok
@Raadscommunicatieadviseur Almere
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Nieuwe digitale technieken

Tot slot zijn er naast sociale media, 

nieuwe digitale technieken die u kunt 

gebruiken. Veel gemeenteraden zijn 

bekend met het digitaal uitzenden van hun 

raadsvergaderingen. De vergaderingen 

worden gefilmd en zijn later online terug te 

kijken. Een variant op dit thema is het live 

uitzenden van de vergadering en inwoners 

tijdens de vergadering de mogelijkheid van 

digitale inspraak te bieden. De gemeente 

Woudrichem experimenteert met deze vorm 

van participatie:

Veel mensen willen graag meedenken over 

onderwerpen binnen de gemeente die hun 

aangaan. Onderwerpen digitaal voorleggen 

verlaagt in ieder geval de fysieke drempel om 

mee te doen. Door over specifieke onderwerpen 

aparte live-uitzendingen te maken en kijkers 

de mogelijkheid te geven om via de chat te 

reageren, creëer je een online-dialoog die 

verder gaat dan alleen zenden van je mening. 

Het is de digitale variant op de inspraakavond 

in een zaaltje of het gemeentehuis met een 

expert.

Petra Paulides
@griffier in gemeente Woudrichem
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3. Hoe zorg ik ervoor dat de journalisten 

mij weten te vinden?

Afhankelijk van uw positie in de raad zal uw 

fractie waarschijnlijk meer of minder aandacht 

krijgen van de lokale en regionale media. 

Het tegengeluid, van de oppositiepartijen, 

haalt over het algemeen vaker het nieuws. 

‘Minder in de publiciteit zijn, is het lot van een 

coalitiefractie’, aldus een van de raadsleden 

die wij spraken. Maar er blijven genoeg 

manier over om toch in inwoners te bereiken. 

In verschillende gemeenten, waaronder 

Deventer, organiseren lokale of regionale 

media stadsdebatten waar ook raadsleden 

aan kunnen deelnemen. En natuurlijk is ook 

het ‘oude’ middel van het persbericht of de 

persconferentie nog beschikbaar.

Of uw partij nu deel uitmaakt van het college 

van B&W of van de oppositie; actief contact 

onderhouden met de lokale en regionale 

pers loont. Dit hoeft niet altijd over actuele 

kwesties of ingewikkelde agendapunten 

op de volgende raadsvergadering te 

gaan. Juist het regelmatig voeren van 

achtergrondgesprekken loont de moeite.  

Het scheelt als u de journalisten, die bij uw 

gemeente betrokken zijn, persoonlijk kent.  

Ik merk dat je contacten met de pers echt zelf 

moet onderhouden. Zelf heb ik elke maand wel 

een paar keer contact. Contact onderhouden 

loont altijd. Wederzijds begrip voor elkaars rol 

is belangrijk. We hebben elkaar natuurlijk ook 

nodig. Zij hebben onze informatie, standpunten 

en meningen nodig en wij maken gebruik van 

hun bereik.

Sandra van den 
Nieuwenhof
@CDAfractievoorzitter Roosendaal

   VOORBEELDEN VAN 
INITIATIEVEN

  

•  Interactieve uitzendingen in Woudrichem

• Snapchats van raadsleden uit Almere
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Als u als raadslid de lokale en 
regionale media wilt stimuleren, is 
het verstandig om vooraf te bepalen 
wat u wilt bereiken en om na te 
gaan waar ruimte zit. Wij raden u 
aan in ieder geval stil te staan bij de 
volgende twee vragen: 
Welke afspraken zijn er tussen lokale 
en regionale media en de overheid? 
Op welke mogelijkheden kan ik lokale 
en regionale media wijzen?

‘Ik wil de lokale en 
regionale media 
stimuleren.’

Lokale democratie, de vitaliteit 

ervan, heeft baat bij kwalitatieve 

journalistiek. Het is belangrijk dat er 

mensen zijn die de feiten ophalen. 

Voor politici als Trump bestaan alleen 

maar meningen, feiten interesseren 

hem niet, en of het waar is, is ook 

niet belangrijk. Het gaat alleen over 

beelden en werkelijkheid. Dat is 

aldoor het gevecht. Ik merk dat in 

mijn huidige functie ook, als ik met 

iets geconfronteerd word, zeg ik: 

“Jongens, wat zijn de feiten?” Daar 

kan de journalistiek een belangrijke 

rol in spelen.

Pieter Broertjes
@Burgemeester Hilversum
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1. Welke afspraken zijn er tussen lokale en 

regionale media en de overheid?

Voor veel lokale en regionale media is 

directe of indirecte bekostiging of subsidie 

van de gemeentelijke en provinciale 

overheden van groot belang (zie kaders 

‘Financiële overheidssteun gedrukte media’ 

en ‘Overheidsfinanciering omroepen’ in 

deel I). Het kan gaan om directe subsidie 

of bekostiging (zoals het betalen voor de 

gemeentepagina’s in huisaanhuisbladen). 

Het is belangrijk om te weten welke subsidie 

of financieringsafspraken uw gemeente 

en uw provincie met de lokale en regionale 

media heeft. Wanneer gemeenten kiezen 

voor financiering van lokale of regionale 

media of samenwerkingsverbanden gelden 

de staatssteunregels.2 

Als blijkt dat bestaande afspraken tussen 

gemeenten en lokale en regionale media niet 

het resultaat opleveren dat de gemeente 

verwacht, kunt u overwegen dit aan te 

kaarten bij het college. Sommige gemeenten 

ontwikkelen een eigenstandig mediabeleid 

dat de basis vormt voor deze afspraken. Op 

nationaal niveau is in de Mediawet een aantal 

eisen rond publiekprivate samenwerking 

opgenomen (zie onderstaand kader). 

Struikelpunten zijn hier zowel van juridische 

als culturele aard. De Mediawet waakt 

strikt over samenwerking met commerciële 

partijen en journalisten bij audiovisuele 

media en papieren media. Stand alone 

online activiteiten vinden het lastig 

gemeenschappelijke grond te vinden in 

nieuwe samenwerkingsverbanden.

In een van de lokale weekbladen, Jutter/ De 

Hofgeest, hebben we een gemeentepagina. 

Het valt me op dat dit weekblad over bepaalde 

onderwerpen niet en over andere juist wél 

schrijft. Zo schrijven zij als enige medium niet 

over de spreiding van de statushouders en in 

de zomer plaatsten zij een jubelverhaal van 

acht pagina’s over het beleid van het college.

Bram Diepstraten
@ raadslid van oppositiepartij  

Velsen Lokaal

2 Zie www.europadecentraal.nl

  
   
   In de Mediawet betreft dit het zogenaamde 

dienstbaarheidsverbod in artikel 2.141 Mw. 
Daarin staat dat publieke mediainstellingen 
zijn met al hun activiteiten niet dienstbaar 
aan het maken van winst door derden. Dit 
betekent overigens niet dat er door publieke 
mediainstellingen niet mag worden samen 
gewerkt. Over de manier waarop dit wel 
kan, heeft het Commissariaat voor de Media 
een leidraad ‘samenwerking met publieke 
mediainstelling’ geschreven.
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2. Op welke mogelijkheden kan ik lokale 

en regionale media wijzen?

Beter toegankelijke raadsinformatie

Niet alleen journalisten kunnen lokale 

informatie filteren. Sinds het digitaal 

toegankelijk maken van raadsinformatie 

zijn verschillende partijen met deze 

informatie aan de slag gegaan. Zo heeft het 

project ‘Open raadsinformatie’ het doel om 

raadsinformatie zo toegankelijk mogelijk te 

maken. Het online discussieplatform Argu, is 

de eerste ‘herbruiker’ van deze informatie en 

wil laten zien wat inwoners hieraan hebben.  

Wij richten ons met ‘Open raadsinformatie’ 

vooral op lokale journalisten. Voor velen 

zijn de verslagen en gesprekken in de raad 

te technisch. Maar we denken dat lokale 

journalisten onze interface goed kunnen 

gebruiken. Als een lokale journalist zich 

afvraagt welk raadslid de meeste moties heeft 

ingediend of welk raadslid het meest afwezig 

was, dan kunnen ze dat voortaan heel makkelijk 

terugvinden. Dat soort mini-onderzoekjes 

kunnen zij via Argu doen. We hopen dat dit 

soort statistisch onderzoek naar thematiek, 

aanwezigheid en dat soort zaken toegankelijk 

wordt voor alle gemeenten.

Joep Meindertsma
@ medeoprichter Argu

Eerst dacht ik: ‘Laat De Persgroep TV 

Enschede FM alsjeblieft kopen, dan kunnen 

we het samen op onze eigen manier doen en 

hoeven we geen tijd te besteden aan publiek-

privaat gedoe. Nu ben ik toch blij dat we het zo 

hebben gehouden. Veel vrijwilligers werken met 

hart en ziel voor de omroep en blijven dat doen. 

En we zijn niet bang om met elkaar content te 

maken. Professionals beoordelen het werk van 

de vrijwilligers op hun merites.

Henk ten Harkel
@ nieuwsmanager De Twentsche 

Courant Tubantia
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Regelingen ter versterking van de lokale en 

regionale journalistiek

Hoewel de lokale en regionale journalistiek 

enerzijds te maken heeft met bezuinigingen 

op de reguliere nationale en lokale 

subsidiestromen, kan zij anderzijds een 

beroep doen op ondersteuning vanuit 

fondsen die specifieke stimuleringsregelingen 

hebben om het versterken van de lokale 

en regionale journalistiek te ondersteunen. 

Een voorbeeld van zo’n stimuleringsregeling 

is de Regeling Regionale Journalistieke 

Samenwerking van het Stimuleringsfonds 

voor de Journalistiek. Ook hebben sommige 

provincies stimuleringsregelingen, zoals 

Limburg en Friesland (Fries Mediafonds). 

Met de Regeling Regionale Journalistieke 

Samenwerking willen we niet puur de 

samenwerking tussen verschillende partijen 

ondersteunen. Het voorstel moet innovatiever 

zijn dan samenwerking alleen. We zoeken naar 

initiatieven die iets neer willen zetten waar 

het publiek op zit te wachten. Waar de lezers 

van denken: ‘Deze journalisten snappen echt 

wat belangrijk is.’ En waar ze om die reden op 

termijn mogelijk geld voor over hebben. We 

hopen dat de initiatieven die wij gehonoreerd 

hebben het vertrouwen in de journalistiek terug 

brengen en tot nieuwe verdienmodellen komen. 

We willen natuurlijk graag dat de initiatieven 

na de looptijd van drie jaar, zelfstandig door 

kunnen.

Quint Kik
@ Stimuleringsfonds voor de 

Journalistiek

   VOORBEELDEN VAN 
INITIATIEVEN

  

•  Newsroom Enschede

•  Studio 040 gaat de wijk in

•  Argu

•  1Limburg
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De tijd dat betrokken of bezorgde 
burgers hun zorgen en ideeën 
alleen via ingezonden brieven 
en op inspraakavonden uiten, is 
voorbij. Via blogs en sociale media 
kan iedereen op elk moment alles 
delen met iedereen. Burgers leveren 
sinds de digitalisering vaker een 
bijdrage aan de lokale en regionale 
nieuwsvoorziening. Sommigen 
richten een eigen website of blog 
op, die ook wel hyperlocals worden 
genoemd. Anderen dragen als 
burgerjournalist bij aan het nieuws 
van een bestaande omroep of 
krant, soms zelfs met een eigen 
programma of rubriek. Als u burgers 
met dergelijke initiatieven wilt 
ondersteunen, welke vragen zijn 
dan van belang om hen en uzelf te 
stellen?

‘Ik wil burgers met 
nieuwsinitiatieven 
ondersteunen.’
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1. Wat is het doel van het initiatief?

In de eerste plaats is het goed om na te gaan 

wat het doel van het initiatief is. Waarom is 

deze persoon dit initiatief gestart?

Ik heb een passie voor politiek en met name 

politieke besluitvorming. Die gaan over zulke 

belangrijke dingen. Daarom wilde ik een 

digitaal instrument bouwen, om veel meer 

mensen inzicht en inspraak te geven en zo het 

besluitproces te verbeteren. Ik vind dat dit bij 

een democratie hoort. En ik vind het eigenlijk 

vreemd dat zo’n digitaal instrument er nog 

niet is. Het idee voor Argu is dus vanuit een 

persoonlijke frustratie geboren.

Joep Meindertsma
@medeoprichter Argu
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2. Hoe draagt het bij aan de 

lokale en regionale nieuws- en 

informatievoorziening?

Afhankelijk van het doel van het initiatief, 

kunt u bepalen in hoeverre dit initiatief 

bijdraagt aan de lokale en regionale 

nieuws en informatievoorziening. In het 

onderstaande voorbeeld lijkt dit het geval: 

burgers die zich bezig houden met lokaal 

en regionaal nieuws raken hiermee zelf 

meer betrokken bij wat speelt in hun wijk 

of gemeente. Daarnaast kunnen zij andere 

burgers hierbij betrekken, anders dan de 

lokale en regionale journalistiek dat kan. Zij 

laten zien dat het ook als bewoner mogelijk 

is om plannen en besluiten op lokaal en/of 

regionaal niveau te volgen. 

Ik geloof in verbinding. Als mensen op een 

andere manier naar hun wijk gaan kijken krijgen 

ze veel meer binding met hun wijk en raken 

ze meer bereid zich positiever op te stellen; 

klagen wordt dan begrijpen. Een voorbeeld: er 

komt misschien een grote outlet, bijna in onze 

achtertuin. Ik denk dat het belangrijk is om 

mensen uit de wijk te laten nadenken over de 

voor- en nadelen van de komst van een groot 

winkelcentrum. Politiek heeft veel invloed op je 

wijk, maar hoe vertaal je dat? Dat proberen we 

met dit initiatief te doen. De website  

www.zoetermeeractief.nl wordt tussen de 

50.000-60.000 keer per maand bezocht. 

Daarnaast worden met de Facebook-pagina 

per maand 80.000 personen bereikt. Op een 

inwoneraantal van 124.000 mag je zeggen dat 

je meetelt.

Mark Neijssel
@ medeinitiatiefnemer Zoetermeer 

Actief in mijn Wijk
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3. Wat zijn de kwetsbare kanten van het 

initiatief?

Verken samen met de burger wat de 

kwetsbare kanten aan het initiatief zijn. 

Knelpunten die in veel nieuwsinitiatieven 

van burgers een rol spelen zijn tijd, 

financiering, kwaliteit en continuïteit. Veel 

burgers die op de een of andere wijze 

bijdragen aan het lokale en regionale 

nieuws, doen dit onbetaald of tegen een 

vrijwilligersvergoeding, omdat zij hier geen 

financiering voor kunnen vinden en het toch 

belangrijk achten. De twee initiatiefnemers 

van journalistiek platform ‘Zoetermeer Actief 

in mijn Wijk’ zijn samen gemiddeld zestig 

uur per week kwijt. De initiatiefneemster van 

het wekelijkse radioprogramma ‘Vragenvuur’ 

is hier per week menig uur mee bezig. 

Het onbetaalde karakter maakt de inzet 

kwetsbaar en continuïteit lastig. 

Daarnaast lijkt de kwaliteit van nieuwssites 

die door burgers gedreven worden soms 

te wensen over te laten. Uit onderzoek van 

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 

(‘Gelukkig zijn hier geen journalisten’, 

2015) blijkt dat minder dan de helft van 

de hyperlocals eigen content plaatst. De 

meeste hyperlocals zijn afhankelijk van 

andere media. Daarnaast wordt hoor en 

wederhoor weinig toegepast. Overigens zijn 

er ook voorbeelden te vinden van websites 

van hyperlocals die wel een hoge kwaliteit en 

lokale impact hebben: Zoals de voorbeelden 

in het kader laten zien.

In de wijk Buitenwegh hebben we afgelopen 

jaar zes coördinatoren gehad; al die mensen 

kregen een baan. Dat is heel goed nieuws, 

maar geen goed wijknieuws! Het inwerken van 

coördinatoren kost veel tijd, dus we weten nog 

niet of uitbreiden realistisch is. Tot half 2017 

krijgen we subsidie van het regionale hulpfonds 

Fonds1818 en dan kijken we of we wel of niet 

doorgaan en met hoeveel wijken. Dat zal ook 

afhangen van de sponsoring die we vinden.

Mark Neijssel
@ medeinitiatiefnemer Zoetermeer 

Actief in mijn Wijk
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   SUCCESVOLLE HYPERLOCALS 
IN LONDEN

  

    Veel hyperlocals hebben een of meer 
van de volgende kenmerken: de mensen 
die er achter zitten hebben vaak geen 
journalistieke achtergrond, ze schrijven 
weinig over kwesties die het openbaar 
bestuur aangaan, achter de meeste 
hyperlocals zit geen verdienmodel (en is 
dus vrijwilligerswerk) en veel hyperlocals 
gaan na enige tijd weer ter ziele. Twee 
Londense voorbeelden van hyperlocals 
die al wat langer mee gaan en een groot 
publiek hebben zijn brockleycentral.
blogspot.com en www.londonse1.co.uk.  
De negen jaar oude hyperlocal 
Brockley Central wordt geleid door een 
(universitair geschoolde) vrijwilliger 
zonder journalistieke achtergrond die 
de volgende uitgangspunten hanteert: 
post vaak en regelmatig, besteedt zowel 
aandacht aan klein en groot nieuws en 
combineer de hyperlocal met Twitter en 
met een forum. Hij claimt dat dankzij 
Brockley Central de verkeerssituatie op 
High Street door de council is aangepakt 
en dat er in diezelfde council een debat is 
aangezwengeld over de recycling van afval. 
De redacteur van de achttien jaar oude 
SE1(tevens universitair geschoold, zonder 
journalistieke achtergrond) zegt dat een 
deel van het succes te verklaren is door 
veel aandacht voor ‘old-fashioned news 
values’: lokaal bestuur en lokale democratie.
printproducten. ook websites onderhouden.
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4. Hoe kan ik, als raadslid, het initiatief 

versterken?

Afhankelijk van hoe u het doel, de bijdrage en 

de kwetsbaarheden van het nieuwsinitiatief 

inschat, kunt u als raadslid zelf bepalen 

of en zo ja welke bijdrage u kunt en wilt 

leveren. Door de burgers in contact te 

brengen met de ambtenaar die zicht heeft 

op subsidieregelingen, of met relevante 

partijen uit het bedrijven die iets kunnen 

betekenen op het gebied van sponsoring of 

door de website of het programma van deze 

burger(s) zelf actief onder de aandacht te 

brengen bij andere raadsleden en via sociale 

of andere media. 

   COMBINATIE BESTAANDE 
KRANT, WEBSITE EN 
BURGERJOURNALISTIEK IN 
VLAANDEREN

  

   Inwoners zijn steeds vaker een bron 
van nieuws. Soms zetten zij zelf een 
burgerjournalistiek initiatief op, soms 
leveren zij nieuws aan bestaande media. In 
Vlaanderen roept Het Belang van Limburg 
(van het Belgische mediabedrijf Mediahuis, 
in Nederland eigenaar van NRC Handelsblad 
en De Limburger) lezers op om nieuws 
en artikelen over hun eigen gemeente in 
te sturen (zie onder meer www.hbvl.be/
regio/hasselt). Dat leidt tot gemiddeld 160 
ingestuurde artikelen per week (waarvan er 
vijftien om verschillende redenen geweigerd 
worden). Er gaat een lichte redactie over en 
alle artikelen worden online geplaatst. De 
beste stukken komen ook in de gedrukte 
edities; in de zeven lokale bijlagen genaamd 
Buurtkrant, de meest gelezen bijlage van 
Het Belang van Limburg. De krant heeft zo 
ruim 15.000 ‘nieuwsjagers’ waarvan er 600 
regelmatig stukken insturen. De krant zelf 
heeft een gedrukte oplage van 100.000 
(en elke krant wordt door gemiddeld 4 
personen gelezen). Het nieuws dat burgers 
insturen is meestal ‘zacht’ nieuws met een 
positieve toonzetting, over bijvoorbeeld 
het verenigingsleven. Maar er zijn ook 
columnisten actief en er wordt melding 

gemaakt van misstanden in de 
openbare ruimte. Die misstanden 
worden meestal aangepakt nadat er 
in de krant over werd geschreven. 
De Buurtkrant is speciaal opgezet 
door een doorgewinterde journalist 
om het lokale karakter van de 
krant nieuw leven in te blazen na 
alle mediafusies in Vlaanderen. 
Volgens deze journalist is deze 
vorm van burgerjournalistiek 
beter dan Facebook, omdat je 
door redactie van de stukken de 
inwoners enigszins tegen zichzelf in 
bescherming neemt.

   VOORBEELDEN VAN 
INITIATIEVEN

  

•  Vragenvuur

•  Zoetermeer Actief in mijn Wijk

•  Argu
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Woudrichem: interactieve 
informatievoorziening via 
digitale live uitzendingen 

Wat: In de informerende fase van 

besluitvorming bewoners betrekken via een 

digitale live uitzending over een specifiek 

onderwerp en de kijkers de mogelijkheid tot 

digitale inspraak bieden via een chatfunctie.

Door wie: Petra Paulides, griffier gemeente 

Woudrichem, samen met afdeling 

communicatie en Company Webcast.

Waarom: Per 1 januari 2019 is de verwachting 

dat de gemeente Woudrichem zal fuseren en 

hiermee van 15.000 inwoners naar 50.000 

inwoners zal gaan. Griffier Paulides denkt 

dat de drempel om naar een informatie of 

inspraakavond te gaan hoger zal worden 

als de gemeente groter wordt, alleen al 

doordat de fysieke afstanden toenemen. 

‘Veel mensen willen graag meedenken over 

onderwerpen binnen de gemeente die hun 

aangaan. Onderwerpen digitaal voorleggen 

verlaagt in ieder geval de fysieke drempel 

om mee te doen. Door over specifieke 

onderwerpen aparte live uitzendingen te 

maken en kijkers de mogelijkheid te geven 

om via de chat te reageren, creëer je een 
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online dialoog die verder gaat dan alleen 

het zenden van je mening. Het is de digitale 

variant op de inspraakavond in een zaaltje of 

het gemeentehuis met een expert.’

Financiën: Tussen de € 4000, en € 5000, 

per uitzending, als de uitzending in een 

officiële studio opgenomen wordt: ‘In de 

eerste uitzending gaat de meeste tijd zitten, 

omdat je ook over de achtergrond en een 

introductie en dergelijke moet denken.’

Resultaat:  Op 22 september 2016 zond 

de gemeente digitaal en live een webinar 

uit over de naamgeving van de nieuwe 

fusiegemeente. In de studio gingen 

de burgemeester van Werkendam, een 

historicus en een streekarchivaris met 

elkaar in gesprek en reageerden zij op 

suggesties die via de chat werden gedaan. 

De uitzending duurde bijna een uur. In 

totaal verzamelde de gemeente zo’n 300 

namen. De uitzending is 64 keer bekeken. 

Paulides: ‘Vooraf hadden we de uitzending 

via nieuwsbrieven en sociale media onder 

de aandacht gebracht. Uiteindelijk hebben 

vooral pers, bestuurders en enkele betrokken 

burgers gekeken. Ik denk dat je het een keer 

of vijf of zes moet doen, voor je kunt zeggen 

of deze vorm succesvol is.’

Link naar de uitzending: Klik hier

http://www.samenwerkendegemeenten-aww.nl/samenwerking/naamgevingstraject_43058/item/webinar-over-de-naamgeving_105682.html
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Newsroom Enschede Wat: Sinds januari 2016 zijn de redacties 

van de lokale omroep TV Enschede FM en 

de regionale krant Tubantia samengegaan 

in de ‘Newsroom’. De redacties gezamenlijk 

bestaan uit 16 betaalde fte. Inclusief 

vrijwilligers en stagiairs zijn er elke dag 40 

tot 50 man in wisselende samenstelling 

aanwezig. De redacties werken in dezelfde 

ruimte en elke ochtend bekijken de redacties 

samen welk item zij wanneer via welk 

medium zullen uitzenden. De geldstromen 

blijven gescheiden: TC Tubantia is onderdeel 

van De Persgroep en een private partij en TV 

Enschede FM is een publieke omroep. 

Door wie: TV Enschede FM en TC Tubantia

Waarom: TV Enschede FM en TC Tubantia 

willen onderzoeken of zij een lokale 

nieuwsredactie kunnen opzetten die de 

mensen in Enschede via alle kanalen van 

nieuws voorziet. Door de twee redacties 

samen te voegen, hopen zij de kwaliteiten 

van de verschillende media beter te 

benutten (het eerste nieuws gelijk online 

en via de radio, ‘s avonds een televisie
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uitzending en de volgende dag een 

stuk in de krant) kruisbestuiving tussen 

verschillende kwaliteiten van de redacties 

te krijgen (‘de publieke lokale omroep werkt 

veel met vrijwilligers die met hun poten in 

de klei staan en jonge stagairs die van de 

laatste ontwikkelingen weten en Tubantia 

heeft veel journalistieke ervaring’) en grote 

onderwerpen steviger op de kaart te krijgen 

en ‘in beweging te krijgen’. 

Financiën: In november 2015 kende het 

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek 

vanuit de subsidieregeling voor journalistieke 

innovatie in de regio 450.000 euro toe aan de 

Newsroom. TV Enschede FM en TC Tubantia 

gebruiken dit bedrag voor de reorganisatie van 

beide redacties en om nieuwe concepten te 

ontwikkelen om nieuwsconsumenten beter 

te bereiken. Op langere termijn hoeft een 

geïntegreerde redactie niet meer geld te kosten 

dan twee losse redacties, aldus Van Willigen 

(Stationsmanager, TV Enschede FM) en Ten 

Harkel (Nieuwsmanager, TC Tubantia). Een 

voorwaarde is wel dat de aparte organisaties 

voor de fusie al zelfstandig opereren. 

Resultaat:    

•  De Newsroom heeft een aantal 

onderwerpen, vanuit verschillende 

media dusdanig belicht dat er vanuit de 

politiek acties uit voort zijn gekomen. 

Voorbeelden zijn: de wateroverlast in 

Enschede, gedifferentieerde afvalscheiding 

en duurzame energie. Bewoners blijken 

bij het onderwerp wateroverlast sterk 

betrokken: Een aantal bewoners houdt 

sindsdien een speciale Facebookpagina 

over dit onderwerp in de lucht en een kleine 

9000 inwoners lazen de longread over dit 

onderwerp.

•  Een poule van bewoners die bereid is om 

toekomstige vragenlijsten over nieuwe 

thema’s in te vullen.

•  In januari 2017 lanceert de Newsroom 

een burgerjournalistieke app, waarmee 

bewoners de oren en ogen van de redactie 

kunnen worden. De app zal bij een paar 

honderd mensen worden uitgezet.

http://www.tubantia.nl/regio/enschede-en-omgeving/enschede/grondwateroverlast-enschede/enschede-loopt-onder
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Studio 040 de wijk in Wat: Studio040 is de stadsomroep van de 

gemeente Eindhoven en omgeving. Voor 

2017 heeft de omroep de ambitie om in alle 

twintig wijken van Eindhoven inwoners te 

vinden, te betrekken en professioneel te 

ondersteunen om, als burgerjournalisten, 

nieuws uit de wijk te brengen.

Door wie: Studio 040 en inwoners van 

Eindhoven.

Waarom: Michiel Bosgra, directeur: ‘Wij 

zijn een publieke omroep. Ik vind dat we 

daarom een verantwoordelijkheid hebben 

in inwoners informeren over wat lokaal 

speelt, inclusief in de politiek, en dat we ook 

enige controle uitvoeren op wat de politiek 

uitvreet. Ik zie een belangrijke rol voor 

burgerjournalistiek in de toekomst van de 

omroep. Niet elke gemeente hoeft een eigen 

omroep te hebben, een streekomroep is een 

goed alternatief. Vooral als de streekomroep 

inwoners uit de hele streek professioneel kan 

ondersteunen en trainen om nieuws uit de 

wijk te brengen. Zo zouden schaalvergroting 

en schaalverkleining samen kunnen gaan. 
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Wij willen het komend jaar uitvinden wat er 

komt kijken bij het begeleiden en trainen van 

burgerjournalisten.’

Financiën: In 2009 besloot de gemeenteraad 

van Eindhoven om het budget per huishouden 

bij wijze van experiment voor drie jaar (van 

2010 tot en met 2012) te verdrievoudigen van 

(toen) €1,30 naar €3,90. Na drie jaar heeft de 

gemeenteraad het resultaat geëvalueerd en 

daaruit bleek dat het experiment geslaagd was; 

de kwaliteit was verhoogd en het bedrag zou 

hetzelfde blijven. Bosgra: ‘Dit sluit aan bij de 

discussie in omroepland dat gemeenten alleen 

kwaliteit kunnen verwachten vanaf een zekere 

financiële basis: “If you pay peanuts, you get 

monkeys.” Pas als je kwaliteit en continuïteit kunt 

bieden ben je als partij commercieel interessant. 

Wij kijken sinds 2010 hoe we meer financiering 

uit de markt kunnen halen. Dat gaat steeds 

beter. Met de extra inkomsten uit de markt 

kunnen we vervolgens de kwaliteit van onze 

programma’s weer verder verhogen.’ 

Resultaat:    

Aan het eind van 2017 wil Studio040 in 

vijftien van de twintig wijken in Eindhoven 

met burgerjournalisten aan de slag zijn.

Link: Een van de programma’s van 

Studio040 dat in 2011 is gestart, is Studio 

Stadhuis. In dit programma worden actuele, 

politieke onderwerpen in tien minuten 

uitgediept met reportages en interviews. 

www.studio040.nl/studiostadhuis

http://www.studio040.nl/studio-stadhuis.html


4
0

VOORWOORD INLEIDING ONTWIKKELINGEN MOGELIJKHEIDEN VOORBEELDEN BIJLAGEN

1Limburg Wat: 1Limburg is een samenwerking tussen 

de redactie L1 en LMG en brengt sinds 17 

september 2014 regionaal, actueel nieuws. 

1Limburg legt zich toe op het snelle nieuws. 

L1 en de Limburgse kranten brengen duiding 

en achtergronden bij het nieuws.

Door wie: L1 (regionale omroep in Limburg) 

en MGL (Media Groep Limburg: Dagblad de 

Limburger en Limburgs Dagblad).

Waarom: De doelstellingen van 1Limburg zijn:

• een groot bereik onder Limburgs publiek;

• meer actueel en uniek nieuws;

•  jongere doelgroep betrekken (gemiddelde 

leeftijd van MGLlezers is 62 jaar);

•  niet alleen zenden, maar ook ontvangen: 

interactie met publiek

Financiën: MGL en L1 investeren beiden 50% 

in 1Limburg. Ruim de helft van de kosten van 

1Limburg wordt gedekt door inkomsten uit 

de banners op de site. Bij aanvang in 2014 is 

afgesproken dat 1Limburg in het derde jaar 

(2017) kostendekkend zou moeten werken. Het 

gaat met name om personeelskosten; op de 
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redactie van 1Limburg werken acht redacteuren, 

een webmaster, een online marketeer en een 

manager. De redactie is gevestigd bij L1.

Het afgelopen jaar werkte 1Limburg voor 

het eerst samen met het Groove Garden 

dancefestival in Sittard. Rob van Well, manager 

1Limburg: ‘Het festival was voor het eerst 

uitverkocht en wij hadden veel aandacht 

van jong publiek. Met dit soort vormen van 

samenwerking willen we verkennen hoe redactie 

en commercie beter kunnen samenwerken.’ 

Resultaat:    

•  Bereik: 160.000 unieke bezoekers per dag 

(100.000 op de website, 60.000 op de 

app), 9 á 10 miljoen bezoeken/sessies per 

maand, 30 miljoen pageviews per maand. 

De app gebruikers zijn de trouwste lezers, 

zij komen gemiddeld een keer in de twee 

dagen op 1Limburg, in tegenstelling tot de 

website bezoekers die gemiddeld vier keer 

per maand naar de website gaan. 

•  Content: Meer snel nieuws, actuele foto’s, 

video en meer primeurs dan daarvoor. 

•  Kruisbestuiving tussen de verschillende 

media: Meer aandacht voor nieuws uit krant 

via interview op L1 en andersom.

Link: www.1limburg.nl/over1limburg

http://www.1limburg.nl/over-1limburg
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Vragenvuur Wat: Vragenvuur is een wekelijks 

radioprogramma op de lokale omroep in 

Amsterdam. In het programma is elke week 

een andere lokale politicus te gast. Daarna 

bestaat het programma uit drie rubrieken: de 

vraag van de week (een Amsterdammer legt 

een prangende vraag voor aan de politicus 

die te gast is in de studio), Politiek op pad 

(een kleine reportage over een politicus 

die op werkbezoek gaat) en Politicus van 

de week (een politicus die in het nieuws is 

gekomen omdat hij of zij iets gedaan heeft 

voor burgers).

Door wie:  Anne Graumans (trainer, 

projectleider, onderzoeker en gespreksleider) 

is initiatiefnemer van dit project. Het team 

dat samen het radioprogramma Vragenvuur 

maakt, bestaat op dit moment uit vier 

mensen. Graumans verkent samenwerking 

met de Hogeschool van Amsterdam, de OBA 

en ProDemos.  

Waarom: Het programma vragenvuur 

geeft inwoners een stem. Zij bepalen wat 

de politiek moet bespreken, waarop politici 
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moeten reageren en wat zij moeten agenderen 

in de gemeenteraad. Dat doen bewoners door 

een vraag voor te leggen aan de politiek. De 

politiek reageert of antwoordt op die vraag en 

de (burger)journalist volgt vervolgens wat er met 

de reactie van de politiek gebeurt. Verandert er 

ook werkelijk iets, wordt een weeffout opgelost 

of een succesverhaal beloond?

Financiën: Graumans betaalt de kosten van de 

proefperiode van het programma zelf. Daarna 

zal zij partners vragen een bijdrage te leveren. 

Redactie en presentatie is 4 uur, techniek 2 uur, 

en per reportage op locatie 4 uur. Totaal 18 uur. 

Resultaat: Graumans wil het 

radioprogramma één jaar uitproberen en dan 

meten wat de invloed van het programma is. 

Daarnaast wil zij het komende jaar kijken of 

het mogelijk is om een deelbaar format van 

het radioprogramma te maken.

Link: www.vragenvuuramsterdam.nl

http://www.vragenvuur-amsterdam.nl
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Zoetermeer Actief Mijn Wijk Wat: Eind 2015 is stichting ‘Rond 

Zoetermeer Actief’ begonnen met het 

project Mijn Wijk, vanuit de gedachte dat het 

leuk was om lokaal nieuws te brengen met 

burgerjournalisten. De website Zoetermeer 

Actief (van Rita Soutendijk) bestond al 

en hier konden de artikelen gepubliceerd 

worden. Elf buurtbewoners uit de wijken 

Buytenwegh en Meerzicht halen nieuws 

op, schrijven artikelen, maken foto’s en 

korte filmpjes en zetten deze online. De 

initiatiefnemers zijn altijd aanwezig bij 

het persuur van de gemeente, maar de 

vrijwilligers schrijven vooral over dingen om 

de hoek. 

Door wie:  Mark Neijssel en Rita 

Soutendijk (initiatiefnemers van Stichting 

Zoetermeer Actief, opgericht in 2012) en elf 

buurtbewoners.

Waarom: Het Wijknieuws heeft twee functies, 

het informeren van wijkbewoners en 

het stimuleren en motiveren van wijkbewoners 

om actief te zijn in de wijk en lokaal nieuws te 

brengen. Mark Neijssel: ‘Ik geloof in verbinding. 
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Dat als mensen op een andere manier naar 

hun wijk gaan kijken, dat ze veel meer binding 

krijgen met hun wijk en bereid zijn zich anders 

op te stellen; in plaats van klagen, begrijpen. Een 

voorbeeld: er komt misschien een grote outlet 

bijna in onze buurt. Ik denk dat het belangrijk is 

om mensen uit de wijk te laten nadenken over 

de voor- en nadelen van de komst van een groot 

winkelcentrum. Politiek heeft veel invloed op je 

wijk, maar hoe vertaal je dat? Dat proberen we 

met dit initiatief te doen.’ 

Financiën: De initiatiefnemers hebben 

berekend dat het initiatief ongeveer 

10.000 euro kost (onder andere website, 

vrijwilligersvergoeding, workshops voor 

vrijwilligers (teksten schrijver, hoe doe ik een 

interview, filmen met je mobiel), promotie, etc.). 

De initiatiefnemers investeren zelf 6.000 euro. 

Stichting Zoetermeer Actief heeft van Fonds 

1818 een € 4000, euro ontvangen voor de 

opstartkosten in Buitenwegh. Hiermee hebben 

de initiatiefnemers een module ontwikkeld 

waarmee de vrijwilligers direct in de website 

kunnen werken. In Meerzicht komt het statiegeld 

van de Albert Heijn een keer per jaar een maand 

ten goede van de reporters. Rita en Mark zijn op 

dit moment bezig met fondsenwerving (onder 

andere banners op de website en betaalde 

interview).

Resultaat: De website  

www.zoetermeeractief.nl wordt tussen de 

50.00060.000 keer per maand bezocht. 

Daarnaast worden met de Facebookpagina 

per maand 80.000 personen bereikt. 

Mark Neijssel: ‘Op een bewonersaantal 

van 124.000 mag je zeggen dat je telt.’ 

Doelstelling was om in 2017 in vier wijken 

te zitten, maar dat lijkt qua werkdruk niet 

haalbaar. Mark: ‘In Buitenwegh hebben we 

afgelopen jaar zes coördinatoren gehad; al 

die mensen kregen een baan. Dat is heel 

goed nieuws, maar geen goed wijknieuws! 

Het inwerken van coördinatoren kost veel 

tijd, dus we weten nog niet of uitbreiden 

realistisch is. Tot half 2017 krijgen we 

subsidie van Fonds1818 en dan kijken we 

of we wel of niet doorgaan en met hoeveel 

wijken. Dat zal ook afhangen van de 

sponsoring die we vinden.’  

Link: Youtube Zoetermeeractief: 

promotiefilmpje 

http://www.zoetermeeractief.nl
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D5%26v%3DYA5AiIaBzWg
https://www.youtube.com/watch%3Ftime_continue%3D5%26v%3DYA5AiIaBzWg
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Argu Wat: De startup Argu beoogt de lokale 

democratie interactiever en transparanter te 

maken met een edemocracy webapplicatie. 

Aan de ene kant wil Argu online discussie 

stimuleren en bewoners de mogelijkheid 

geven om eigen ideeën te delen met hun 

gemeente. Aan de andere kant wil Argu 

parlementaire en raadsinformatie transparant 

maken, zodat bewoners de politiek 

gemakkelijker kunnen controleren. Met ‘Argu 

Politiek’ kunnen bewoners zien wat politici 

stemmen, welke voorstellen ze indienen, hoe 

partijen zich tot elkaar verhouden en welke 

partijen het meest bij hen passen. Daarnaast 

kunnen bewoners automatisch een mail 

ontvangen als er over een bepaald onderwerp 

wordt gesproken. 

Door wie:  Joep Meindertsma (samen met een 

team van zes man).

Waarom: Argu is ontstaan vanuit een 

passie voor besluiten en met name politieke 

besluiten. Meindertsma: ‘Die gaan over zulke 

belangrijke dingen. Daarom wilde ik een 

digitaal instrument waar mensen inzicht 
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en inspraak krijgen en zo het besluitproces 

kunnen verbeteren. Ik vind dat dit bij een 

democratie hoort. En ik vond het eigenlijk 

vreemd dat er nog niet  zo’n digitaal 

instrument is. Het idee voor Argu is dus vanuit 

een persoonlijke frustratie geboren.’

Financiën: In 2016 ontving Argu een subsidie 

van het SIDNfonds en het Stimuleringsfonds 

voor de Journalistiek van gezamenlijk € 

73.000, om haar bestaande discussieplatform 

uit te breiden met ‘Argu Politiek’. Argu verwerft 

inkomsten door in opdracht van overheden te 

werken.

Resultaat: Argu heeft een discussieplatform 

ontwikkeld dat is ingezet door negen 

gemeenten. Inschatten of het digitale 

participatietraject succesvol is, is soms 

lastig aldus Meindertsma: ‘Er zijn duidelijk 

succesvolle voorbeelden, zoals bij Hollands 

Kroon, waar meer dan 4.000 mensen zich 

online hebben geregistreerd om over enkele 

onderwerpen mee te praten en stemmen. Die 

kunnen later dan met één druk op de knop 

opnieuw worden uitgenodigd. Onderwerpen 

waar mensen graag over meepraten zijn zaken 

zoals de locatie van een AZC, of het wel of 

niet invoeren van een plastic kliko. Met minder 

concrete of relevante onderwerpen bereik je 

soms slechts enkele tientallen mensen. Wel 

moet je dan realiseren dat als je voor datzelfde 

onderwerp een bijeenkomst zou hebben 

georganiseerd, de opkomst waarschijnlijk nog 

een stuk lager zou kunnen liggen.’

Meindertsma: ‘In de toekomst zou het ‘t 

mooiste zijn als elke gemeente uiteindelijk één 

online omgeving heeft waar bewoners terecht 

kunnen voor inspraak op de politiek en kunnen 

bijhouden wat er gebeurt. Eén interface voor 

de lokale democratie. In de praktijk loopt 

het hele inspraaktraject nu vaak parallel 

aan het formele besluitvormingstraject. De 

terugkoppeling ontbreekt daardoor vaak of 

bewoners worden te laat betrokken en raken 

gefrustreerd. De beste oplossing is inspraak en 

besluitvorming in één systeem te zetten, dat is 

de heilige graal. Maar daar zijn we nog niet.’ 

 

Link: www.argu.co

http://www.argu.co
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Bijlagen

Overzicht van financieringsvormen

Waar staat mijn gemeente?  Doe de test!
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In hoeverre dragen bewoners, raadsleden, wethouders, 

communicatiemedewerkers en journalisten samen bij aan de 

informatie- en nieuwsvoorziening in uw gemeente? En is dit 

aanbod kwantitatief en kwalitatief voldoende? Onderstaande 

vragen helpen u om een eerste beeld van de situatie in uw 

gemeente te vormen. Kruis de punten aan die op de situatie 

in uw gemeente van toepassing zijn en tel het aantal kruisjes. 

Onderaan deze lijst vindt u een suggestie voor de duiding van dit 

aantal. Deze duiding is niet wetenschappelijk gefundeerd.

Is er een lokaal dagblad met lokaal nieuws?

• Ja, en

• Het lokale dagblad heeft een website met lokaal nieuws

• Het lokale dagblad gebruikt sociale media

•  Het lokale dagblad organiseert activiteiten zoals een debat

•  Het lokale dagblad brengt regulier nieuws over de 

Gemeenteraad

• De kwantiteit is voldoende

• De kwaliteit is voldoende

Is er een regionaal dagblad met lokaal nieuws?

• Ja, en 

•  Het regionale dagblad heeft een website met lokaal nieuws

• Het regionale dagblad gebruikt sociale media

•  Het regionale dagblad organiseert activiteiten zoals een debat

•  Het regionale dagblad brengt regulier nieuws over de 

Gemeenteraden

• De kwantiteit is voldoende

• De kwaliteit is voldoende

Is er een huis-aan-huiskrant met lokaal nieuws?

• Ja, en 

•  De huis-aan-huiskrant heeft een website met lokaal nieuws

• De huis-aan-huiskrant gebruikt sociale media

•  De huis-aan-huiskrant organiseert activiteiten zoals een debat

•  De huis-aan-huis-krant brengt regulier nieuws over de 

Gemeenteraad

• De kwantiteit is voldoende

• De kwaliteit is voldoende

Waar staat mijn gemeente?
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Zijn er buurt- en wijkkranten met lokaal nieuws?

• Ja, en

• Alle wijken hebben een wijkkrant

• De wijkkrant heeft een website

•  De buurt- en wijkkranten brengen regulier nieuws over de 

Gemeenteraad

•  De buurt- en wijkkranten brengen regulier nieuws over de 

wijkraad

• De kwantiteit is voldoende

• De kwaliteit is voldoende

Is er een  lokale publieke omroep?

• Ja, en

• De organisatie bestaat (ook) uit professionals

• De lokale omroep heeft een website 

• De lokale omroep verzorgt radio

• De lokale omroep verzorgt televisie

•  De lokale omroep zendt de Gemeenteraadsvergaderingen uit

•  De lokale omroep brengt regulier nieuws over de 

Gemeenteraad

• De kwantiteit is voldoende

• De kwaliteit is voldoende

Is er een lokale commerciële omroep?

• Ja, en

• De organisatie bestaat (ook) uit professionals

• De lokale commerciële omroep heeft een website 

• De lokale commerciële omroep verzorgt radio 

• De lokale commerciële omroep verzorgt televisie

•  De lokale commerciële omroep zendt de 

Gemeenteraadsvergaderingen uit

•  De lokale commerciële omroep brengt regulier nieuws over de 

Gemeenteraad

• De kwantiteit is voldoende

• De kwaliteit is voldoende

Is er een regionale publieke omroep actief voor uw gemeente?

• Ja, en

•  De regionale omroep zendt de Gemeenteraadsvergaderingen uit

•  De regionale omroep brengt regulier nieuws over de 

Gemeenteraad

• De kwantiteit is voldoende

• De kwaliteit is voldoende
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Heeft de openbare Bibliotheek een informatie/mediafunctie ten 

aanzien van de gemeente?

• Ja, en 

• Werkt daarin samen met andere lokale media

• Werkt daarin samen met de gemeente

• De relatie met de Gemeenteraad is voldoende

Zijn er in de gemeente privaat gerunde lokale nieuwssites 

(hyperlocals)?

• Ja, en

• Zij voorzien in lokaal nieuws

• Zijn duurzaam

• Brengen regelmatig nieuws over de Gemeenteraad

• De kwantiteit is voldoende

• De kwaliteit is voldoende

Zijn er in de gemeente ‘bloggende’ bewoners? 

• Ja, en 

• Zij voorzien in lokaal nieuws

• Zijn duurzaam

• Berichten over de Gemeenteraad

• De kwantiteit is voldoende

• De kwaliteit is voldoende

Zijn er in de gemeente andere (digitale) platforms met lokale 

informatie en nieuws?

• Ja, en

• Van de gemeente (B&W)

• Van de gemeenteraad

• Van (maatschappelijke) organisaties

• Van bedrijven

Hierboven staan 72 items. Wanneer u de items die in uw gemeente 

gelden aanklikt ziet u het resultaat voor uw gemeente. 

Resultaat van deze weging:

010 x ja/voldoende =  

slechte situatie van de nieuws- en informatievoorziening.  

Reden voor actie.

1020 x ja/voldoende =  

redelijke situatie van de nieuws- en informatievoorziening.  

Reden voor gerichte actie om zwakke plekken te ondersteunen.

2030 x of meer ja/voldoende =  

goede situatie van de nieuws- en informatievoorziening.  

Wel zaak om  te bezien of de paar zwakke plekken niet toch 

cruciaal blijken te zijn in de algehele berichtgeving over de 

Gemeenteraad.
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Initiatieven zijn vaak privaat gefinancierd of door de overheid 

gefinancierd of ontvangen een gemengde financiering. 

Welke mogelijke financieringen zijn er voor lokale media en 

informatievoorziening en welke zijn er in mijn gemeente?

• Gemeentelijke subsidie mediabeleid

•  Gemeentelijke subsidie informatie & communicatie B&W

• Gemeentelijke bijdrage griffiebudget gemeenteraad

• Bijdrage lokaal fonds

• Bijdrage provinciaal fonds

• Bijdrage landelijk fonds (stimuleringsfonds journalistiek)

• Het fractiebudget

• Budget van de lokale politieke partij

• Budget van de landelijke politieke partij

• Financiering via samenwerking met Hogeschool 

• Financiering via samenwerking met mediabedrijf

Overzicht van financieringsvormen

VOORWOORD INLEIDING DEEL I DEEL II VOORBEELDEN BIJLAGEN
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