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Bloed, zweet en tranen. Die typering 

past misschien wel het beste bij 

de inspanningen die in 2017 door 

iedereen bij RTV Drenthe zijn 

geleverd. Niemand uitgezonderd 

heeft iedereen binnen de omroep 

bijgedragen om een grote uitdaging 

het hoofd te bieden. Wat was er 

aan de hand? In 2017 moest RTV 

Drenthe ruim een miljoen euro 

bezuinigen. De nieuwe bezuiniging 

maakte deel uit van de landelijke 

bezuiniging van 17 miljoen euro op 

de regionale omroepen. Dit bovenop 

alle bezuinigingen die in de afgelopen 

jaren zijn doorgevoerd en waardoor 

het vaste personeelsbestand al met 

25 procent was teruggebracht sinds 

2012. Maar voor de reden van die 

krimp en de consequenties van de 

ontwikkelingen in de afgelopen jaren 

verwijs ik naar vorige jaarverslagen 

waarin een en ander duidelijk en 

uitgebreid is beschreven.

RTV Drenthe wil de komende jaren 

de belangrijkste onafhankelijke 

nieuwsbron van de provincie blijven. 

Die ambitieuze doelstelling vormt 

het uitgangspunt van de publieke, 

regionale omroep van en voor de 

provincie Drenthe. Hierdoor geven 

we invulling aan onze missie om 

de onmisbare spil van de Drentse 

samenleving te zijn.

Terug naar vorig jaar. Alles werd 

in het werk gesteld om onze 

wettelijke mediataak naar behoren 

te blijven uitvoeren. Daarom 

werden de bezuinigingen zoveel 

mogelijk doorgevoerd in de niet-

programmatische sector, de 

ondersteunende afdelingen. Bij 

Finance & Control, P&O, Secretariaat, 

Receptie en Kantine werden forse 

maatregelen getroffen. Uren werden 

ingeleverd en taken herverdeeld. 

Ook werd een aantal reorganisaties 

doorgevoerd. De inzet en flexibiliteit 

van betrokken medewerkers was 

prijzenswaardig en heeft niet geleid 

tot problemen in onze bedrijfsvoering. 

Maar in de loop van 2018 zal duidelijk 

worden of en welke consequenties 

deze veranderingen uiteindelijk voor 

de toekomst betekenen. 

De medewerker van de kantine 

ging met pensioen en vanwege de 

bezuiniging moest de bedrijfskantine 

van de omroep worden gesloten. Een 

maatregel die alom werd betreurd 

omdat hiermee één van de sociale 

ankerpunten binnen het bedrijf werd 

afgebroken. Maar een samenwerking 

met Promens Care bood gelukkig 

uitkomst en de kantinefaciliteiten 

werden na een aantal maanden weer 

operationeel. Promens Care is een 

organisatie die ondersteuning biedt 

aan mensen met een beperking. 

Zo kreeg het door bezuinigingen 

stopgezette eigen kantinebeheer toch 

een positieve ontwikkeling, waarbij 

RTV Drenthe maatschappelijk 

verantwoord onderneemt.   

De afdelingen Sales en Marketing 

& Communicatie werden 

samengevoegd. Vanaf najaar 2017 

wordt de afdeling aangestuurd door 

een meewerkend voorman. Met de 

samenvoeging van beide afdelingen 

was een bescheiden winst te behalen 

qua efficiency en kostenreductie.

 

Bij een bezuiniging van meer 

dan een miljoen euro bleef het 

programmatische gedeelte van 

ons omroepbedrijf natuurlijk niet 

buiten schot. Er werden veel minder 

journalistieke freelancers ingehuurd. 

En ook de technisch/facilitaire 
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mogelijkheden werden verder 

beperkt. Minder inzet van personeel 

tijdens uitzendingen hebben gevolgen 

voor de (technische) uitvoering en 

mogelijkheden van programma’s. Ook 

werden er cameradiensten geschrapt. 

Bij programmatechniek radio werd 

een reorganisatie doorgevoerd. Twee 

radiotechnici verlieten het bedrijf en 

meer journalistieke presentatoren 

gingen daardoor self support de 

uitzendingen schuiven. Ondanks dat 

de omstandigheden niet ideaal waren, 

is RTV Drenthe er weer in geslaagd 

de journalistieke kwaliteit op peil 

te houden. De werkwijze waarbij 

verslaggevers hun eigen vaste gebied 

coveren begint steeds meer vruchten 

af te werpen, RTV Drenthe is letterlijk 

meer ‘Altijd in de buurt’.

 

Alle bezuinigingsmaatregelen werden 

vooraf uitgebreid besproken met 

de OR en dat ging op constructieve 

wijze. Ook werd het personeel tijdens 

een aantal bijeenkomsten bijgepraat 

over de noodzakelijke maatregelen 

en andere ontwikkelingen. Dat 

alles heeft mede geresulteerd in 

een bewonderenswaardige en 

professionele opstelling van vrijwel 

iedereen binnen onze omroep en dat 

verdient waardering. Daarom was 

en bleef RTV Drenthe ook in 2017 de 

onmisbare nieuws- en informatiebron 

van de provincie Drenthe. De enorme 

groei van ons bereik met de nieuwe 

media stemde ook in 2017 tot grote 

tevredenheid. Vooral ook omdat we 
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hiermee, naast onze traditionele 

media als radio en televisie, nieuwe 

(lees: jongere) groepen aan ons weten 

te binden. En hiermee zorgen we 

voor een nog betere invulling van de 

mediawettelijke taak die een publieke, 

regionale omroep moet uitvoeren.

 

In 2017 hebben we ook de samen-

werking met andere regionale 

mediabedrijven gecontinueerd. 

Intensieve gesprekken met de NDC 

Mediagroep moeten in 2018 resulteren 

in een verdere samenwerking met 

betrekking tot een aantal projecten, 

zoals belangrijke sportevenementen. 

Samen met Boom uitgevers en de 

lokale omroep RTV Meppel werd het 

wekelijkse, economische tv-programma 

Ondernemend geproduceerd en 

uitgezonden. Met RTV Emmen 

werd wekelijks een gezamenlijk 

radioprogramma rond de wedstrijden 

van FC Emmen uitgezonden. Bij deze 

vormen van samenwerking wordt 

rekening gehouden met de vereisten 

uit de Mediawet.

 

Op 28 februari werd in de 

studio van RTV Drenthe een 

brainstormbijeenkomst met 

vertegenwoordigers van de Drentse, 

lokale omroepen gehouden. Het 

initiatief voor deze avond kwam van 

de Vereniging Drentse Gemeenten 

(VDG). Voorzitter van de NLPO, 

vereniging van streekomroepen, 

Bernard Kobes was ook aanwezig. 

De Drentse gemeenten hadden bij 

de NLPO aangegeven dat ze zich 

niet konden vinden in de vorming 

van streekomroepen in onze 

provincie. Volgens de VDG zullen 

dat bijna kleine regionale omroepen 

worden en dat is onnodig omdat 

RTV Drenthe er al is. Bernard Kobes 

gaf in deze bijeenkomst aan dat de 

NLPO wel ontvankelijk is voor een 

alternatief voorstel in onze provincie. 

RTV Drenthe heeft de afgelopen 

jaren meermalen aangegeven een 

coördinerende rol te willen vervullen 

richting lokale omroepen. Om gericht 

samen te werken en daarmee de 

totale nieuwsvoorziening in Drenthe 

een impuls te geven. In samenwerking 

met de lokale omroep Hoogeveen 

en na overleg met de VDG werd er 

een voorstel voor een pilot project 

op papier gezet. RTV Drenthe wil 

met twee lokale omroepen een 

experiment uitvoeren. Het doel is 

een gelijkwaardige en professionele 

samenwerking die meerwaarde 

oplevert voor beide partijen en vooral 

uitmondt in een nog betere lokale en 

regionale nieuwsvoorziening voor de 

inwoners van Drenthe. Hopelijk kan 

er in 2018 een begin worden gemaakt 

met deze pilot.

 

In november werd de tweede Lokale 

Omroepdag gehouden. Medewerkers 

van de lokale omroepen in Drenthe 

volgden een aantal workshops en de 

reacties waren opnieuw enthousiast 

en bijzonder positief. Marc Visch, 

de nieuwe directeur van de NLPO, 

was gastspreker en verzorgde een 

inleiding over de plannen met 

betrekking tot de streekomroepen 

maar vertelde ook over de 

mogelijkheden tot samenwerking 

met de regionale omroepen. Het 

mag duidelijk zijn dat RTV Drenthe 

hoopt dat de samenwerking tussen 

de regionale omroep en de lokale 

omroepen in Drenthe nog intensiever 

wordt. Samenwerking met de 

eigenheid en zelfstandigheid van de 

lokale omroepen als uitgangspunt, 

kan op verschillende fronten 

meerwaarde opleveren. Eventuele 

uitwisseling van kennis, programma’s, 

medewerkers en faciliteiten kunnen 

ervoor zorgen dat zowel de kwaliteit 

als de nieuwsvoorziening naar een 

hoger plan kan worden getild.

 

Zoals bekend heeft de regionale 

omroepsector een aantal turbulente 

jaren achter de rug met, ook voor RTV 
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Drenthe, ingrijpende maatregelen. 

Ook hiervoor verwijs ik graag naar de 

bestuursverslagen van de afgelopen 

jaren. In 2017 werd het overlegorgaan 

van de regionale omroepen ROOS 

(Regionale Omroep, Overleg en 

Samenwerking) vervangen door 

de stichting Regionale Publieke 

Omroep (RPO) zoals vastgelegd in 

de nieuwe Mediawet. Het eerste 

concessiebeleidsplan van de RPO 

gaat over de periode 2017-2025 en 

kreeg als titel: ‘Liefde voor de regio’. 

In dit beleidsplan, dat mede door 

RTV Drenthe is opgesteld, wordt 

gesproken over versterking van de 

uitvoering van de publiek regionale 

media-opdracht door verdere 

samenwerking, zowel onderling, als 

met landelijke en lokale publieke 

omroepen. Verder ligt de nadruk op 

flexibiliteit, innovatie en interactie.

 

In de RPO zijn de 13 zelfstandige 

regionale publieke omroepen 

vertegenwoordigd. De RPO is de 

gesprekspartner van het ministerie 

van OCW en de RPO-bestuurder 

voert regelmatig overleg met de 13 

regionale omroepen. De bestuurders 

van de regionale omroepen hebben 

zich verenigd in het ORO-overleg. 

Een aantal malen per jaar komen de 

directeuren in vergadering bij elkaar.

Los van dat landelijke overleg is er 

een samenwerking tussen de vier 

regionale omroepen in Noordoost 

Nederland. Met RTV Oost, Omrop 

Fryslân en RTV Noord wordt 

gesproken over samenwerking op 

allerlei terreinen. Programmatisch 

(uitwisseling programma’s), technisch 

(facilitair en planning), finance 

(salarissysteem) en het uitwisselen 

van personeel zijn voorbeelden 

van het delen en benutten van de 

aanwezige kennis en mogelijkheden.

 

De verstandhouding met de provincie 

Drenthe was ook in 2017 meer dan 

uitstekend. Hoewel er geen formele 

relatie meer is tussen de regionale 

omroep en de provincie vindt er 

geregeld overleg plaats. Voor het 

handhaven van tv-uitzendingen 

via satelliet heeft de provincie 

Drenthe financiële steun verleend. 

De directeur/hoofdredacteur heeft 

regelmatig contact met provinciale 

ambtenaren en gedeputeerde 

Bijl. Relevante informatie wordt 

uitgewisseld en twee keer per jaar 

is een informeel gesprek met de 

gedeputeerde door de directeur/

bestuurder van RTV Drenthe samen 

met de voorzitter van de Raad van 

Toezicht van de omroep. In november 

heeft RTV Drenthe bij de provincie 

een verzoek ingediend voor een 

nieuwe zendmachtiging van 5 jaar 

met ingang van 29 april 2018. Begin 

2018 heeft Gedeputeerde Staten 

van Drenthe na een provinciale 

Statenvergadering waarin de nieuwe 

zendmachtiging op de agenda staat 

positief advies uitgebracht aan 

het Commissariaat voor de Media 

(CvdM). Bij besluit van 3 april 2018 

heeft het CvdM Stichting RTV 

Drenthe voor vijf jaar aangewezen als 

regionale publieke media-instelling 

voor de verzorging van de publieke 

mediadiensten in de provincie 

Drenthe. Deze periode van vijf jaar is 

ingegaan op 29 april 2018 en eindigt op 

28 april 2023.

Financiën
RTV Drenthe heeft het jaar 2017 

afgesloten met een positief resultaat 

van € 211.256. Per 1 januari 2017 is 

de bekostiging van alle regionale 

publieke omroepen met een bedrag 

van € 17 miljoen verlaagd. Voor RTV 

Drenthe betreft dit ruim € 1 miljoen. 

Door een onderlinge verrekening 

tussen de grote en de kleine regionale 

publieke omroepen krijgt RTV 

Drenthe eenmalig ruim 2 ton extra 

om de bezuiniging deels op te vangen. 

In 2018 zal dit bedrag vervallen en 

alsnog bezuinigd moeten worden.
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Gezien de verlaging van de 

bekostiging is op diverse fronten fors 

bezuinigd, waardoor de meeste lasten 

lager zijn dan in 2016. In 2017 hebben 

intern (individuele) reorganisaties 

plaatsgevonden, die nodig waren om 

de bezuinigingen op te vangen. 

Voor het uitvoeren van deze 

maatregelen zijn frictiekosten 

gemaakt. Bij het CvdM is een 

aanvraag voor een bijdrage van deze 

frictiekosten ingediend. 

Begin 2018 heeft RTV Drenthe van 

het CvdM bericht ontvangen dat 

het grootste deel van de aanvraag is 

toegekend. En, vooruitkijkend naar 

2018, is ook gekeken naar verdere 

aanpassingen binnen de organisatie. 

Deze organisatorische wijzigingen 

hebben meteen ook een positief effect 

op het resultaat 2017. De solvabiliteit 

en liquiditeit (Current Ratio) zijn met 

respectievelijk 0,39 en 1,62 goed.

 

RTV Drenthe heeft een lening bij de 

provincie Drenthe. Deze lening is 

in 2017 geherfinancierd waarbij het 

rentepercentage marktconform is 

verlaagd. De lening heeft een vaste 

looptijd en een vast rentepercentage. 

Hierdoor loopt de omroep geen 

renterisico over de lening. 

De operationele kasstromen zijn 

naar verwachting toereikend om de 

aflossingsverplichting te dekken. 

RTV Drenthe acht het niet 

noodzakelijk om financiële 

instrumenten aan te trekken ter 

afdekking van de beperkte prijs-, 

rente- en kredietrisico’s. Deze risico’s 

zijn toegelicht in de jaarrekening.

In 2010 is met de Belastingdienst 

een convenant horizontaal toezicht 

gesloten, waarbij samenwerking, 

wederzijds vertrouwen, begrip en 

transparantie de kernwoorden zijn.

De administratieve organisatie 

en interne controle (AO/IC) is een 

belangrijk onderdeel van Finance 

& Control binnen RTV Drenthe. 

Hieronder vallen het vastleggen 

van processen, procedures en 

werkinstructies zodat medewerkers 

weten wat, wanneer en hoe te doen.

Voor 2018 heeft RTV Drenthe een 

sluitende begroting opgesteld en ook 

dan zullen wij inspelen op de actuele 

ontwikkelingen als de situatie daarom 

vraagt. Maandelijks wordt in het 

MT de financiële situatie besproken 

aan de hand van een maandelijkse 

rapportage.

Governance, Risk & 
Compliance

Governance
RTV Drenthe is een zelfstandige media-

instelling en bestaat uit Stichting RTV 

Drenthe en Stichting Mediareclame 

Drenthe. De taken van RTV Drenthe 

zijn vastgelegd in de Mediawet. Als 

publieke omroep heeft RTV Drenthe 

van de overheid de taak gekregen om 

een programma-aanbod te verzorgen 

van informatieve, culturele en 

educatieve aard dat in het bijzonder 

betrekking heeft op de provincie 

waarvoor het aanbod bestemd is.

De bestuurlijke organen van RTV 

Drenthe zijn een Bestuur en een Raad 

van Toezicht. De directeur/bestuurder 

legt verantwoording af aan de Raad 

van Toezicht. De Raad van Toezicht, 

bestaande uit een voorzitter en 

vier leden, houdt toezicht op het 

beleid van RTV Drenthe en staat 

de bestuurder met advies terzijde. 

Daarnaast heeft RTV Drenthe een 

Programma Beleidsbepalend Orgaan 

(PBO). Het PBO ziet er op toe dat de 

omroep het programmabeleid op 

correcte wijze uitvoert. De gespreks-

partner van het PBO is de hoofd-

redacteur van RTV Drenthe.

Jaarverslag | Bestuursverslag
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Risicomanagement
Bestuur en Raad van Toezicht van 

RTV Drenthe zijn zich bewust 

van het belang van adequaat 

risicomanagement. In 2017 is het 

risicomanagement proces verder 

doorontwikkeld. In 2017 heeft een 

0-meting plaatsgevonden waarbij 

een volwassenheidsscan en een 

SWOT-analyse zijn uitgevoerd om 

een duidelijk beeld te krijgen van 

de mogelijke risico’s. Daarnaast 

is een concept strategisch 

meerjarenbeleidsplan 2018-2023 

opgesteld. Dit meerjarenbeleidsplan 

zal in 2018 worden vastgesteld.

 

De risicobereidheid is het risico dat 

RTV Drenthe bereid is te accepteren 

om de doelstellingen te behalen en 

onze maatschappelijke, juridische 

en financiële verplichtingen na te 

komen. RTV Drenthe is in beperkte 

mate bereid risico’s te nemen maar 

anderzijds moet RTV Drenthe 

inspelen op het veranderende 

medialandschap. De organisatie is 

zich bewust van mogelijke risico’s. Er 

is sprake van een goede balans in het 

maken van afwegingen ten aanzien 

van risico en rendement.

Strategische risico’s
• RTV Drenthe draait mee in het 

reguliere Kijk- en Luisteronderzoek 

alsmede in de halfjaarlijkse meting 

van Motivaction. Toch is RTV 

Drenthe van mening dat momenteel 

nog te weinig  gericht onderzoek 

wordt gepleegd om de benodigde 

analyses op te stellen en vindt dat er 

op dit moment te weinig zicht is op 

de klant. RTV Drenthe wil zich meer 

op de klant richten door de metingen, 

die door onderzoeksbureau Kien 

worden uitgevoerd, te intensiveren. 

In 2018 zal RTV Drenthe, in 

navolging van Omrop Fryslân, meer 

doelgerichte onderzoeken laten 

uitvoeren door Kien.

• Om te kunnen blijven voldoen aan 

de klantvraag zal onze organisatie 

wendbaar genoeg moeten zijn om 

in te kunnen spelen op nieuwe 

ontwikkelingen. RTV Drenthe heeft 

in 2017 een concept strategisch 

meerjarenbeleidsplan opgesteld, 

waarin de strategie voor de 

komende jaren is weergegeven. 

Operationele risico’s
• De technologie binnen de 

mediawereld wordt steeds 

complexer en verandert 

enorm. Het risico is dat er niet 

tijdig ingespeeld wordt op de 

veranderingen. Het aangaan van 

samenwerkingsverbanden met 

andere regionale omroepen is 

noodzakelijk om ervoor te zorgen 

dat toekomstige risico’s beheersbaar 

blijven. Op dit moment worden 

de mogelijkheden onderzocht, 

zowel in noordoostelijk verband 

als in landelijk verband, om samen 

met andere regionale omroepen 

met praktische oplossingen te 

komen die mogelijke technische 

bedreigingen het hoofd bieden.

• RTV Drenthe heeft veel energie 

gestoken in het online first denken 

op de redactie. Content moet 

zo snel mogelijk naar online en 

sociale media. We zijn daar goed in 

geslaagd. We verzorgen een groot, 

breed en divers aanbod en bereiken 

daar een nog steeds groeiend 

aantal bezoekers mee. Maar er 

komt een moment dat de groei van 

het unieke aantal bezoekers zal 

stagneren. Het is daarom zaak dat 

we ervoor zorgen dat de bezoekers 

die ons hebben gevonden vaker 

terugkeren, en langer op de site of 

in de app blijven. In het strategisch 

meerjarenbeleidsplan zijn ambities 

geformuleerd om dit te realiseren.

• Marketing/PR speelt een steeds 

grotere rol in het huidige media-

landschap. Het continu onder de 
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aandacht brengen van waar je 

als mediabedrijf mee bezig bent 

en wat je te bieden hebt, is een 

voorwaarde om te overleven. RTV 

Drenthe heeft daar een aantal 

jaren geleden tijdig op ingespeeld 

door een nieuwe afdeling 

Marketing & Communicatie in de 

organisatiestructuur op te nemen. 

Met name het daadwerkelijk 

uitvoeren van onze slogan ‘Altijd 

in de Buurt’ door aanwezig te zijn 

bij ontelbare evenementen in de 

provincie, kan op het conto van 

Marketing & Communicatie worden 

geschreven. De bezuiniging in 

2017 heeft helaas een behoorlijk 

gat geslagen in de (financiële) 

mogelijkheden van deze afdeling. 

Een vermindering van de bezetting 

en een verlaging van budget heeft 

de slagkracht van marketing/

communicatie aangetast. In 2017 

is besloten om de afdelingen 

Marketing en Communicatie en 

Commercie samen te voegen. 

Met de samenvoeging van deze 

afdelingen naar één afdeling Sales 

en Marketing is nog een bescheiden 

winst te behalen qua efficiency en 

kostenreductie.

• Door het steeds veranderende 

media-aanbod wordt veel 

ontwikkeling gevraagd van 

medewerkers en van de 

organisatie. Telkens weer 

dient te worden ingespeeld op 

veranderende omstandigheden 

en verdergaande digitalisering. In 

het strategisch plan is aangegeven 

hoe verder te bouwen aan een 

‘gezond’ en toekomstbestendig 

personeelsbestand. 

Financiële risico’s
• RTV Drenthe wordt voor ca 90% 

bekostigd door subsidies en is 

hier sterk afhankelijk van. Het is 

moeilijk om deze bekostiging te 

beïnvloeden. RTV Drenthe heeft 

tijdig maatregelen getroffen om 

flexibiliteit in de personeels- en 

programmatische kosten te krijgen 

om zo verlaging van de bekostiging 

op te vangen.

• De reclame-inkomsten staan 

onder druk. Om dit op te vangen 

wordt samenwerking met de 

noordoostelijke omroepen 

onderzocht. Daarnaast is RTV 

Drenthe nog altijd een ijzersterk 

merk. De contacten en het netwerk 

van onze huidige commerciële 

medewerkers zijn uitstekend. 

Daardoor draagt onze gunfactor 

ook op positieve wijze bij aan het 

genereren van reclame-inkomsten 

in de komende jaren.

Compliance risico’s
• De wet- en regelgeving van 

de overheid is de laatste jaren 

toegenomen. Aangezien deze 

stromen moeilijk te managen zijn 

wordt dit risico gezien als een 

geaccepteerd risico. Wanneer nodig 

volgen medewerkers cursussen om 

op de hoogte te blijven en worden 

processen aangepast.

• Binnen de wet- en regelgeving 

wordt steeds meer aandacht 

gegeven aan fraude en corruptie. 

Binnen RTV Drenthe wordt dit 

jaarlijks besproken, in ieder geval in 

de MT- en de RvT-vergadering om 

dit risico op acceptabel niveau te 

houden.

Integriteit
Om risico’s met betrekking tot 

integriteit zoveel mogelijk te 

beperken is binnen RTV Drenthe 

een integriteitregeling opgesteld. 

Deze regeling heeft betrekking op 

medewerkers, directie, bestuur en 

leden van de Raad van Toezicht. 

Deze regeling omvat onder andere 

onderwerpen met betrekking tot 

nevenfuncties, acceptatie van 

geschenken, gebruik maken van 

eigendommen van RTV Drenthe. 

Daarnaast heeft RTV Drenthe een 

inkoop- en aanbestedingsbeleid, 

Jaarverslag | Bestuursverslag
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waarbij afhankelijk van de hoogte 

van de transactie de markt benaderd 

wordt. Hierdoor proberen we een 

mogelijk integriteits-risico te beperken. 

Naast bovenstaande regelingen 

maakt RTV Drenthe gebruik van 

een tekenbevoegdheidsregeling. 

Jaarlijks worden risico’s die hiermee 

samenhangen besproken in de Raad 

van Toezicht en MT.

Kwantificering impact op resultaat 
en financiële positie indien de 
risico’s zich verwezenlijken
Van de bovengenoemde risico’s heeft 

de afhankelijkheid van subsidie de 

grootste impact op het resultaat 

en financiële positie. Wanneer de 

subsidie daalt, zullen ook de kosten 

moeten dalen.

Een afnemende financiële slagkracht 

heeft niet alleen consequenties 

voor de financiële positie, maar 

met name voor de journalistieke/

programmatische activiteiten binnen 

RTV Drenthe. Dat is ook de reden 

waarom RTV Drenthe al een paar 

jaar pleit voor een zogenaamde 

basisvoorziening. Door bezuinigingen 

en een jaarlijkse indexering die 

geen gelijke tred houdt met de 

daadwerkelijke stijging van kosten, 

is er al jarenlang sprake van een 

versoberd programma-aanbod. 

Natuurlijk wordt alles in het werk 

gesteld om de core business van het 

bedrijf zoveel mogelijk buiten schot 

te houden, maar dat is onmogelijk. 

Hierdoor zie je een verschraling in 

zowel kwantitatief als in kwalitatief 

opzicht. Dat komt vooral terug in 

het aanbod op de traditionele media 

als radio en tv. Met minder geld is er 

de afgelopen jaren veel geïnvesteerd 

in de nieuwe media. In mensen en 

middelen. Met succes maar radio 

en tv hebben daarvoor moeten 

inleveren. Een basisvoorziening, ook 

voor de kleine regionale omroepen, 

kan uitkomst bieden. Hierdoor kan 

RTV Drenthe, met een fatsoenlijke 

bekostiging, in staat worden gesteld 

om haar mediawettelijke taak naar 

behoren te blijven uitvoeren. Op alle 

relevante uitzendkanalen. Internet, 

radio, tv en andere nieuwe media 

waarmee nieuwe (lees: jongere) 

doelgroepen bereikt kunnen worden.  

Risico’s en onzekerheden 
met belangrijke impact en 
de gevolgen daarvan
De inwoners van Drenthe zo goed 

mogelijk en op allerlei manieren 

informeren, daarvoor is RTV Drenthe 

op aarde. De vermindering van de 

subsidie met ruim 1 miljoen euro 

heeft de mediawettelijke opdracht 

niet makkelijker gemaakt. En in het 

streven om de core business van 

het omroepbedrijf zoveel mogelijk 

te sparen, hebben er ingrijpende 

maatregelen plaatsgevonden op 

de ondersteunende afdelingen. 

Geen afdeling uitgezonderd. Bij de 

afdelingen Finance & Control, P&O, 

Secretariaat, Receptie en Kantine zijn 

forse bezuinigingen doorgevoerd. 

Uren zijn ingeleverd en taken zijn 

samengevoegd en/of anders verdeeld. 

Het kan niet anders of deze ingrepen 

zullen consequenties hebben. In de 

loop van 2018 zal duidelijk worden 

welke consequenties en zal er 

geïnventariseerd moeten worden 

of de ondersteunende diensten 

nog kunnen leveren wat er van ze 

gevraagd wordt. Verder hebben in het 

afgelopen boekjaar geen risico’s of 

onzekerheden met belangrijke impact 

plaatsgevonden.

Verbeteringen in het systeem 
van risicomanagement 
In dit bestuursverslag zijn de diverse 

verbeteringen in het systeem van 

risicomanagement beschreven. 

Komend jaar zal beoordeeld worden 

hoe risicomanagement verder kan 

worden verbeterd bij RTV Drenthe.

Jaarverslag | Bestuursverslag
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Na het turbulente jaar 2016, waarin 

overleven als zelfstandige regionale 

publieke omroep het adagium was, 

leek 2017 een jaar te worden van 

consolidatie en uitbouw van het 

succesvolle concept dat RTV Drenthe 

zo bijzonder maakt. Een lastige 

opgave vanwege de opgelegde 

bezuiniging van meer dan een 

miljoen euro.

 

Het voorstel van Staatssecretaris 

Dekker om de regionale omroepsector 

te centraliseren, was van de baan. De 

meerwaarde en het koesteren van de 

sterke, decentrale functie in de ver-

schillende regio’s zorgde ervoor dat de 

toekomst van onze regionale omroep 

vooralsnog verzekerd is.

 

In de vijf vergaderingen die de RvT 

heeft gehouden met de bestuurder 

konden we ons weer concentreren 

op organisatorische zaken die in het 

teken stonden van een zorgvuldig 

beheer. Met als uitgangspunt een 

gezonde financiële basis die het resul-

taat is van verantwoorde maatregelen 

die getroffen zijn in de voorgaande 

jaren. Zoals het verminderen van 

het aantal vaste arbeidsplaatsen 

met als resultaat een noodzakelijke 

flexibilisering van de arbeidskosten. 

Stevige maatregelen die moesten 

worden genomen en de omroep ook in 

programmatische zin raakten. Maar 

noodzakelijk om als publiek om-

roepbedrijf op verantwoorde wijze om 

te gaan met de beschikbaar gestelde 

financiële publieke middelen. 

De jaarrekening 2016 werd vastgesteld 

in de bijeenkomst van 10 april 2017, de 

bekostigingsaanvraag voor 2018 in de 

bijeenkomst van 11 september 2017. 

Het boekjaar 2017 is met een positief 

resultaat afgesloten. De afgelopen 

jaren was het risicomanagement 

onderdeel van het beleid. Ook in het 

jaar 2017 is dit onderwerp diverse 

keren binnen de Raad van Toezicht 

besproken.

 

Toch vraagt de Raad van Toezicht 

hierbij nogmaals aandacht voor de 

huidige bekostiging van de regionale 

omroepen. Dit gebeurt nog steeds 

op basis van het aantal inwoners per 

provincie. Hierdoor ontstaat al jaren-

lang een scheefgroei in de (financiële) 

mogelijkheden van de diverse regio-

nale omroepen. Natuurlijk zijn we ons 

ervan bewust dat het logisch is dat 

er meer budget gaat naar een grote 

provincie maar de huidige verdeling is 

niet meer van deze tijd. Vooral omdat 

door alle omroepen dezelfde basiskos-

ten worden gemaakt. RTV Drenthe 

kan zaken niet goedkoper uitvoeren 

omdat minder mensen in onze provin-

cie wonen. En aangezien de indexering 

elk jaar achterblijft bij de daadwer-

kelijke kostenstijging betekent het in 

de praktijk dat RTV Drenthe telkens 

opnieuw moet bezuinigen. De be-

stuurder wijst de Raad van Toezicht 

elke vergadering op deze dreiging en 

het mag duidelijk zijn dat we deze 

zorg delen en vragen de politiek om 

passende maatregelen te nemen.

 

Met de bestuurder en enkele leden 

van het managementteam werd 

op een open wijze gediscussieerd. 

Hierbij werd vooral ook waardering 

uitgesproken door de raad over het 

gevoerde beleid. Zeker met het oog op 

de al eerder gememoreerde forse

bezuiniging die de omroep in 2017 

moest realiseren.

Raad van Toezicht 

Jaarverslag | Raad van Toezicht

Frits Brink
Voorzitter
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Evenals in voorgaande jaren vond 

er een gedachtewisseling met de 

Ondernemingsraad en de Redactie-

raad plaats; belangrijk voor weder-

zijds begrip over beleidszaken en 

het algehele reilen en zeilen van de 

omroep. Nadere oriëntatie op de toe-

komst werd ook bepaald door verder 

onderzoek naar samenwerkingsmo-

gelijkheden met collega’s in de regio. 

De focus lag daarbij op strategische 

samenwerking met Overijssel en daar-

naast met Friesland en Groningen.

 

In de laatste vergadering van dit 

verslagjaar hebben Gerrit Volkers en 

ondergetekende afscheid genomen. 

Conform onze statuten is de zittings-

duur van de leden van de RvT beperkt 

tot acht jaar. Voor ons beiden is deze 

termijn enigszins verlengd, gelet op 

de omstandigheden in het media-

landschap gedurende de voorbije 

jaren. Een periode afgesloten voor 

mij als voorzitter van de raad. Met 

gemengde gevoelens, want het was 

een groot voorrecht deze functie te 

mogen vervullen in een uitstekende 

samenwerking met onze directeur/

hoofdredacteur Dink Binnendijk 

en met de collega-toezichthouders 

Alice Wösten, Karel Loohuis en Peter 

Sluyter. Daarbij vakkundig onder-

steund door Corrie Smid-Vos vanuit 

het secretariaat. Ook de inhoudelijke 

advisering door leden van het MT was  

uiterst professioneel en van belang 

voor een zorgvuldige oordeelsvor-

ming door onze raad.

Via een openbare procedure zijn 

er voor mij en Volkers uitstekende 

opvolgers gevonden. Mevrouw Roelie 

Lubbers en de heer Gerard Dielessen 

zijn benoemd als nieuwe leden van de 

raad. Met deze nieuwe sterke samen-

stelling van de Raad van Toezicht van 

RTV Drenthe geef ik de voorzitters-

hamer met vertrouwen over.

 

In de zekere veronderstelling dat RTV 

Drenthe voor de regio een blijvende, 

herkenbare en gewaardeerde omroep 

zal blijven! 

Jaarverslag | Raad van Toezicht
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Doelstelling en ambities
De OR behartigt de belangen van RTV 

Drenthe met een positief kritische 

houding. We zien erop toe dat de voor 

RTV Drenthe geldende voorschriften 

(arbeidsvoorwaarden, CAO, wet 

en bedrijfsregelement) worden 

nageleefd. Daarnaast denkt de OR 

actief mee over de plannen voor 

de toekomst, zoals de invulling en 

uitvoering van de bezuinigingen. Ook 

is de OR bewaker van de continuïteit 

van onze omroep en de daar aan 

gekoppelde werkgelegenheid. De OR 

is sparringpartner voor de bestuurder 

met wie de OR een zeer open, prettige 

en inhoudelijk scherpe relatie heeft.

Opnieuw bezuinigen
Per 1 januari 2017 werd de bekostiging 

van alle regionale publieke omroepen 

met 17 miljoen euro verlaagd. Het 

gevolg was dat RTV Drenthe ruim 

1 miljoen euro moest bezuinigen. 

In de aanloop naar 2018 moest er 

opnieuw bezuinigd worden. De 

OR heeft veel waardering voor de 

manier waarop de directie/RBT/

Raad van Toezicht, in samenwerking 

met het personeel, deze aanzienlijke 

bezuinigingen heeft doorgevoerd. 

Als onderdeel van de bezuinigingen 

zou de personeelskantine 

dichtgaan. Door samenwerking 

te zoeken met Promens Care, een 

welzijnsorganisatie, kon de kantine 

open blijven. RTV Drenthe laat 

hiermee zien maatschappelijk 

betrokken te zijn. De OR is erg 

tevreden met deze oplossing.

De OR maakt zich al enige jaren 

ernstige zorgen over de toekomst van 

RTV Drenthe. Het huishoudboekje 

is perfect op orde maar onze omroep 

is inmiddels zowel inhoudelijk, 

programmatisch als qua interne 

bedrijfsvoering zo uitgekleed dat 

je je af kunt vragen of we nog een 

volwaardige regionale omroep 

kunnen zijn. En of die iedereen via 

al onze kanalen goed wordt bediend. 

Bezuinigen op RTV Drenthe was 

eigenlijk al onverantwoord voor 

de grote bezuiniging van 2017. 

Ondertussen is meer dan pijnlijk 

duidelijk dat ons product er ernstig 

onder te lijden heeft. Los van de 

bezuinigingen krijgen regionale 

omroepen het al lastig genoeg nieuwe 

wegen te vinden door de terugloop 

van radio luisteren en tv-kijken, 

hoe goed we het online inmiddels 

ook doen.  

Zoals al vaker gezegd, is de OR van 

mening dat we zouden moeten 

kunnen investeren om onze omroep 

toekomstbestendig te maken 

in het alsmaar veranderende 

medialandschap.

Als onderdeel van de bezuinigingen 

is opnieuw het aantal uren van de 

cameramensen verlaagd. Er wordt 

steeds meer met camjo gewerkt. 

OR heeft geen principiële bezwaren 

tegen het gebruik van camjo maar is 

ervan overtuigd dat met de inzet van 

cameramensen de kwaliteit van onze 

uitzendingen en items beter is. 

Tijdens de nieuwsuitzending is de 

uitzendstraat nog maar bemand door 

twee technici die gecombineerde 

taken uitvoeren. De OR vindt dit 

een absoluut minimum. Dat maakt het 

moeilijker om adequaat te reageren op 

onvoorziene situaties en wijzigingen. 

Dit gaat ten koste van de kwaliteit van 

de uitzendingen. Ook de vormgeving 

van de nieuwsuitzendingen is sterk 

vereenvoudigd, minder graphics 

en geen ‘bewegende vormgeving’ 

meer. Dit geldt voor zowel de tv 

als de online reportages. Deze 

ontwikkelingen betreurt de OR.  

Ondernemingsraad

Jaarverslag | Ondernemingsraad

Serge Vinkenvleugel
Voorzitter
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Bovendien gaat meer Camjo, minder 

bezetting in de tv-uitzendstraat en 

minder vormgeving ook ten koste van 

de werkgelegenheid.

Ook de audiotechnici hebben in 2017 

uren ingeleverd. Twee radiotechnici 

maakten gebruik van de vrijwillige 

vertrekregeling. De OR heeft actief 

meegedacht en bemiddeld over 

mogelijke oplossingen. Met ingang 

van de nieuwe radioprogrammering 

in 2018 moeten  dagelijkse 

radiopresentatoren hun programma 

zelf schuiven. De OR is in principe 

tegen het zelf schuiven van 

ingewikkelde radioprogramma’s 

omdat het ten koste gaat van de 

kwaliteit van de programma’s en 

werkgelegenheid.

Hoewel de OR formeel niet gaat over 

de inhuur van personeel via payroll, 

ZZP of andere contracten is het in 

2017 wel regelmatig onderwerp van 

gesprek geweest binnen de OR en in 

het OR/Directie-overleg. De OR heeft 

haar zorgen geuit met betrekking tot 

de inzet van flexwerkers. De OR vindt 

het belangrijk dat verslaggevers/

redacteuren een onderscheidend 

‘eigen’ en ‘Drents’ product maken. 

Hoe kunnen we dit blijven realiseren 

met de inzet van veel flexwerkers 

die een andere arbeidsverhouding 

met de omroep hebben? Als we 

medewerkers geen vaste contracten 

kunnen bieden gaan zij zich ook niet 

vestigen in Drenthe en bouwen hier 

geen natuurlijk netwerk op. Dit vindt 

de OR een zorgelijke ontwikkeling. 

Daarnaast stelt de OR dat het gebruik 

van payroll de verkeerde kant op 

gaat. Dit geldt voor het inzetten van 

payrollers en zzp’ers op structureel 

werk, daarnaast vindt de OR dat er 

geen verschil in beloning moet zitten 

tussen collega’s met een contract 

(omroep CAO) en ingehuurden.

Overleg en advies
Er zijn meerdere adviezen uitgebracht 

m.b.t. de bezuinigingen bij RTV Drenthe. 

• De OR adviseerde gevraagd en 

ongevraagd over de ingezette 

verkenning voor samenwerking met 

RTV Oost, RTV Noord en Omrop 

Fryslân.

• De OR heeft veelvuldig met 

de directie gesproken over 

het toekomstige redactie-en 

videosystemen in relatie tot 

mogelijk samenwerking met de 

NOS en andere omroepen.  

De OR heeft de directie geadviseerd 

goed te kijken naar het verschil 

in kosten en prestaties tussen ons 

huidige systeem en alternatieve 

systemen. In de hele afweging 

moet ook gekeken worden naar 

toekomstbestendigheid van het 

systeem dat we nu gebruiken.

• In het najaar was er een 

bijeenkomst met OR, RR, RBT en 

de directeur /hoofdredacteur. Ter 

voorbereiding hielden de RR en 

OR lunchgesprekken om collega’s 

de mogelijkheid te geven vragen 

te stellen of zaken aan te kaarten 

die aandacht verdienen. Een aantal 

zaken had een ‘terugkerend karakter.’

• Op verzoek van de OR is het 

functiebouwwerk van RTV Drenthe 

geactualiseerd en is, samen met 

het formatieplan, besproken in 

de OR. Het functiebouwwerk 

geeft de directie/MT/RBT en de 

OR handvaten in de gesprekken 

over personeelsbeleid, zoals de 

verhouding van vaste-, tijdelijke- en 

flex medewerkers.

Overleg OR’en met ROOS/RPO
Het OR Platform van alle 13 regionale 

omroepen is – toen duidelijk werd dat 

staatssecretaris Sander Dekker zijn 

plannen voor een volledig opgaan 

van alle 13 omroepen in één RPO niet 

doorzette – in 2017 aangepast tot een 

regulier informeel overleg tussen de 

13 OR-voorzitters. 

Jaarverslag | Ondernemingsraad
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Een werkgroep, zonder mandaat, blijft 

bestaan voor incidentele contacten 

met RPO-bestuurder Gerard 

Schuiteman, de RvT van de RPO en 

leden van de Tweede Kamer. De OR-

voorzitter van RTV Drenthe maakte 

onderdeel uit van deze werkgroep. 

Op verzoek van de 13 OR’en schreef de 

werkgroep een brief aan informateur 

Gerrit Zalm om de onderhandelaars 

voor een nieuw kabinet op te roepen 

niet opnieuw te bezuinigen maar 

juist te investeren in regionale 

journalistiek en identiteit. Deze brief 

ondersteunde een RPO-brief die 

eveneens naar de informateur ging.

Toen duidelijk werd dat de 

regionale omroepen zelfstandig 

doorgingen stopte het overleg van de 

vertegenwoordiging van alle OR’en 

met de ROOS-directeuren. In 2017 is 

het directeurenoverleg overgegaan in 

ORO (Overleg Regionale Omroepen). 

De individuele OR’en worden net als 

voorheen door hun eigen bestuurder 

geïnformeerd wat op RPO/ORO 

gebied speelt. Op verzoek van de 13 

OR-voorzitters ontvangen de OR’en, 

sinds medio 2017, een schriftelijke 

terugkoppeling van de ORO-

vergadering. De wens van de OR’en 

is om de agenda, besluitenlijst en de 

notulen van de ORO-vergaderingen 

als informatie te ontvangen.

Ook zijn de OR’en van mening dat er 

enige vorm van medezeggenschap 

op ORO/RPO-niveau moet 

komen. De RPO gaat over de 

concessies, de financiële middelen 

en de prestatieafspraken met de 

rijksoverheid voor de afzonderlijke 

omroepen. De afzonderlijke 

omroepdirecteuren geven daar alleen 

zwaarwegend advies over. Bovendien 

hebben de dertien directeuren in 

ORO-verband afspraken gemaakt 

met het RPO bestuur en RPO RvT 

over de nieuwe verhoudingen en 

hebben ze onderling een nieuwe 

stemverhouding afgesproken voor 

ORO-besluiten. De OR ziet hier 

alle reden om op ORO/RPO-niveau 

enige vorm van medezeggenschap 

te regelen. De afspraken tussen de 13 

directeuren onderling (ORO) liggen 

als samenwerkingsovereenkomst 

inmiddels ter advisering voor 

aan de afzonderlijke OR’en. De 

uitnodiging van alle OR’en om 

dit adviseringstraject als ORO 

gezamenlijk met de 13 OR’en op te 

pakken, in plaats van individueel per 

OR per omroep, is in 2017 afgewezen.

De vertegenwoordiging van onze OR 

heeft ook in 2017 in alle gezamenlijke 

overleggen en al het lobbywerk steeds 

weer het belang van het voortbestaan 

van de regionale omroepen 

benadrukt. En daarbij vooral het 

belang van de kleine regionale 

omroepen en die van RTV Drenthe in 

het bijzonder.

Achterban
We informeren de medewerkers van 

RTV Drenthe over lopende zaken 

via de mail, intranet of in plenaire 

bijeenkomsten. Ook overlegt de 

OR regelmatig met betrokken 

collega’s om met hen van gedachten 

te wisselen en/of informatie te 

vergaren. In plenaire overleggen van 

de bestuurder met het personeel is 

altijd voldoende ruimte voor de OR 

om zowel bij gelijke als afwijkende 

inhoudelijke standpunten haar 

verhaal te kunnen houden en duiden. 

Jaarverslag | Ondernemingsraad
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Samenstelling OR
Ook het afgelopen jaar was het 

verloop in de OR groot. De OR 

startte in 2017 met 3 leden. Begin 

van het jaar ging Arjen Talsma 

uit de OR en werd opgevolgd door 

Jutta van den Oord. In 2017 is er een 

deelverkiezing (redactie) gehouden. 

Pia Dijkstra en Willem Hully werden 

benoemd. Eind van het jaar trad 

Pia Dijkstra weer af wegens een 

nieuwe baan bij Omroep Gelderland. 

Zij is vervangen door Hielke Meijer 

die door de uitslag van de laatste 

verkiezingen eerste opvolger was. 

Per 1 januari 2018 zal de voorzitter, 

Serge Vinkenvleugel, zijn OR-

lidmaatschap neerleggen. Daarmee 

vervalt ook zijn deelname aan het 

overleg van de 13 OR-voorzitters, 

zitting in de RPO-werkgroep namens 

de gezamenlijke OR’en en zijn 

lobbywerk bij de politiek in Den 

Haag. 

18
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Ook in 2017 gaf de redactieraad 

gevraagd en ongevraagd advies over 

een hele reeks aan programmatische 

en inhoudelijke onderwerpen. Vrijwel 

maandelijks was er overleg met de 

hoofdredacteur, maar de redactieraad 

kwam ook regelmatig zelf bijeen. Ook 

zaten we regelmatig met de onderne-

mingsraad om tafel.

Anders dan in voorgaande jaren was 

de redactieraad in 2017 meer met 

interne ontwikkelingen bezig, na-

dat overleggen binnen de regionale 

omroepsector niet tot grootschalige 

samenwerking leidden. In 2017 is een 

koers ingezet waarbij de redactieraad 

niet langer alleen met de hoofdredac-

teur zaken bespreekt en afstemt, 

maar ook vaker direct overleg is met 

eindredacteuren. Een ontwikkeling 

die de redactieraad toejuicht en die 

past binnen onze cultuur.

In 2017 hield de redactieraad 

spreekuren, waar medewerkers hun 

visie konden geven op het functio-

neren van de redactie. Daar werd 

regelmatig de wens geuit om tot een 

meer uniforme eindredactie te komen. 

Maar ook zaken als werkdruk en de 

wens om meer en sneller video voor 

online te brengen kwamen voorbij.

De toegenomen werkdruk heeft een 

directe relatie met de beschikbare 

financiële ruimte. Onze ambities zijn 

groot, maar onze middelen beperkt. 

Dat heeft er toe geleid dat Dren-

the Nu op TV is ingekort en dat de 

uitzendingen met minder mensen 

worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld 

in de uitzendstraat. Ondanks de niet 

ideale omstandigheden slagen we er 

in het journalistieke niveau op peil 

te houden. De werkwijze waarbij 

verslaggevers hun eigen vaste gebied 

coveren begint volgens de redactie-

raad steeds meer vruchten af te 

werpen, we zijn letterlijk meer ‘Altijd 

in de buurt’.

In 2017 lag de focus onverminderd 

op online. We brengen meer beeld op 

de website en de app en zijn actiever 

en succesvoller op social media dan 

ooit, waarbij we groeicijfers laten 

zien waar we trots op mogen zijn. 

Niettemin is de redactieraad kritisch, 

want snelheid en ambitie mogen niet 

ten koste gaan van zorgvuldigheid 

en betrouwbaarheid. De redactieraad 

voerde ook een goede discussie met 

de hoofdredactie over het sturen van 

breaking news meldingen.

In de loop van 2017 zijn de eerste 

gesprekken gevoerd over de plannen 

rond de programmering op radio. 

Dat is een spannend proces, dat zorg-

vuldig gevoerd wordt en uiteindelijk 

zal leiden tot een nieuw geluid op 

Radio Drenthe in de loop van 2018.

Begin 2017 begon de redactieraad aan 

een nieuwe periode, verkiezingen ble-

ken niet nodig, omdat er geen nieuwe 

kandidaten waren. De samenstelling 

van de redactieraad bleef ongewijzigd.

Redactieraad

Jaarverslag | Redactieraad

Steven Stegen
Voorzitter
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Never a dull moment... of hoe zeg je 

dat in het Drents? Genoeg te beleven 

in ieder geval afgelopen jaar. Niet 

alleen qua nieuws, maar ook qua werk. 

TV, radio, website, Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, LinkedIn: alle 

kanalen moeten adequaat worden 

bediend. En dat hebben we gedaan! 

Wat gebeurde er alweer in 2017?
In januari wordt het clubhuis van 

motorclub No Surrender in Emmen 

gesloopt. D’r wordt in drugs gehandeld 

en er wordt míshandeld, zegt het 

Openbaar Ministerie. Een schok golft 

begin maart door onze provincie 

als Commissaris van de Koning 

Jacques Tichelaar aftreedt vanwege 

het bevoordelen van een familielid. 

Eind maart wordt een inwoner van 

Klazienaveen dood gevonden in de 

kofferbak van zijn auto, die op dat 

moment half in het Stieltjeskanaal 

hangt. 

Na aanhoudende processen van de 

vader van Sharleyne wordt haar 

moeder aangehouden. Weet u nog 

wel, het meisje dat in 2015 dood 

werd gevonden naast de flat in 

Hoogeveen waar ze samen met haar 

moeder woonde. Er is méér nieuws: 

de oprukkende wolf blijft voor 

opschudding zorgen. De kippenboeren 

krijgen in de zomer te maken met de 

verboden stof fipronil in hun eieren. 

De affaire veroorzaakt een schade van 

miljoenen euro’s. 

De koning komt!
En in september opent koning Willem-

Alexander de nieuwe vaarroute de 

Blauwe As dwars door Assen. 

We brengen het bezoek groot op TV, 

radio en de sociale mediakanalen. 

Zomaar een paar opvallende 

gebeurtenissen uit het afgelopen 

nieuwsjaar. De verslaggevers van 

RTV Drenthe zijn erbij en doen 

verslag. Voor radio, voor TV, voor de 

website, voor Facebook, voor Twitter, 

voor Instagram en indirect ook voor 

YouTube. Waar mogelijk live via een 

stream op de website en op Facebook. 

Vaak ook via een blog op de website of 

op Twitter.

Programmazaken
Nieuws en Online

Marieke Rosier  
Eindredacteur

Mark Dijkhuis
Eindredacteur

Jaarverslag | Programmazaken 22
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De verslaggever
Kom je als verslaggever op locatie, dan 

moet je eerst een foto naar de redactie 

sturen, vervolgens een paar beelden 

maken met je mobiele telefoon en ook 

die doorsturen. Pas dan kun je handen 

schudden met de interviewpartners, 

de camera uitpakken, in positie zetten 

en controleren en het tv-item maken. 

Daarna doen we het gesprek nog eens 

dunnetjes over voor radio en gaan dan 

als een haas terug naar de redactie 

om het bericht voor de website te 

maken en vervolgens de items af te 

werken voor radio en televisie. En 

dan gebeurt het ook geregeld dat 

de eindredactie vraagt of je van het 

tv-item nog twee andere versies wilt 

maken, één voor de website en ook 

nog één voor Facebook.      

Het publiek
Deze manier van werken heeft ertoe 

geleid dat we gevonden én gelezen 

worden. Want hoewel het aantal 

bezoekers aan de website met 6 

procent is afgenomen groeit het 

aantal mensen dat het nieuws via 

onze app leest met maar liefst 23 

procent. Een logische ontwikkeling 

gezien de trend dat consumenten 

het nieuws steeds meer volgen via 

de mobiele telefoon en de tablet. En 

dat is niet de enige manier waarop 

mensen met ons nieuws in aanraking 

komen. 

Sociale media
RTV Drenthe is actief op Twitter, 

Facebook, LinkedIn, YouTube en 

Instagram. De aanwezigheid op deze 

sociale media kanalen zorgt dat we 

nieuw én jonger publiek aantrekken 

en aan ons weten te binden. Op dit 

moment komt bijvoorbeeld zo’n 

dertig procent van al het bezoek 

aan de website binnen via onze 

Facebookpagina. Facebook is dan ook 

heel belangrijk voor RTV Drenthe. 

Eind 2017 vinden zo’n 80.000 mensen 

ons ‘leuk’. Deze mensen vallen in de 

leeftijdscategorie van 18 tot 55 jaar, 

maar de meeste mensen zijn tussen de 

18 en de 25 jaar. 

Instagram en Twitter
Het afgelopen jaar hebben we extra 

aandacht besteed aan Instagram: 

we experimenteren met Insta-

stories en delen informatie die door 

onze doelgroep wordt geleverd om 

ook hierop de jongere doelgroep te 

kunnen bereiken. Voorbeelden van 

deze zogenoemde usergenerated 

content: gebruikers van Instagram 

plaatsen foto’s met de hashtag 

#mooidrenthe. We delen dagelijks 

foto’s die gemaakt zijn in Drenthe van 

fotografen en Instagramgebruikers op 

ons account met naamsvermelding en 

onder vermelding van de naam van 

het Instagramaccount.

Aan het eind van 2017 hebben we 

bijna 85.000 volgers op Twitter, een 

groei van 20.000 volgers in één jaar 

tijd. Een verklaring hiervoor is dat 

het twitteren niet meer automatisch 

(onpersoonlijk) gebeurt, maar dat 

elk bericht met een begeleidende 

tekst (persoonlijk) de wereld wordt 

ingestuurd. Ook het aanbieden van 

meer foto’s en video’s levert extra 

volgers op. Conclusie: in 2016 waren 

we goed bezig en die trend hebben we 

weten vast te houden.

Elke dag in je mailbox
Een andere manier om het 

publiek aan ons te binden is via de 

nieuwsbrief. Abonnees krijgen de 

nieuws-update eerst alleen in de 

ochtend, maar halverwege het jaar 

ook in avond in hun mailbox. Zo’n 

2500 mensen hebben zich aangemeld 

voor deze service. 

Jaarverslag | Programmazaken
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Storytelling
Om onze verhalen online beter weg 

te zetten en toegankelijker te maken 

voor het publiek gebruiken we 

nieuwe manieren, bijvoorbeeld de 

‘scroll’. Dat is een verhaal dat vooral 

gedragen wordt door video, audio en 

afbeeldingen. De eerste scroll die we 

hebben gemaakt is hier te vinden. Om 

de verschillen tussen vroeger en nu 

te laten zien maken we gebruik van 

‘schuiffoto’s’. Een voorbeeld van zo’n 

schuiffoto is hier te zien.

Tijdlijnen zijn vooral geschikt om 

langlopende verhalen goed in beeld 

te brengen. We hebben tijdlijnen 

onder meer ingezet bij de zaak rond 

het Hoogeveense meisje Sharleyne 

en rond No Surrender. De tijdlijn 

van No Surrender is hier te bekijken. 

Daarnaast maken we speciale 

videotijdlijnen, zoals deze over de 

treinkaping bij De Punt in 1977. Door 

het gebruik van interactieve kaarten 

houden we mensen langer vast op 

onze website. Ook kunnen mensen 

dankzij die kaarten zelf kijken wat het 

nieuws voor hun gemeente of regio is. 

Zoals bijvoorbeeld bij deze kaart over 

de huizenprijzen per gemeente. 

Een uitgebreidere kaart is 

bijvoorbeeld deze kaart over 

oorlogsmonumenten in Drenthe met 

afbeeldingen, video’s en informatie 

per monument. Ook onze ‘gewone’ 

berichten maken we aantrekkelijker 

door video, afbeeldingen, 

uitgelichte quotes, grafieken en de 

bovengenoemde kaarten en tijdlijnen 

tussen de alinea’s op te nemen.

ROEG!
RTV Drenthe zendt al een paar jaar 

het natuurprogramma ROEG! uit, in 

samenwerking met Staatsbosbeheer. 

Omdat het programma erg populair is 

zien we kansen om in samenwerking 

met meer groene partners een 

platform op te zetten over de 

Drentse natuur. Dit platform moet 

uitgroeien tot een multimediale en 

interactieve community met een 

website, het tv-programma, radio-

items, sociale media, video’s, blogs 

en vlogs, cursussen, evenementen en 

wandelroutes. 

Dankzij subsidie van de provincie 

Drenthe kunnen we in september 

beginnen met de ontwikkeling en de 

opzet van deze community. 

Naast Staatsbosbeheer worden we 

daarbij ondersteund door het Drentse 

Landschap, IVN, Natuurmonumenten, 

de Natuur- en Milieufederatie en 

Landschapsbeheer Drenthe. De 

ontwikkeling van dit platform is in 

volle gang. Vanaf september 2017 

worden de sociale media actief en 

dagelijks beheerd. Sindsdien groeit 

het aantal volgers gestaag, waarbij 

Instagram de grootste groei laat zien. 

Het doel: een plek veroveren in de 

Drentse samenleving waar mensen 

van jong tot oud interessante en 

betrouwbare informatie kunnen 

vinden over alles wat te maken heeft 

met de natuur en het landschap in 

Drenthe.    

Studio Drenthe
Inmiddels is het een goede traditie 

dat in Den Haag in de week voor 

Prinsjesdag het feest van de 

democratie wordt gevierd, het 

zogenoemde Prinsjesfestival. Sinds 

een aantal jaren wordt daar een 

gastprovincie aan gekoppeld die zich 

een week lang kan presenteren in de 

Hofstad. In 2017 was dat Drenthe. RTV 

Drenthe komt die week iedere middag 

tussen 13.00 uur en 16.00 uur live 

vanuit Den Haag met het programma 

Studio Drenthe.

Jaarverslag | Programmazaken 24
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Eind juni 2017 stopt De Week Van... 

op TV Drenthe. Een kleine drie jaar 

wordt na het regionale nieuws een 

week lang aandacht besteed aan de 

meest uiteenlopende onderwerpen 

die iets met Drenthe te maken 

hebben. Maar het wordt tijd voor 

iets anders. In het voorjaar van 

2017 broeden we op een nieuwe tv-

programmering. Een ding staat vast: 

er moet aandacht zijn voor cultuur, 

geschiedenis, infotainment, muziek 

en sport. 

Voor programmamakers is er niets 

leuker dan nieuwe programma’s 

te bedenken, te ontwikkelen én 

uit te voeren. In de zomer wordt 

achter de schermen met een klein 

groepje mensen hard gewerkt 

om in september een nieuwe tv-

programmering te presenteren. 

En we zijn trots op het resultaat! 

Anno Drenthe: Het beeldend verleden  

van de provincie. Een samenwerkings-

verband met het Drents Archief. 

Elke maandagavond terug in de tijd, 

vanaf de jaren ‘20.

Museumverhalen: Een blik op de 

pronkstukken van Drentse musea. 

Op dinsdagavond nemen we een kijkje 

bij diverse musea en krijgen we meer 

inzicht in wat er allemaal te zien is. 

Jaarverslag | Programmazaken

Varia en Sport Martin van der Veen
Eindredacteur
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Drenthe Toen: Terugkijken in de 

geschiedenis van het nieuws van 

TV Drenthe. Wat gebeurde er ruim 

20 jaar geleden in de provincie. 

Dinsdagavond op TV.

Djammen: Muziek staat centraal in 

het nieuwe programma Djammen. 

Jammen is eigenlijk  ‘lekker losjes 

muziek maken’, de D staat voor 

Drenthe. Desalniettemin is de 

uitspraak hetzelfde. Djammen 

gaat over populaire muziek uit 

de provincie in al zijn facetten. 

Met muzieknieuws, een reportage 

over een band of muzikant én een 

muziekagenda. Het programma wordt 

gepresenteerd door Robbert Oosting. 

Op de donderdagavond op TV. 

De Warming-Up: Sport speelt een 

grote rol in de samenleving, maar 

krijgt binnen de omroep door 

bezuinigingen wat minder aandacht. 

Maar door toenemende concurrentie 

en een aanpassing in prioriteiten 

kunnen we weer meer aandacht aan 

sport besteden. Met De Warming-Up 

elke vrijdagavond ziet u de highlights 

van het komende sportweekend. 

Presentatie Karin Mulder.

Wedstrijd van de Week: Elk weekend 

zenden we live online en/of op 

televisie een sportwedstrijd uit, die er 

toe doet.

Ohne Grenzen-Zonder Grenzen: 

Ook nieuw in 2017 is een 

samenwerking tussen het Duitse 

EV1.TV en RTV Drenthe. Met diverse 

overheidspartijen wordt een 

tweewekelijks tv-programma opgezet: 

Ohne Grenzen-Zonder Grenzen. Wat 

is de grens tussen het Emsland en 

Drenthe? Bestaat die wel? Wat zijn 

de overeenkomsten en verschillen 

in de grensregio? ‘Wederzijds begrip, 

samenwerking en verbinding’ zijn 

termen die slaan op de waarde van dit 

programma. 

In de nieuwe tv-programmering 

blijft er ruimte voor bestaande en 

succesvolle programma’s. 

Strunen: Al jarenlang een begrip, 

met veel trouwe kijkers. Presentator 

Harm Dijkstra is wekelijks ergens 

in Drenthe, op zoek naar mooie 

verhalen. Sinds september is gekozen 

voor meer informatie over de plaats 

waar Harm rondstruint. Zo gaat hij 

op zoek naar wetenswaardigheden, 

maar bovenal wil Harm  graag weten 

waar er leeft onder de mensen in een 

dorp, streek of stad. Strunen is elke 

woensdagavond te zien.

ROEG!: Niet meer weg te denken van 

televisie. Natuur leeft in Drenthe! De 

samenwerking met Staatbosbeheer 

hierin verloopt prima. ROEG! blijft 

groeien. En met Loes van der Laan 

als nieuwe presentatrice blijft het 

programma in ontwikkeling. In 2017 

zijn er plannen ontwikkeld om naast 

het tv-programma een onlineplatform 

op te richten.

Ondernemend: Dit business- 

programma is een samenwerkings- 

verband met De Ondernemings-

fabriek Drenthe, Boom regionale 

uitgevers en RTV Meppel.  

Het programma beleeft in september 

een tweede seizoen. Elke vrijdagavond 

op TV Drenthe.

Mooi Drenthe: We toeren het hele jaar 

met onze RTV Drenthe-auto, uitgerust 

met een camera, door de provincie. 

En dat resulteert in mooie beelden en 

plaatjes die iedere doordeweekse dag 

tussen 9.00 en 10.00 uur te zien zijn op 

televisie.

Jaarverslag | Programmazaken 26
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Kolkende Taal: Spraakmakende 

gasten, literatuur en muziek. Dat zijn 

de ingrediënten van Kolkende Taal. 

De samenwerking met de Bibliotheek 

Assen resulteert al jarenlang in 

het succesvolle boekenprogramma 

Kolkende Taal, maandelijks op zondag 

te zien op TV Drenthe.

Zomerprogrammering: In de zomer 

herhalen we enkele populaire 

programma’s zoals ROEG!, maar 

we zitten niet stil. Toer de Loes 

beleeft haar tweede zomerseizoen. 

Presentatrice Loes van der Laan weet 

elke week een gast te verleiden tot 

een rit in haar kever. Op zoek naar 

een speciaal Drents plekje. 

Dat levert mooie gesprekken en 

prachtige beelden op. Elke week 

kijken we Bij de Buren, met de serie 

Ontdek Mooi Overijssel van RTV Oost. 

En in Anno Drenthe, kun je kijken 

naar mooie historische beelden van 

Drenthe.

Incidentele TV programma’s
De hele maand maart staat in 

het teken van de streektaalkwis 

Loos. Er worden 20 afleveringen 

uitgezonden. Najaar 2017 zenden 

we de televisieserie Zoek de Grens 

op met uit. Negen afleveringen met 

presentatrice Marjolein Lauret, die 

wekelijks met een gast fietsend naar 

mooie plekjes langs de grens van 

Drenthe trekt. 

Documentaires
We zenden in 2017 verschillende 

documentaires uit:

• Het verdwenen zware leven van 

een restauratie-restaurateur; 

het levensverhaal van de familie 

Diender.

• De Stille Beving; over gevolgen 

van aardbevingen in Groningen 

en Drenthe

• Binnenspelen; een korte 

documentaire over de bouw 

van het enige globetheater van 

Nederland in Diever.

• Jaap Timmer; een documentaire 

over het leven van Mr. TT. 

Assenaar Jaap  Timmer overlijdt 

voorjaar 2017.

• De zoektocht naar Berend Botje; 

over het leven van de Zuidlaarder 

zeevaarder Louis van Heiden. Is 

hij Berend Botje?

• Ik help Vandaag; een drieluik over 

hulp aan asielzoekers.

Ieder jaar weer indrukwekkend, de 4 

mei-herdenking op voormalig Kamp 

Westerbork. Duizenden mensen 

bezoeken de herdenking die live op 

TV Drenthe is te volgen.

Optochten
Natuurlijk zijn we live bij Drenthe’s 

grootste optochten: Carnaval met 

Rosenmontag in Barger Compasuum 

én het Bloemencorso van Eelde.

TT Assen
Het grootste eendaagse evenement 

in Nederland is de TT en RTV 

Drenthe pakt al jaren fors uit bij dit 

motorevenement. Op televisie de hele 

week TT journaals en op drie avonden 

zenden we vanaf ons eigen podium 

het TT festival uit, met sfeer en veel 

muziek. De TT concerten worden in 

het najaar op de zaterdag nogmaals 

uitgezonden.

Radio
Het luisteren naar radio staat onder 

druk. Er wordt minder radio geluisterd, 

zenders vechten om luisteraars, 

en er zijn veel alternatieven. Het 

medialandschap in de radiowereld is 

voortdurend in beweging. Daarnaast 

hebben grote radiostations als 538, 

Q Music en Sky Radio een groot 

marketingbudget. Daar kunnen we 

niet tegenop, maar toch zitten we 

niet stil. Achter de schermen wordt 

voortdurend gekeken naar onze 

programmering en waar we kunnen 

passen we het aan om luisteraars nog 

meer van dienst te zijn. 

Jaarverslag | Programmazaken
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Toch is RTV Drenthe in 2017 geen 

marktleider in eigen provincie. 

Streektaal
Nieuw in de radioprogrammering is 

Alles Plat. Elke werkdag tussen 19.00 

en 20.00 uur zenden we dit non-

stop streektaalprogramma uit, in 

gezamenlijkheid met RTV Noord, RTV 

Oost en Omroep Gelderland.

RTV Drenthe vindt streektaal 

belangrijk. Dat uit zich op radio met de  

presentatie van de De Brink (Aaldert 

Oosterhuis), Tussen Stoet en Koffie 

(Wim Boer), Hemmeltied ( Leonie 

van der Werf en Harm Dijkstra), 

Muziekprofiel (Nico Siefers), Veur de 

Preek (Aaldert Oosterhuis), Opmaot 

(Herma Stroetinga) en Pollings 

Passie (Jans Polling). Allemaal in de 

streektaal.

Op televisie wordt daar waar het kan 

Drents gesproken. Het weerpraatje 

van Loes van der Laan is in de 

streektaal en het programma Strunen 

wordt in het Drents (Harm Dijkstra) 

gepresenteerd. Verder doet RTV 

Drenthe mee aan de Meertmaond 

Streektaolmaond.

Op 1 maart wordt op Radio en TV de 

hele dag in het Drents gepresenteerd. 

En de streektaalkwis Loos wordt de 

hele maand maart op TV uitgezonden. 

Dat gebeurt in samenwerking met het 

Huus van de Taol.

Muziek
Altijd onderwerp van gesprek is de 

muziek op Radio Drenthe. De huidige 

basis is dat we populaire muziek 

vanaf jaren zeventig tot half jaren 

negentig veelvuldig draaien. Verder 

nieuwe ‘bewezen’ hits  én tijdloze 

tophits.  Ook is er dagelijks aandacht 

voor streektaal-popmuziek. Opvallend 

is dat er meer streektaalpop uit 

Groningen komt dan uit Drenthe 

en Overijssel. We draaien daardoor 

relatief meer Groninger streektaal.

De muziekafdeling staat voor een 

enorme opruiming. Het digitale 

tijdperk heeft ervoor gezorgd dat CD’s 

overbodig worden. 

Sport
Sport zit in de lift, getuige de 

aandacht die het krijgt op radio, 

televisie, online en op social media. 

Wat niet onvermeld mag blijven is dat 

Onze Club wekelijks het best bekeken 

online programma van Drenthe, 

Groningen en Overijssel is.

Live sport scoort altijd goed op 

TV en internet. Zo zijn we bij het 

Protos Weering zaalvoetbaltoernooi, 

de Dutch Open Darts -het grootse 

dartstoernooi van Nederland-; bij de 

Cascaderun Hoogeveen en De Ronde 

van Drenthe. Natuurlijk ontbreekt de 

promotiewedstrijd van ACV naar de 

Derde Divisie niet. De Super Prestige 

in Gieten zenden we ook live uit.

Sinds september zenden we live 

op internet en/of op televisie de 

Wedstrijd van de Week uit. 

Met ondermeer voetbal-, volleybal- en 

handbalwedstijden en schaatsen.

Radio Drenthe zendt iedere zaterdag 

en zondag om 17.00 uur live een uur 

Radio Drenthe Sport uit. Daarin is 

aandacht voor breedte- en topsport. 

We zijn voor radio verder live bij de 

TT Assen en alle wedstrijden van FC 

Emmen in de beker en Eerste Divisie.

Jaarverslag | Programmazaken
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Uitzenden via satelliet
In 2017 heeft RTV Drenthe door de 

subsidie van de provincie Drenthe 

de tv-uitzendingen via de satelliet 

kunnen handhaven, daardoor konden 

de Drenten in het buitengebied toch 

naar onze tv-uitzendingen blijven 

kijken.

Office 365
Er is afscheid genomen van de 

bestaande kantoorautomatisering 

en RTV Drenthe is overgestapt 

naar Microsoft Office 365. Dat 

heeft positieve gevolgen gehad 

voor zowel de organisatie als de 

ondersteunende afdelingen. Enerzijds 

is de functionaliteit ten opzichte 

van de oude kantoorautomatisering 

verbeterd en uitgebreid, anderzijds is 

het beheer vereenvoudigd.

Telefonie
Onze berichten op internet en social 

media en onze programma’s op radio 

en televisie hebben een groot bereik 

en zorgen voor meer interactie 

met onze kijkers, luisteraars en 

onlinebezoekers. Het gebruik van 

de mobiele telefoon ‘in het veld’ is 

toegenomen. Er worden op locatie 

(video-) beelden gemaakt, gemonteerd 

en doorgestuurd naar onze diverse 

kanalen.

Om in deze toename beter te voorzien 

was het noodzakelijk om het gehele 

telefonie platform te vervangen. 

Voorheen deden we dat in eigen 

beheer, met onze eigen centrale. In 

2017 hebben we de overstap gemaakt 

naar VOIP (Voice Over IP; bellen via 

internet). Een dienst die we naar volle 

tevreden afnemen bij een externe 

partij. 

Mobiele regieset
RTV Drenthe maakt al geruime tijd 

gebruik van een mobiele regieset, 

die wordt ingezet voor relatief 

eenvoudige televisieregistraties. 

Ons credo is Altijd in de Buurt en 

dat willen we ook tot uiting laten 

komen door bijvoorbeeld meer 

sportwedstrijden live uit te zenden. 

Om een volwaardige uitzending te 

kunnen maken ontstond de behoefte 

voor een set die meer mogelijkheden 

heeft voor bijvoorbeeld slow motion, 

herhaling en betere graphics. In 

het najaar is de huidige regieset 

vervangen. De nieuwe regieset 

voldoet aan deze behoefte.

Verder is er o.a. geïnvesteerd in een 

aantal nieuwe camjo-sets voor de 

verslaggevers op de redactie. Om het 

computernetwerk beter te beveiligen 

is de toegangsfirewall vervangen.

Gebouw
Voor het monitoren van alle 

processen in het gebouw is er begin 

2017 een nieuwe regelkast geplaatst. 

Hierdoor kan er nog adequater 

worden gereageerd op verstoringen in 

onze koel- of verwarmingssystemen. 

15
Jaarverslag | Faciliteiten

Faciliteiten Rego Meijer
Hoofd faciliteiten
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Eind 2017 is de afdeling Marketing 

& Communicatie en Commercie 

samengevoegd naar één afdeling 

Sales & Marketing. Enerzijds doordat 

RTV Drenthe op deze manier 

een bezuiniging kan doorvoeren, 

anderzijds worden nu alle activiteiten 

van sales, marketing en communicatie 

geconcentreerd en ondergebracht 

op één afdeling. Zo kunnen we nog 

efficiënter en slagvaardiger werken.

Marktontwikkeling
Ondanks de groei van de Nederlandse 

economie, merken de Drentse MKB’ers 

hier maar nauwelijks wat van. Dat 

betekent dat het beschikbare budget 

voor marketing en reclame nog steeds 

onder druk staat. Adverteerders 

maken kritisch keuzes, die soms 

een negatieve invloed hebben op 

onze reclameomzet. RTV Drenthe 

heeft in de afgelopen jaren een 

sterke band opgebouwd met trouwe 

adverteerders, zij zijn tevreden over 

de ingezette reclamecampagnes. 

Dit heeft ervoor gezorgd dat, in 

combinatie met de verkoop van ons 

landelijk boekingskantoor ORN, de 

totale begroting is gerealiseerd.

Regionaal netwerk
Sales werkt continue aan het 

behouden, onderhouden en 

uitbreiden van haar regionale 

netwerk in Drenthe. Zo zijn onze 

relaties uitgenodigd voor een golfdag 

en één keer per kwartaal versturen 

wij een nieuwsbrief met daarin tricks 

en trucs en achtergrondverhalen 

bij de reclamecampagnes. En ook 

belangrijk: Sales & Marketing zorgt 

ervoor dat de (online) kennis actueel 

blijft en wij adverteerders goed 

kunnen adviseren in hun marketing- 

en verkoopstrategie. Door deze 

werkwijze zijn wij erin geslaagd een 

aantal nieuwe adverteerders aan te 

trekken.

Online
De online reclameomzet groeit. Dat 

is te danken aan de gemiddeld 4 

miljoen maandelijkse bezoeken op 

rtvdrenthe.nl en in de apps. Daar zijn 

we trots op en het zorgt ook voor een 

verdere groei van de online reclame-

omzet. In 2018 willen we het aantal 

online bezoeken een impuls geven. 

Het idee is om onze newsfeed gratis 

aan te bieden bij andere websites. Op 

deze manier wordt ons nieuws breder 

verspreid en kunnen we nieuwe 

doelgroepen interesseren voor RTV 

Drenthe.

Evenementen 
RTV Drenthe, altijd in de buurt! In 

de hele provincie en mèt de hele 

provincie. Publieksevenementen 

geven RTV Drenthe de mogelijkheid 

om inwoners van Drenthe op te 

zoeken en te verbinden met de 

omroep. 

Net als voorgaande jaren was RTV 

Drenthe bij veel evenementen en 

activiteiten betrokken. Ons RTV 

Drenthe-promotiepakket is meer dan 

20 keer ingezet. Met een livestream 

op rtvdrenthe.nl is extra exposure 

voor het evenement verzekerd en 

voldoen we aan de behoefte van ons 

publiek om te weten wat er in de 

eigen omgeving gebeurt. Het biedt 

ons ook de mogelijkheid RTV Drenthe 

als merk te promoten. Een livestream, 

een fotoreportage, of nieuws rondom 

een regionaal evenement? Bij RTV 

Drenthe zit je goed! 

Sales & Marketing

Jaarverslag | Sales & Marketing

George Wesseling
Sales & Marketing manager
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Campagnes 
We richten onze pijlen steeds meer 

op nieuwe potentiële doelgroepen. 

Die verschillen per kanaal. Radio en 

televisie kennen gemiddeld een ouder 

publiek dan bijvoorbeeld social media. 

Het blijft een uitdaging om iedereen 

te bereiken. Daarom zetten we in onze 

communicatie steeds meer een mix in 

van on- en offline campagnes.

Mediapartner
Als mediapartner heeft RTV 

Drenthe de mogelijkheid gekregen 

om in verschillende printmedia 

een advertorial te plaatsen. Dit 

hebben we onder andere gedaan bij 

Protos Weering en Oktobermaand 

Kindermaand. In het Drenthe 

Magazine, een glossy over Drenthe, 

hebben we in drie uitgaves een 

redactioneel artikel geplaatst: 

een boswachter vertelt over 

ROEG!, een interview met onze 

ochtendpresentator Marjan Koekoek, 

en een artikel over ons nieuwe 

programma Ohne Grenzen, Zonder 

Grenzen. Het magazine heeft een 

oplage van 40.000 exemplaren. 

Tijdens verschillende hardloop-

evenementen in Drenthe, zoals de 

eerste Airport Night Run op vliegveld 

Eelde, kwam het RTV Drenthe 

running-team in actie. Herkenbaar 

aan een mooie outfit en snelle tijd!

Als Sales & Marketing afdeling zijn 

we actief betrokken bij het lanceren 

van nieuwe platforms als ROEG! en 

Ondernemen in Drenthe. 

Samenwerking 
Door een samenwerking met Dagblad 

van het Noorden was het mogelijk om 

gedurende het hele jaar advertenties 

te plaatsen in de krant. Zo hebben 

we een paar grote evenementen en 

programma’s extra onder de aandacht 

gebracht: de TT, het Bloemencorso 

in Eelde, de Voedselbankactie, Ronde 

van Drenthe, De Gouden Pijl en 

documentaires als De Stille Beving. 

Online hebben we campagnes ingezet 

om zo ook mensen, die minder 

binding hebben met de omroep, goed 

te bereiken en informeren.

Jaarverslag | Sales & Marketing
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Interne communicatie
Via intranet en mail worden de 

medewerkers van RTV Drenthe 

geïnformeerd over interne zaken en 

activiteiten. De projectmedewerkers 

houden medewerkers via intranet en 

mail op de hoogte van de voortgang 

van speciale activiteiten. Er is en 

aantal informatiebijeenkomsten 

georganiseerd, waarin medewerkers 

door het MT, de OR en RR zijn 

geïnformeerd over de in- en externe 

ontwikkelingen.

Onderzoek 
Het aantal onderzoeken in 2017 

beperkt zich tot Motivaction en het 

onderzoek van SKO en NLO naar de 

kijk- en luistercijfers. De onderzoeken 

voert RTV Drenthe samen met de 

andere regionale omroepen uit. 

Het onderzoek van Motivaction 

richt zich op het (cross-mediale) 

bereik en de waardering voor de 

regionale omroepen. Het SKO en NLO 

rapporteren voornamelijk de kijk- en 

luistercijfers voor televisie en radio.

Het gebruik van media verandert in 

een enorm tempo. Met ruim 80.000 

volgers op Facebook en regelmatig 

onderzoek via onze website heeft 

RTV Drenthe diverse mogelijkheden 

om te peilen wat er onder de Drentse 

bevolking leeft. 

Enkele resultaten uit het onderzoek:

• Per maand waren er gemiddeld 

4 miljoen online bezoeken via 

website en app.

• Per week keken gemiddeld 157.000 

Drenten naar TV Drenthe

• Per week luisterden gemiddeld 

87.000 Drenten naar Radio 

Drenthe

• Driekwart van de Drenten heeft 

één of meerdere mediakanalen 

van RTV Drenthe bezocht, 

bekeken of beluisterd.

• RTV Drenthe werd beoordeeld 

met een 7,3
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Aantallen
Het personeelsbestand van RTV Dren-

the is in 2017 gedaald. In 2016 waren 

er 88 medewerkers in dienst bij RTV 

Drenthe, samen maakten zij 75,67 FTE. 

In 2017 is dit licht gedaald naar 77 me-

dewerkers, samen 66,75 FTE. De daling 

is een gevolg van bezuinigingen.

Door vertrek van medewerkers en 

bezuinigingen zijn de volgende vaca-

tures ontstaan:

• Chef Marketing en Sales

• Bureauredacteur

• Medewerker Traffic & Planning

• Netwerksysteembeheer

• (freelance) Online redacteur

• Planner

• Programmatechnicus/  

Projectleider

• Redacteur Online Social Media

• Projectleider ROEG

• Verslaggever (2x) 

• Verslaggever  

(werkervaringsplaats)

• Adviseur P&O

Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd lag in 2016 op 

45,03 jaar en is licht gestegen in 2017 

naar 46,02. 

Stage
We mochten in 2017 opnieuw 

stagiaires verwelkomen bij RTV 

Drenthe. Studenten kunnen op deze 

manier werkervaring opdoen in de 

diverse disciplines die we hebben. 

Onderstaand een overzicht van de 

afdelingen en het aantal stagiaires:

Redactie   

Faciliteiten   

Freelancers
In 2017 hebben we samengewerkt met 

80 freelancers. We vinden het belan-

grijk freelancers betrokken te houden 

bij RTV Drenthe. Aangezien we flexi-

beler willen werken maken we meer 

gebruik van de inzet van freelancers. 

Opleidingen
Het opleidingsbudget voor 2017 was 

€ 39.300,00. Diverse medewerkers 

hebben een cursus gevolgd. Als voor-

beelden van individuele trainingen 

kunnen we noemen basisopleiding 

HRM, Riskmanagement en Aansturen 

zonder strepen.

Permanente Educatie
In 2016 is gestart met het programma 

Permanente Educatie voor de 

publieke omroepen. Voor een 

compleet pakket van trainingen en 

cursussen is subsidie aangevraagd, 

waardoor het mogelijk is met 80% 

korting opleidingen en trainingen te 

volgen. De Permanente Educatie is 

verlengd tot en met het 1e kwartaal 

van 2017. In dit kwartaal hebben nog 

veel medewerkers van RTV Drenthe 

hier gebruik van gemaakt zowel 

persoonlijk als per groep.

Sociaal jaarverslag 

Personeel

Jaarverslag | Sociaal jaarverslag

Bianca Terlouw
Adviseur P&O
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Loopbaanbeleid
Ten aanzien van loopbaantrajecten 

zijn afspraken gemaakt in de CAO. 

RTV Drenthe werkt met verschillende 

partijen samen voor de invulling van 

loopbaantrajecten. 11 medewerkers 

hebben in 2017 een loopbaantraject 

gevolgd. De ervaringen zijn positief; 

loopbaantrajecten zijn een geaccep-

teerd gegeven in onze organisatie.

Beoordelen
Jaarlijks voeren de leidinggevenden 

met elke medewerker een functio-

neringsgesprek en een beoorde-

lingsgesprek. De uitkomsten van de 

beoordelingsgesprekken staan in 

onderstaande tabel.

Ver boven de norm 1

Boven de norm 4

Conform de norm     68

Te ontwikkelen     3

Ver onder de norm 

Totaal 76   

Aantal beoordelings 
gesprekken

Jaarverslag | Sociaal jaarverslag
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Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is in 

2017 gedaald ten opzichte van 2016. In 

2016 was het verzuimpercentage 5,13 

in 2017 is dit 5,04. 

Oorzaak van de daling is dat er 

minder langdurige zieken zijn.

De ziekmeldingsfrequentie is ook 

gedaald ten opzichte van 2016, toen 

1,06 nu 0,79. De daling van het ver-

zuimpercentage wordt daarnaast 

veroorzaakt door minder verzuimen. 

In 2016 waren dat er 103, in 2017 is dit 

gedaald naar 87.  

Bedrijfsarts
De bedrijfsarts houdt, wanneer nodig, 

maandelijks spreekuur bij RTV Dren-

the. Arbeidsongeschikte medewerkers 

worden regelmatig besproken in een 

overleg tussen bedrijfsarts en 

leidinggevende. 

Werkfruit 
Gedurende de maanden september 

– april staat er in de kantine (gratis) 

werkfruit voor iedereen. Er wordt 

veel gebruik van gemaakt. 

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Alle Bedrijfshulpverleners hebben in 

2017 een herhalingscursus gevolgd. 

Er is een ontruimingsoefening ge-

houden. De ontruiming is goed verlo-

pen. De BHV heeft, naast het plakken 

van pleisters, geen hulp verleend.

Arbeidsomstandigheden

Verzuimpercentage 
% berekend op basis van 
beëindigde verzuimen

Gemiddelde verzuimduur
gem. aantal dagen beëin-
digde verzuimen

Meldingsfrequentie
aantal meldingen/ totaal 
personeelsbestand: leden

Ziekteverzuimgegevens
(excl. zwangerschaps-
verlof)

5,04 

27

0,79

Kort verzuim
percentage verzuimen 
korter dan een week

Middellang verzuim
percentage verzuimen 
van 1 tot 6 weken

Lang verzuim
percentage verzuimen 
langer dan 6 weken

Ziekteverzuimgegevens
(excl. zwangerschaps-
verlof)

73,43

15,64

10,93

Totaal aantal verzuimen 100

Jaarverslag | Sociaal jaarverslag
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Personeelscijfers peildatum 31 december 2017

Omroep Programma Techniek Reclame Overig Totaal

 42,77 12,58 2,39 9,01 66,75

Aantal fte’s verdeeld naar:

Leeftijdscategorie Man Vrouw Totaal 

15 t/m 24 jaar 2 2 4

25 t/m 34 jaar 3 7 10

35 t/m 44 jaar 10 6 16

45 t/m 54 jaar 18 14 32

55 t/m 59 jaar 9 3 12

60+ 2 1 3

Totaal 44 33 77

Personele mutaties   Leden

Aantal personeelsleden 1 jan. 2017  88

Instroom       4

Uitstroom      15

Aantal personeelsleden per 31 dec. 2017    77

Personeelsbestand verdeeld naar leeftijdscategorie en man/vrouw

Bedragen (gerealiseerde uitgaven)  Aantal 

Loonkosten   4.715.379

Opleidingskosten        41.000

Freelancekosten   1.766.133    

Jaarverslag | Sociaal jaarverslag
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Hierbij presenteert het PBO 

(Programma Beleidsbepalend Orgaan) 

van RTV Drenthe haar jaarverslag 

2017. Het PBO vertegenwoordigt de 

Drentse samenleving als het gaat 

om het toetsen en beoordelen van de 

programmering van RTV Drenthe.

In 2014 bepaalde de landelijke politiek 

dat de regionale omroepen met 

ingang van dit jaar ruim 17 miljoen 

moesten bezuinigen. Bij RTV Drenthe 

werden de nodige organisatorische 

bezuinigingsmaatregelen 

doorgevoerd en ook het budget voor 

de programmering ging omlaag.

Zelf heeft het PBO haar taak zo goed 

mogelijk uitgevoerd, zij het met 

minder leden. In afwachting van 

nieuwe landelijke richtlijnen werden 

de vacante stromingen voorlopig 

overgenomen door de zittende leden  

en werd de werkgroep ‘toekomst PBO’ 

opgericht. Deze werkgroep buigt  

zich over het in gang zetten van de 

wijzigingen die met de komst van de 

RPO moeten worden doorgevoerd. 

Voor een betere continuïteit is 

voorgesteld de zittingstermijn van 

de PBO-leden te verlengen in 2 x 5 

jaar (i.p.v. 2 x 4 jaar). De drie leden die 

eind 2017 (na 8 jaar) statutair zouden 

moeten aftreden, boden daarom aan 

hun zittingsperiode alvast met twee 

jaar te verlengen. Het bestuur van 

RTV Drenthe stelde dit initiatief zeer 

op prijs en ging hiermee akkoord.

Thema’s
Veel thema’s zijn in de afgelopen 

jaren al speciaal uitgelicht door 

RTV Drenthe-medewerkers, zij 

verzorgden presentaties over hun 

werkzaamheden. In 2017 was er 

aandacht voor onderstaande thema’s:

februari: ‘de gevolgen van de 

bezuinigingen bij RTV Drenthe’, door 

Tiny Formsma, adviseur P&O.

november: ‘hoe kijkt het PBO aan 

tegen omroep en programmering’ - 

een brainstormdiscussie.

Reacties en suggesties van PBO-leden 

worden door de programmaleiding 

gewaardeerd. De huidige financiële 

situatie van RTV Drenthe stond een 

nieuwe aanpak en uitvoering van 

veel suggesties vaak in de weg. Hier 

loopt de omroep steeds opnieuw 

tegenaan en dit levert helaas de 

nodige beperkingen op. Aangezien 

de bekostiging van RTV Drenthe 

geen gelijke tred houdt met de 

kostenstijging, wordt de omroep 

elk jaar verder gemarginaliseerd. 

Daarom pleit het PBO voor een 

basisvoorziening die RTV Drenthe 

in staat stelt om haar taak, die onder 

druk staat, naar behoren uit te 

kunnen voeren.

PBO

Voorwoord

Jaarverslag | PBO

Joh. L. Rodenhuis 
Voorzitter
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Stichting RPO
Vanaf medio 2017 vallen de regionale 

omroepen onder de Stichting RPO. 

Het overkoepelende orgaan ROOS is 

opgegaan in deze nieuwe stichting, 

directie- en stafmedewerkers 

zijn overgestapt. De RPO is - in 

tegenstelling tot ROOS - geen 

coördinerend orgaan van de regionale 

omroepen, maar vormt een schakel 

tussen de sector regionale omroep 

en o.a. het ministerie van OCW. De 

Stichting RPO heeft een bestuur en 

een Raad van Toezicht.

Medio 2017 presenteerde de RPO 

het ‘concessiebeleidsplan 2017-

2025’ Liefde voor de regio. Dit 

beleidsplan kwam tot stand in 

samenwerking met alle directeuren 

en hoofdredacteuren van de regionale 

omroepen en werd aangeboden 

aan staatssecretaris Dekker. Ons 

PBO heeft kennisgenomen van dit 

concessiebeleidsplan. Daarin wordt 

o.a. voorgesteld om de naam van 

het PBO te wijzigen in regionale 

mediaraad. De werkgroep ‘toekomst 

PBO’ treft voorbereidingen om 

deze naamswijziging in 2018 door te 

voeren.

Doelstellingen PBO
• Beschikbaar zijn voor de 

programmaleiding als vraagbaak/

informatiebank. 

• Toetsen en beoordelen van 

programma’s en optreden als 

klankbord tussen RTV Drenthe    

en publiek. Indien mogelijk op 

termijn met gebruikmaking van 

een digitaal beoordelingssysteem. 

• Huidig PBO omvormen aan de 

hand van nieuwe richtlijnen en 

taken/rol op een rij te zetten, 

zo nodig worden de statuten 

van de Stichting RTV Drenthe 

aangepast.

Samenwerking met  
landelijke, regionale en  
lokale publieke omroepen 
Landelijk: De samenwerking met de 

NOS is gecontinueerd en verloopt 

goed. In 2017 is een volgende stap 

gezet om vensterprogrammering 

te realiseren. Daarbij wordt in onze 

provincie het Drentse tv-nieuws 

direct na het NOS-journaal van 

18.00 uur uitgezonden op NPO 1. De 

voorbereidingen voor een pilot zijn 

getroffen. 

Regionaal: Programmatische 

samenwerking tussen RTV Noord, 

Omrop Fryslân, RTV Oost en RTV 

Drenthe is in 2017 waar mogelijk 

gerealiseerd. Het PBO is geïnformeerd 

over de verkennende gesprekken 

tussen de directies van RTV Drenthe 

en RTV Oost met betrekking tot een 

bestuurlijke samenwerking. 

Lokaal: Het PBO vindt het belangrijk 

dat de goede samenwerking tussen 

RTV Drenthe en de lokale omroepen 

dit jaar is gecontinueerd en dat er 

een subsidieaanvraag is ingediend 

bij de VDG met het voorstel een 

redactionele samenwerking 

regionaal/lokaal te realiseren met 

het doel aan beide kanten een 

kwaliteitsverbetering te realiseren.

Jaarverslag | PBO
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Algemeen
De Mediawet bepaalt dat regionale 

publieke media-instellingen volgens 

de statuten een orgaan hebben dat 

het beleid voor het media-aanbod 

bepaalt en dat representatief is voor 

de belang rijkste in de desbetreffende 

provincie voorkomende maatschap-

pelijke, culturele, godsdienstige en 

geestelijke stromingen (artikel 2.61 lid 

2.b). In de Statuten van de Stichting 

RTV Drenthe staat in artikel 10 hiero-

ver o.a. het volgende beschreven:

1

Het PBO telt tenminste negen en 

ten hoogste elf leden. De samenstel-

ling van het PBO dient zodanig te 

zijn, dat het representatief is voor de 

belangrijkste in de Provincie Dren-

the voorkomende maatschappelijke, 

culturele, godsdienstige en geestelijke 

stromingen, zodat een programma 

kan worden verzorgd wat voorziet 

in de bevrediging van de behoeften 

van deze stromingen. Het bestuur 

(de directie van RTV Drenthe) streeft 

ernaar dat maatschappelijke zorg 

en welzijn, kunst en cultuur, kerkge-

nootschappen en genootschappen op 

geestelijke grondslag, onderwijs en 

educatie, werkgevers en werknemers, 

etnische en culturele minderheden 

en sport en recreatie in het PBO zijn 

vertegenwoordigd.

 

2  

De leden van het PBO worden na 

overleg met het PBO benoemd door 

het bestuur van RTV Drenthe. Het 

bestuur draagt zorg voor voldoende 

representativiteit als bedoeld in het 

voorgaand lid.

3

Vacatures in het PBO dienen binnen 

zes maanden na ontstaan te worden 

vervuld.

4

De voorzitter en de secretaris worden 

na overleg met het PBO door het 

bestuur benoemd.

Jaarverslag | PBO 43
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Naam Woonplaats / Gemeente Maatschappelijke sector / Achtergrond

Samenstelling PBO  

Dhr. Johan L. Rodenhuis   

Voorzitter          

Dhr. Roelof Koops             

Secretaris              *vanaf februari      

Mevr. Jeannet Boverhof

Dhr. Hendrik Smeenge

                  

Dhr. Djodjie Rinsampessy

  

Dhr. Roelof Hoekman

Mevr. Tineke van  

Hemel - de Weerd

Vice-voorzitter                       

Dhr. Klaas Meppelink

Vacature niet ingevuld

kerkgenootschappen/organisaties op geestlijke 

grondslag

namens de vereniging Vrienden van RTV Drenthe

kunst en cultuur

agrarische sector/werkgevers/werknemers

etnische en culturele minderheden/

maatschappelijke zorg en welzijn

sport + recreatie

jongeren/educatie/onderwijs          

kleine dorpen

Nijeveen

Gem. Meppel

Dwingeloo

Gem. Westerveld

Beilen 

Gem. Midden-Drenthe 

Lieveren

Gem. Noordenveld

Assen

Gem. Assen

Assen

Gem. Assen

Borger

Gem. Borger-Odoorn

Borger

Mantinge 

Gem. Midden Drenthe 

Jaarverslag | PBO
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Benoemingen/Herbenoemingen
De nieuwe afgevaardigde namens het 

bestuur van de Vereniging Vrienden 

van RTV Drenthe is Roelof Koops uit 

Dwingeloo. Hij werd met ingang van 1 

februari 2017 benoemd en was tevens 

bereid de vacante functie van secre-

taris op zich te nemen.

Dit jaar zijn 3 vacatures - in afwacht-

ing van landelijke richtlijnen – niet 

ingevuld. De stromingen die het PBO 

moet vertegenwoordigen zijn herver-

deeld onder de acht zittende leden. 

Samen zijn ze voldoende representa-

tief voor de in onze provincie voorko-

mende stromingen. Het PBO en het 

bestuur van RTV Drenthe kozen er 

voor 1 vacature voorlopig niet in te 

vullen.

De 1e zittingstermijn van Djodjie 

Rinsampessy eindigde eind 2017. Hij 

stelde zich beschikbaar voor een 2e zit-

tingsperiode en werd herbenoemd.

Voor de leden Johan Rodenhuis (voor-

zitter), Hendrik Smeenge en Klaas 

Meppelink eindigde eind 2017 de 2e 

zittingsperiode en dat betekende dat 

ze zouden moeten aftreden. Vanwege 

de continuïteit in het PBO, de wens 

om de zittingsperiode te verlengen 

en de bereidheid van deze 3 leden 

om nog een periode aan te blijven 

werden ze nogmaals herbenoemd. 

Dit keer voor een periode van 2 jaar, 

zodat zij alvast uitkomen op 10 jaar 

lidmaatschap. Het bestuur van RTV 

Drenthe waardeert de betrokkenheid 

van deze leden. De Vereniging Brede 

Overleggroep Kleine dorpen (BOKD) 

die Klaas Meppelink afvaardigde als 

PBO-lid namens de kleine dorpen in 

Drenthe, ging ook akkoord met het 

verlengen van de zittingsperiode van 

hun vertegenwoordiger.

Bij de samenstelling van het PBO is 

rekening gehouden met:

• de geografische spreiding van de 

leden over de provincie;

• voldoende vertegenwoordiging 

van de in de statuten vastgestelde 

stromingen; 

• en de betrokkenheid van de leden 

bij het media-aanbod van RTV 

Drenthe.

Door het niet invullen van vacatures 

was de verdeling van mannen en 

vrouwen in het PBO dit jaar niet 

evenredig. Het PBO bestond uit zes 

mannen en twee vrouwen. Zodra de 

gelegenheid zich voordoet zal het 

evenwicht worden hersteld.

Wijzigingen PBO
De mogelijkheid om de zittingstermijn 

qua lengte te wijzigen van twee 

periodes van vier jaar in twee periodes 

van vijf jaar is besproken met de 

directeur/hoofdredacteur. Hij staat 

hier positief tegenover. In afwachting 

van landelijke richtlijnen adviseert de 

werkgroep ‘toekomst PBO’ t.z.t. over 

de zittingstermijnen en ook over het 

aantal leden van de nieuwe mediaraad.

Jaarverslag | PBO
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Geografische spreiding
Op de provinciekaart zijn de woon-

plaatsen van de PBO-leden over de 

provincie weergegeven. 

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Het PBO kwam in 2017 in totaal vier 

keer bijeen, te weten op:

• 23 februari 

• 1 juni

• 21 september 

• 30 november

Jaarverslag | PBO

Tynaarlo

Assen

Emmen
Hoogeveen

Coevorden

Westerveld

Meppel
De Wolden

Midden
Drenthe

Aa en Hunze

Borger-Odoorn

Lieveren

Assen (2 leden)

Borger

Dwingeloo

Mantinge

Beilen

Nijeveen

Noordenveld
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Programmabeleid

Missie en programmatische  
uitgangspunten (visies) 
Het PBO ondersteunt de missie 

‘RTV Drenthe is, als betrouwbare en 

onafhankelijke informatiebron, de spil 

in de Drentse samenleving’.

Daarnaast kan het PBO zich vinden 

in onderstaande programmatische 

uitgangspunten (visies):

• RTV Drenthe wil onontkoombaar 

zijn in de Drentse samenleving. 

RTV Drenthe is een betrouwbare, 

onafhankelijke organisatie die de 

mediagebruiker centraal stelt.

• RTV Drenthe maakt kwalitatief 

hoogwaardige producten die 

bijdragen aan de versterking en 

bewustwording van de regionale 

identiteit. 

• Radio Drenthe wil marktleider zijn 

in de provincie. Radio Drenthe wil 

het huidige, trouwe luisterpubliek 

behouden en richt zich daarnaast 

op een uitbreiding van de 

doelgroep vooral in de categorie 

40+.

• De Drentse taal speelt een rol in 

de totale programmering en niet 

alleen in de weekeinden.

• Laagdrempeligheid en interactie 

met de luisteraar zijn belangrijk.

• RTV Drenthe gaat naar 

de luisteraars/kijkers toe. 

Programma’s komen vanaf locaties 

wanneer dat mogelijk/zinvol is.

• RTV Drenthe (vooral radio) 

verzorgt ook programma’s voor 

bepaalde doelgroepen. Dus niet bij 

alle programma’s staat het streven 

naar de hoogste waarderingscijfers 

voorop.

Volgens de Mediawet bepaalt het PBO 

het programmabeleid (het media-

aanbodbeleid). Het PBO toetst de 

programmering van Radio en TV 

Drenthe aan:

• de door het Commissariaat voor 

de Media vastgestelde Ice-norm 

(dat is de vereiste hoeveelheid 

Informatie, Cultuur en Educatie in 

de programmering);

• een voldoende mate van de 

Drentse taal;

• de vraag of het programma-aanbod 

– als geheel of in onderdelen 

– de totale Drentse bevolking 

aanspreekt (er dient zo mogelijk 

sprake te zijn van een evenwichtige 

spreiding over de provincie).

Jaarverslag | PBO 47
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Beoordeling en vaststelling 
programmering 
Er viel niet aan te ontkomen dat de be-

zuinigingen dit jaar effect hadden op de 

programmering. De nodige aanpassin-

gen waren aangekondigd en zijn dit 

jaar doorgevoerd. Daarnaast is er - om 

te voorkomen dat er verder gesneden 

moest worden in de programmering - 

bezuinigd op het PR-budget. Dit had tot 

gevolg dat we minder in staat waren de 

aandacht te vestigen op producten van 

ons omroepbedrijf. Vroeg of laat kan het 

niet anders dat de bezuinigingen hun 

negatieve weerslag krijgen in onze kijk- 

en luistercijfers. Het PBO betreurt dit.

Luistercijfers
Het PBO is geïnformeerd over de met-

ingen van de luistercijfers. De cijfers 

schommelden behoorlijk en helaas is 

het Radio Drenthe niet meer gelukt 

in 2017 marktleider te blijven in onze 

provincie. Deze daling in marktaandeel 

verklaren we mede aan het feit dat er 

minder budget was voor PR en Mar-

keting. Overigens is het nog steeds 

onduidelijk hoe representatief de KLO-

luistercijfers zijn, andere onderzoeken 

(zoals die van Motivaction) tonen 

namelijk betere resultaten.

Kijkcijfers
De kijkcijfers van TV Drenthe worden 

niet structureel gemeten. Voor ons als 

kleine omroep zijn de onderzoekskos-

ten hiervoor te kostbaar. 

Programmabeoordeling
In alle PBO-vergaderingen is over de 

programmering gesproken, soms aan 

de hand van een huiswerkopdracht. 

Andere keren (zoals tijdens de PBO-

brainstormbijeenkomst) werd er in 

algemene zin over de programmering 

gesproken. 

De hoofd- en eindredacteur stellen de 

reacties en suggesties vanuit het PBO 

altijd zeer op prijs en nemen deze mee 

in het verder optimaliseren van de pro-

gramma’s. De eerlijkheid gebiedt hen 

wel steeds te herhalen dat de financiële 

situatie van RTV Drenthe een geslaa-

gde aanpak en uitvoering vaak in de 

weg staat. Door de huidige financier-

ing van regionale omroepen is het een 

feit dat onze omroep elk jaar verder 

marginaliseert en dat levert nogal wat 

beperkingen op. De leiding van RTV 

Drenthe wil het gebrek aan geld niet 

steeds als excuus aanvoeren maar 

vindt dat wel nodig om een realistisch 

beeld van de aanwezige mogelijkheden 

te schetsen.

Programmering Televisie
De lengte van het tv-nieuwsbulletin 

is vanwege de bezuinigingen m.i.v. 

september teruggebracht van 18 naar 

13 minuten. Daarnaast eindigde vanaf 

september de dagelijkse rubriek De 

week van en kwamen er verschillende 

thema-programma’s voor in de plaats. 

Het PBO waardeerde het zeer dat de 

eindredactie er in is geslaagd deze 

nieuwe programma’s te ontwikkelen. 

Een aantal extra programma’s diende 

zich aan, zoals de live tv-programma’s 

Studio Drenthe vanuit Den Haag en 

de registratie van het werkbezoek van 

koning Willem Alexander aan Assen. 

De samenwerking met o.a. de provin-

cie Drenthe, Marketing Drenthe en de 

Gemeente Assen leverden een positieve 

uitstraling op. Het programma ROEG! 

kreeg dit jaar ondersteuning van een 

nieuw online-platform ROEG!. Dit plat-

form is gerealiseerd door de steun van 

de provincie en meerdere natuurlijke 

partners.
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Programmering Radio
Het PBO is geïnformeerd over de 

ontwikkeling van de nieuwe radiopro-

grammering. Het verbindende motto 

van deze nieuwe programmering is 

Naoberradio; een format met meer 

muziek, meer ‘wat de luisteraar wil’ 

en meer interactie vanuit het publiek 

via een (Drentstalige) verslaggever. 

Het RBT streeft ernaar om in 2018 het 

nieuwe format in te voeren. Het PBO 

reageerde positief op de plannen en 

verwacht dat Radio Drenthe met Nao-

berradio relevant kan blijven.

 

Streektaalprogramma’s  
op radio en televisie
• Dit jaar werd er wederom een 

streektaaldag georganiseerd, een 

dag waarop programma’s zo veel 

mogelijk in het Drents werden 

gepresenteerd.

• De streektaaldag was onderdeel 

van de streektaalmaand. Ook de 

streektaalquiz LOOS op TV Dren-

the vormde daarin een belangrijk 

onderdeel. 

• De ‘Nedersaksische samenwerking’ 

met RTV Oost, RTV Noord, RTV 

Drenthe en Omroep Gelderland 

verliep goed. Het radioprogramma 

Alles Plat is positief ontvangen en 

werd gewaardeerd.

• In 2017 werd opnieuw een Drents 

Liedjesfestival uitgezonden en de 

Drentstalige theatershow Kerst 

met Karst 2016 werd in 2017 her-

haald.

Online
Het PBO beoordeelde een nieuwe vorm 

van online content ‘Hoe het water 

terugkwam in Assen’. Deze manier van 

‘content maken’ zal in de toekomst 

verder worden ontwikkeld. In 2018 zal 

het PBO nader worden geïnformeerd 

over het social media-/online-bereik 

van RTV Drenthe.

Zomer- en feestdagen-
programmering Radio en
TV Drenthe 
Het PBO heeft kennisgenomen van 

de zomerprogrammering. Net als in 

voorgaande jaren verviel in de zomer-

maanden op radio een aantal vaste 

weekendprogramma’s; waren er minder 

sportprogramma’s en zijn in de vakan-

tieperiode programma’s herhaald. 

In de zomer werd aandacht besteed 

aan diverse evenementen, zoals de TT 

en de Gouden Pijl. Daarnaast kwam er, 

zoals aangekondigd, een tweede editie 

van het tv-programma Tour de Loes. 

De feestdagenprogramma-schema’s 

werden toegelicht en het PBO was 

– gezien de huidige omstandigheden - 

tevreden over het programma-aanbod.

Programmering RTV Drenthe 
met ingang van 2018
De programma-schema’s van Radio en 

TV Drenthe worden niet gewijzigd. De 

programmering met ingang van 1 janu-

ari 2018 werd door het PBO vastgesteld.
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Bijlage 1

Programmacriteria
Het PBO toetst de programmering 

aan de hand van onderstaande pro-

grammacriteria:

1. Een programma moet herkenbaar 

zijn als een programma van RTV 

Drenthe, gericht op (een deel van) 

de luisteraars en/of kijkers van de 

regionale omroep. 

 Die herkenbaarheid bestaat uit:

 a.  De plaats waar een gebeurtenis  

 of situatie zich afspeelt.

 b.  Gericht zijn op een provinciaal  

 of plaatselijk gebeuren of  

 situatie.

 c.  De effecten die gebeurtenissen  

 of situaties op onze provincie  

 hebben (regionale of provinciale 

      vertaling).

 d.  De taal waarin het programma  

 wordt gepresenteerd.

 e.  De herkomst van de gast(en) en  

 hun betrokkenheid bij de  

 provincie. 

 f.   Een uitdaging tot participeren  

 van de regionale luisteraar.

 g.  De mate waarin het programma  

 rekening houdt met wat in de  

 regio wordt gewaardeerd, of  

 populair is (muziekprogramma’s).

2. Het programma moet of actueel 

zijn of achtergronden belichten of 

een regionale situatie of gebeurt-

enis verduidelijken.

3. Het programma moet iets to-

evoegen aan de overige media-

informatie en moet zich daarvan 

onderscheiden. Luisteraars/kijkers 

missen iets als ze het programma 

niet hebben gehoord of gezien. 

4. Er moeten programma’s zijn die 

zich toeleggen op de historie 

van Drenthe, maar ook moet het 

huidige Drenthe aan bod komen en 

moeten met name nieuwe ontwik-

kelingen worden gesignaleerd en 

in beeld (auditief en/of visueel) 

worden gebracht.    

5. Een programma moet zich niet 

alleen toespitsen op aspecten en 

gebeurtenissen in de samenleving 

die uit zichzelf al veel aandacht kri-

jgen en eigen aandachtsmiddelen 

en mogelijkheden hebben, maar ook 

belangrijke gebeurtenissen sig-

naleren die kleinschaliger zijn. Dit 

geldt vooral voor achtergrondinfor-

matie (breed aanbod).

6. Voldoende variatie in het  

programma-aanbod.

*) Niet ieder programma hoeft

 uiteraard aan alle criteria te voldoen.
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Financieel
Jaarverslag

STICHTING RTV DRENTHE 

STICHTING MEDIARECLAME DRENTHE

2017

Assen, mei 2018

Carola Bakker 

Hoofd financiële 

zaken/controller
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Geconsolideerde jaarrekening

Pro forma geconsolideerde balans

Materiële vaste activa   
 Bedrijfsgebouwen en -terreinen  2.338.564  2.456.904
 Inventaris en inrichting  1.918.174  2.056.281
 Andere vaste bedrijfsmiddelen  214.448  300.044

Financiële vaste activa
 Deelnemingen  15.000  15.000

Vorderingen
 Handelsdebiteuren  288.610  132.495
 Belastingen en premies sociale verzekeringen  40.554  8.454
 Overige vorderingen  -  2.931
 Overlopende activa  228.040  63.123

Liquide middelen  1.852.592  1.775.258

TOTAAL ACTIVA  6.895.983  6.810.491

ACTIVA 2017 2016
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PASSIVA 2017 2016

Eigen vermogen
 Algemene reserve  2.163.184  2.163.184
 Reserve voor media-aanbod  520.071  308.815

Voorzieningen
 Voor pensioenen  252.671  315.597
 Voor belastingen  107.615  50.988
 Overige  71.698  85.689

Langlopende schulden
 Schulden aan kredietinstellingen  2.293.581  2.517.536

Kortlopende schulden
 Schulden aan leveranciers  577.918  610.867
 Belastingen en premies sociale verzekeringen  271.797  253.407
 Overige schulden  159.457  200.845
 Overlopende passiva  477.987  303.559

TOTAAL PASSIVA  6.895.983  6.810.491
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Media-aanbod
- OCW-bijdrage  9.226.242  10.019.215
- overige subsidies  100.133  10.310
- reclamebaten  866.949  792.986
Programmagebonden eigen bijdragen
- sponsorbijdragen  185.799  63.430
Opbrengst nevenactiviteiten  10.129  7.889
Overige bedrijfsopbrengsten  1.974  1.852
Barteringbaten  272.512  287.400
Som der bedrijfsopbrengsten 10.663.739   11.183.082
      

LASTEN     
Lonen en salarissen  3.891.410  3.967.097
Sociale lasten  973.947  1.026.896
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  660.967  680.977
Directe productiekosten
- facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)  206.052  195.067
- technische productiekosten media-aanbod (programmalasten)  348.496  406.948
- overige productiekosten media-aanbod  2.104.240  2.439.888
- sales en reclame  383.191  308.491
Overige bedrijfslasten
- PR en promotie  235.258  233.245
- huisvestingslaten  215.476  256.734
- overige algemene lasten  1.061.174  1.249.558
Barteringlasten  297.106  296.095
Som der bedrijfslasten  10.377.317   11.060.996
 
Bedrijfsresultaat  286.422  122.086

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen  -  2.943
Rentelasten en soortgelijke kosten (-/-)  -18.539  -77.044
Som der financiële baten en lasten  -18.539  74.102

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening  267.883   47.984
Vennootschapsbelasting  56.627  11.353
Exploitatieresultaat na overdracht  211.256   36.630

FTE gemiddeld  70,5  74,3
FTE ultimo  66,8  75,7

Pro forma geconsolideerde exploitatierekening (categoriale indeling)

BATEN 2017 2016
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l Kasstroom uit operationele activiteiten
 Exploitatieresultaat  267.883  47.983

Aanpassingen voor:
 Afschrijvingen vaste activa  659.064  679.256
 Mutatie voorzieningen  -76.917  -173.052
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten  850.030  554.187

 Mutatie vorderingen  -350.201  93.089
 Mutatie kortlopende schulden  89.694  62.392
Netto kasstroom uit operationele activiteiten  589.523  709.668

ll Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in (im)materiële vaste activa  -290.137  -227.858
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa  1.903  1.720
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -288.234  -226.138

lll Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden  -223.955  -200.703
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -223.955  -200.703

Mutatie liquide middelen l - ll + lll  77.334   282.828

Liquide middelen einde boekjaar  1.852.592  1.775.258
Liquide middelen begin boekjaar  1.775.258  1.492.430
Mutatie liquide middelen  77.334   282.828

Pro-forma geconsolideerd kastroomoverzicht

  2017 2016 
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Toelichting

De geconsolideerde jaarrekening is 
opgesteld in overeenstemming met de 
Regeling financiële verantwoording 
regionale publieke media-instellingen 
en de RPO. 

In het pro-forma geconsolideerde 
verslag zijn de jaarrekeningen 
van Stichting RTV Drenthe en 
Stichting Mediareclame Drenthe 
samengevoegd. Beide stichtingen zijn 
statutair gevestigd te Assen.
Bij de consolidatie zijn de individuele 
jaarrekeningen van de twee 
stichtingen bij elkaar opgeteld en 
zijn de onderlinge transacties en 
verhoudingen geëlimineerd. Bij de 
afzonderlijke jaarrekeningen van 
Stichting RTV Drenthe en Stichting 
Mediareclame Drenthe heeft 
Ernst & Young Accountants LLP 
op 18 april 2018 een goedkeurende 
controleverklaring verstrekt. 
De grondslagen bij de pro-forma 
geconsolideerde jaarrekening gelden 
zoals opgenomen in de individuele 
jaarrekeningen van deze twee 
stichtingen.

De jaarrekening is opgesteld in euro’s. 
De jaarrekening is opgemaakt op 18 
april 2018 te Assen.

Het geconsolideerde resultaat over 
2017 bedraagt € 211.256 positief.

Gezien de bezuiniging per 1 januari 
2017 is op diverse fronten fors 
bezuinigd, waardoor de meeste kosten 
lager zijn dan in 2016. In 2017 hebben 
intern (individuele) reorganisaties 
plaatsgevonden, die nodig waren 
om de bezuinigingen op te vangen. 
Hiervoor zijn frictiekosten gemaakt 
en is een aanvraag voor een bijdrage 
frictiekosten ingediend bij het 
Commissariaat voor de Media. Op 
31 januari 2018 heeft RTV Drenthe 
van het CvdM bericht ontvangen dat 
het grootste deel van de aanvraag 
is toegekend. En, vooruitkijkend 
naar 2018 is ook gekeken naar 
aanpassingen binnen de organisatie. 
Aanpassingen die vooruitlopend op 
2018 hebben plaatsgevonden geven 
een positief effect op het resultaat 
2017.

Het exploitatie-overschot wordt op 
grond van het Handboek Financiële 
Verantwoording Regionale Publieke 
Media-instellingen RPO toegekend 
aan de reserve voor media-aanbod. 
Conform de statuten van de stichting 
is het de taak van de Raad van 
Toezicht om de jaarrekening goed te 
keuren. 
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Bijlagen
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Bijlage 1

Raad van Toezicht
Samenstelling Raad van Toezicht van de Stichting  

RTV Drenthe en Stichting Mediareclame Drenthe

d.d. 31 december 2017

•  De heer F. Brink, voorzitter*

•  De heer drs. G.J. Volkers, vice-voorzitter*

•  Mevrouw A.H. Wösten-Kreeft

•  De heer mr. P.J.G.G. Sluyter

•  De heer K.B. Loohuis

*aftredend per 1 januari 2018

PBO
Samenstelling Programmabeleidsbepalend  

Orgaan RTV Drenthe d.d. 31 december 2017

• De heer Joh.L. Rodenhuis, voorzitter

• De heer R.G. Koops, secretaris

• Mevrouw T. van Hemel-de Weerd, vice-voorzitter

• De heer R. Hoekman

• De heer K. Meppelink

• De heer D.C.A. Rinsampessy

• De heer H.L. Smeenge

• Mevrouw J. Boverhof

• Vacature

Jaarverslag | Bijlagen
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Bijlage 2

Managementteam
Samenstelling Managementteam  

d.d. 31 december 2017

•  De heer H. Binnendijk, voorzitter 

• Mevrouw B. Terlouw

•  Mevrouw C.M. Bakker

•  De heer R.S. Meijer

Redactioneel beleidsteam
Samenstelling Redactioneel 

Beleidsteam d.d. 31 december 2017

• De heer H. Binnendijk, voorzitter

• Mevrouw M.F.W. Rosier 

• De heer M.A.P. Dijkhuis

• De heer M. van der Veen

Programmatisch overleg
Samenstelling Programmatisch  

Overleg d.d. 31 december 2017

• De heer H. Binnendijk, voorzitter

• Mevrouw M.F.W. Rosier

• De heer M.A.P. Dijkhuis

• De heer M. van der Veen

• De heer R.S. Meijer

• De heer G. Wesseling

Ondernemingsraad
Samenstelling Ondernemingsraad  

d.d. 31 december 2017

• De heer S.I.R. Vinkenvleugel,   

 voorzitter 

• Mevrouw J.K. van den Oord

• De heer T.R. Veltman

• De heer W. Hully

• De heer H. Meijer

Redactieraad
Samenstelling Redactieraad  

d.d. 31 december 2017

• De heer S. Stegen, voorzitter

• Mevrouw J. Oortwijn

• De heer R. Wilkens

• Mevrouw I. Kemper

• Mevrouw A. Middel

Bedrijfshulpverlening
Samenstelling Bedrijfshulpverlening  

d.d. 31 december 2017

• Mevrouw J.K. van den Oord, 

 coördinator

• Mevrouw R. Wuffen

• Mevrouw. A.S. Kampinga

• De heer E. van Stenis

• Mevrouw L. van der Laan

• De heer A.J. Vegt

• Mevrouw E.S. Pathuis

• De heer S. Meijer

• De heer B.R. Wittendorp
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Bezoekadres  Beilerstraat 30

Postadres  Postbus 999

    9400 AZ Assen

Telefoonnummer 0592 -  33 80 80

Internet  rtvdrenthe.nl

E-mail   info@rtvdrenthe.nl
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