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RTV Drenthe wil de spil van de 

Drentse samenleving zijn. Maar 

in oktober 2019 was de regionale 

omroep voor even een speler in de 

Nederlandse samenleving. En werd 

RTV Drenthe als bron opgevoerd 

in verhalen op de websites van de 

NOS maar ook in het buitenland 

bij de BBC en de New York Times. 

Verslaggevers mochten aanschuiven 

in landelijke talkshows als Pauw. De 

reden? Het nieuws over het gevonden 

gezin in Ruinerwold dat jarenlang in 

afzondering leefde. De ontdekking 

van een vader en zijn kinderen in 

een boerderij in Ruinerwold was een 

van de belangrijkste nieuwsfeiten 

van vorig jaar. RTV Drenthe was 

het eerste journalistieke medium 

dat het schokkende nieuws naar 

buiten bracht. Hoewel de aanleiding 

buitengewoon bizar was en tal van 

onbeantwoorde vragen opleverde, 

mocht de regionale omroep met 

gepaste trots terugkijken op deze 

grote nieuwsprimeur.

Het gaat goed met RTV Drenthe. 

Dat is de feitelijke balans die eind 

2019 kan worden opgemaakt. In 2018 

heeft het Commissariaat voor de 

Media (CvdM) de regionale omroep 

opnieuw voor vijf jaar aangewezen 

als de 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. 

RTV Drenthe is een financieel 

kerngezond omroepbedrijf. Ondanks 

bezuinigingen en reorganisaties in de 

afgelopen jaren en de investeringen 

in 2019 zijn we erin geslaagd om een 

fatsoenlijke reserve op te bouwen 

zodat onze liquiditeit gewaarborgd is 

en we eventuele tegenvallers kunnen 

opvangen. Journalistiek gezien staan 

we er ook goed voor. Los van de 

Ruinerwold-primeur, was 2019 een 

geweldig jaar voor online en werden 

nieuwe records neergezet. Ook de 

veranderingen op Radio Drenthe 

lijken een succes. De luistercijfers 

zijn weer in een stijgende lijn met 

in het najaar een keer zelfs het 

marktleiderschap als resultaat. 

Verderop in het verslag worden 

de cijfers die dit onderbouwen 

weergegeven.

Technisch hebben we een hectisch 

jaar achter de rug met de introductie 

van een nieuw redactiesysteem 

(iNOS) en montagesysteem (Avid). 

Dat heeft veel inspanning gekost van 

alle medewerkers maar we kunnen 

concluderen dat het ingewikkelde 

proces op soepele en constructieve 

wijze is verlopen. Dit alles in goed 

overleg met de Ondernemingsraad die 

de nieuwe technische infrastructuur 

met een positief advies ondersteunde. 

Commercieel werden er prima cijfers 

geboekt en qua marketing zorgen 

we ervoor dat onze slogan ‘Altijd in 

de Buurt’ zowel in woord als daad 

wordt waargemaakt. RTV Drenthe 

was aanwezig en heeft verslag gedaan 

van diverse evenementen zoals o.a. 

de TT en de dodenherdenking. En 

last but not least is de bedrijfscultuur 

zonder meer positief te noemen. Dat 

laatste was ook de uitkomst van de 

individuele gesprekken die directeur 
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en P&O hebben gevoerd met alle 

medewerkers. Maar ook het reguliere 

contact met OR en Redactieraad 

vormen daarvoor het bewijs.

Kan het beter? Absoluut. Met name 

in journalistiek opzicht kunnen we 

de komende jaren nog grote stappen 

zetten. Onze klanten consumeren 

het nieuws op steeds meer 

manieren waarbij de nieuwe media-

mogelijkheden een steeds grotere 

rol spelen. Radio en TV blijven voor 

onze omroep belangrijk omdat er in 

Drenthe voor beide media een grote 

aanhang is en commercieel verdienen 

we er nog steeds veel geld mee. Maar 

onze groei zit in online, app en social 

media. Dat is niet alleen een fijne 

ontwikkeling voor ons totale bereik 

maar je ziet ook dat onze nieuwe 

klanten voor meer differentiatie 

zorgen. Qua leeftijd, opleiding etc. 

De kunst is alleen om iedereen die 

geïnteresseerd is in wat wij als RTV 

Drenthe allemaal doen, nog beter 

te bedienen. En daarbij vormt de 

verdere transitie naar nieuwe media 

eigenlijk de grootste uitdaging. 

Spannend, leuk en vooral inspirerend. 

Met volop kansen. Ook omdat we bij 

RTV Drenthe van mening zijn dat in 

een wereld die in verwarring is, er 

juist veel meer behoefte zal ontstaan 

aan media waarvan je weet dat de 

informatie die ze brengen gewoon 

klopt en waarheidsgetrouw is.

Maar er is natuurlijk altijd een maar. 

En dat heeft alles te maken met geld. 

Om mee te kunnen blijven gaan in een 

continu veranderend medialandschap 

moet je jezelf opnieuw blijven 

uitvinden, meegaan in ontwikkelingen 

en kwaliteit leveren. Om ons 

DNA van onafhankelijkheid en 

betrouwbaarheid elke dag waar 

te kunnen maken. Het is goed om 

het financiële perspectief van RTV 

Drenthe nog eens op een rijtje te 

zetten.

Onze financiering vanuit Den 

Haag is gekoppeld aan het aantal 

inwoners van onze provincie. Dat 

betekent dat regionale omroepen 

in provincies met meer inwoners 

vele miljoenen meer ontvangen dan 

RTV Drenthe. Omdat ik bij grote(re) 

regionale omroepen heb gewerkt, 

weet ik dat een veel hoger budget 

voor bijvoorbeeld Omroep Gelderland 

best gerechtvaardigd is. Dat heeft 

te maken met schaalgrootte, steden, 

nieuwsaanbod. Alleen, het verschil 

is te groot. En dat heeft te maken 

met het feit dat de kosten voor 

elke regionale omroep hetzelfde 

zijn. We krijgen onze techniek niet 

goedkoper dan een grote regionale 

omroep omdat er minder mensen 

in Drenthe wonen. Dat geldt ook 

voor personeelskosten en diverse 

investeringen.

Tel daarbij op dat de jaarlijkse 

indexatie op onze inkomsten 

geen gelijke tred houdt met onze 

stijging van kosten en je hebt het 

grootste probleem te pakken. Die 

achterblijvende indexatie zorgt 

ervoor dat we jaarlijks geld moeten 

vinden om te blijven doen wat we 

doen. En dat is al jarenlang aan de 

gang. Dat was ook de reden waarom 

we sinds 2011 maar liefst 25 procent 

van ons vaste personeelsbestand 
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zijn kwijtgeraakt. Deels ingezet met 

bewust beleid voor meer flexibiliteit 

in onze arbeidskosten om gedwongen 

ontslagen te voorkomen maar, voor 

alle duidelijkheid, niet uit luxe. Want 

programmatisch gezien hebben we 

ons verlies moeten nemen. Een uur 

televisie is inmiddels een half uur 

geworden en extra programma’s 

moeten vrijwel altijd gefinancierd 

worden door inbreng van andere 

partijen. In 2017 kwam daar nog een 

keer de bezuiniging van 17 miljoen 

euro in de regionale omroepsector 

overheen, voor RTV Drenthe 

betrof dit 1 miljoen. En die laatste 

bezuiniging heeft erin gehakt. Om 

onze core business zoveel mogelijk 

uit de wind te houden, hebben we 

het geld vooral weggehaald bij onze 

ondersteunende diensten. Daardoor 

zijn we kwetsbaar op de afdelingen 

P&O, finance en secretariaat. Maar 

ook op de redactie houdt het 

niet over. We hebben een platte, 

journalistieke organisatie met een 

smal leidinggevend kader. Dat is niet 

anders bij onze verslaggevers en 

(bureau)redacteuren. Ziekte of ander 

ongerief levert problemen op en dan 

is het weleens wrang dat de realiteit 

leert dat er bij een grote regionale 

omroep soms vier keer zoveel mensen 

werken op de online redactie. Een 

oplossing is er eigenlijk niet want het 

geld ontbreekt om de bezetting op alle 

fronten weerbaarder te maken.

Binnen de RPO staat herverdeling, 

met dank aan Zeeland en Drenthe, 

al jarenlang op de agenda. Tot grote 

veranderingen heeft het tot dusverre 

niet geleid. Beide omroepen pleiten 

bijvoorbeeld al jarenlang voor een 

journalistieke basisvoorziening. 

Deze basisvoorziening stelt elke 

regionale omroep in staat om op 

een verantwoorde wijze invulling 

te geven aan de mediawettelijke 

taak. Zowel de directeuren als de 

hoofdredacteuren waren in 2017 

akkoord met en onderschreven de 

noodzaak van een journalistieke 

basisvoorziening. Maar er kwam geen 

overeenstemming over de financiële 

uitvoering. Niemand zit bij Omroep 

Gelderland of Omroep Brabant te 

wachten op een herverdeling die 

ertoe leidt dat RTV Drenthe een 

half miljoen meer krijgt ten koste 

van de eigen omroep. Tegelijkertijd 

bepaalt de zwakste schakel van de 

RPO uiteindelijk de kracht van de 

sector. Daar zijn de grote omroepen 

zich inmiddels wel van bewust. 

Daarom is er nu een commissie 

herverdeling aan de slag met 

vertegenwoordigers van Gelderland, 

Zeeland en Oost. Een nieuwe 

verdeling van gezamenlijke kosten 

kan financiële ruimte opleveren. Als 

de grote omroepen meer gaan betalen 

voor de gezamenlijke kosten zoals 

ondersteuning RPO, zenderkosten en 

dat soort zaken betekent dat direct 

een voordeel voor RTV Drenthe.

Misschien dat de politiek haar 

verantwoordelijkheid neemt en 

woorden omzet in daden. In het 

regeerakkoord van het kabinet Rutte 

III wordt ingezet op een stevige 

publieke omroep, waarbij ook de 

regionale omroepen nadrukkelijk 

worden genoemd. Daarom hopen we 

nog steeds dat dit kabinet en/of een 

volgend kabinet ook een financiële 
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invulling geeft aan de met regelmaat 

uitgesproken visie dat regionale 

journalistiek van het grootste belang 

is voor het functioneren van de lokale 

en regionale democratie. In de visie 

van minister Slob krijgen regionale 

omroepen meer ruimte op landelijke 

zenders om middels het verzorgen 

van unieke en relevante content 

bereik en bekendheid te vergroten. 

Over de manier waarop wordt 

momenteel druk overleg gevoerd. 

In dit kader is het wel jammer dat 

de minister heeft aangegeven dat 

de realisatie van de zogenaamde 

regionale nieuwsvensters op een 

landelijke zender vooralsnog 

financieel onhaalbaar zijn.

Er is ook nog een onorthodoxe 

oplossing voor het financiële 

perspectief van RTV Drenthe. Een 

aantal regionale omroepen heeft 

in de loop der jaren miljoenen aan 

reserves opgebouwd. Met geld dat 

ooit beschikbaar is gesteld voor 

het maken van programma’s. Als 

die enorme reserves elk jaar iets 

afgeroomd zouden worden en in de 

exploitatie van de kleine omroepen 

gestopt worden, is RTV Drenthe in elk 

geval behoorlijk geholpen. En het kost 

de gemeenschap geen euro extra. Het 

geld is immers al een keer als subsidie 

verstrekt en staat nu bij een aantal 

omroepen gewoon op de bank. 

Als oplossing voor de financiële 

problematiek wordt heel vaak 

samenwerking genoemd. RTV 

Drenthe staat open voor alle vormen 

van samenwerking. En brengt dat 

ook in de praktijk, zie verder op 

in dit verslag. Al die vormen van 

samenwerking helpen ons om 

slagvaardiger te opereren en nog 

beter als multimediaal bedrijf te 

functioneren maar het gaat niet 

leiden tot een uitbreiding van 

ons budget. Binnen de politiek 

wil ook nog weleens het woord 

fusie vallen. Dat zou mogelijk een 

oplossing kunnen zijn. Alleen leert 

de geschiedenis helaas dat de meeste 

fusies niet tot enig succes leiden. 

Na een aantal jaren blijkt elke keer 

dat de voorgenomen bezuinigingen 

in de praktijk zwaar tegenvallen. 

Verder heeft het samengaan van de 

verschillende bedrijfsculturen voor 

zoveel onrust gezorgd dat het nieuwe 

bedrijf jarenlang heeft stilgestaan. 

Dat is de realiteit.

De kracht van een regionale omroep 

zit nou juist in de regio aanwezig 

zijn. Dichtbij de inwoners van 

Drenthe voor wie je journalistiek/

programmatisch bezig bent. Dat 

geldt ook voor de ondersteunende 

afdelingen. Het behoeft toch 

geen uitleg dat een afdeling P&O 

onderdeel uitmaakt van een 

zichzelf respecterend regionaal 

omroepbedrijf. Sterker, het vormt 

samen met finance en directie het 

noodzakelijke fundament waardoor 

het journalistieke/programmatische 

gedeelte van het bedrijf optimaal 

kan functioneren. En natuurlijk kan 

het zo zijn dat RTV Drenthe door 

de (financiële) omstandigheden 

gedwongen wordt tot een nauwe 

samenwerking (fusie) met een andere 

partner. Maar dat zal altijd een 

second best scenario zijn. In maart 

werden voornoemde (financiële) 
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kwesties uitgebreid doorgesproken 

met minister Slob die op werkbezoek 

was bij RTV Drenthe.

In 2019 werd uitvoering gegeven aan 

het Meerjarenbeleidsplan voor de 

periode 2018-2023. In de zomer van 

2018 werd het Meerjarenbeleidsplan 

afgerond. Onder de titel: RTV Drenthe 

klaar voor de toekomst, Hier kom 

ik weg, Missie - Visie - Strategie 

2018-2023 wordt uiteengezet wat de 

plannen zijn voor de komende jaren 

en hoe we dat willen bereiken. Geen 

geringe opgave omdat het vrijwel 

onmogelijk is om te bepalen hoe het 

medialandschap er over 5 jaar uit zal 

zien. Daarvoor gaan bijvoorbeeld de 

technische veranderingen momenteel 

te snel. We zullen dus voortdurend 

de vinger aan de pols moeten houden 

bij nieuwe ontwikkelingen. Wel is 

duidelijk dat de kijk- en luistercijfers 

van de traditionele media langzaam 

zullen afnemen ten gunste van het 

bereik online. Met name het gebruik 

van social media door ons publiek en 

de interactie die daardoor ontstaat, 

is daarbij een belangrijke aanjager. 

Toch blijven radio en televisie de 

komende jaren voor RTV Drenthe 

erg belangrijk. Met betrekking tot 

interactie met de inwoners van 

Drenthe werd er in september een 

mooi initiatief uitgevoerd door de 

Mediaraad van RTV Drenthe. In het 

atrium van de omroep kwamen 50 

inwoners van Drenthe bij elkaar om 

te praten over RTV Drenthe. Door 

het beantwoorden van stellingen 

maar ook in discussie met de directie/

hoofdredactie van de omroep. Een 

geslaagde avond die in 2020 zeker 

navolging verdient.

In het Meerjarenbeleidsplan is 

ruimte voor een korte terugblik op de 

turbulente periode rond de vorming 

van de Regionale Publieke Omroep 

(RPO) een aantal jaren geleden. Maar 

we richten ons vooral op de toekomst. 

RTV Drenthe wil de komende jaren 

de belangrijkste onafhankelijke 

nieuwsbron van de provincie blijven. 

Die ambitieuze doelstelling vormt 

het uitgangspunt van onze omroep. 

RTV Drenthe heeft een unieke 

positie met alle multimediale tools 

in eigen huis. Radio, televisie en 

vooral ook de nieuwe media waarbij 

de crossmedialiteit zorgt voor 

unieke audio en video content voor 

de diverse kanalen zoals website, 

app en social media. Alle online 

mogelijkheden zullen de komende 

jaren verder worden uitgebreid. 

Intern vatten we dit samen als ‘online 

first’. Natuurlijk zullen we via de 

traditionele media radio en televisie 

de inwoners goed blijven bedienen, 

maar vergroting van het bereik kan 

met name door volop in te zetten 

op sociale media. Juist via deze 

kanalen worden nieuwe ( jongere) 

doelgroepen bereikt die ons met 

tips en reacties op het spoor kunnen 

zetten van nieuws en boeiende 

verhalen. En hoewel de globalisering 

steeds sneller gaat, zie je bij mensen 

de behoefte aan informatie uit de 

eigen omgeving. Onderwerpen die 

ze direct raken, kwesties waarmee ze 

te maken krijgen. Aan de publieke, 

regionale omroep de taak om zaken 

in perspectief te zetten en daar waar 

nodig te duiden. RTV Drenthe is ervan 

overtuigd de komende jaren een 
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meerwaarde te zijn en te blijven in de 

provinciale samenleving. Op velerlei 

terrein. Niet alleen als regionale 

waakhond van de democratie maar 

zeker ook als bindmiddel van alles 

wat er in Drenthe aan de hand is.

Maar om de doelstellingen in ons 

Meerjarenbeleidsplan waar te maken, 

zal, zoals eerder uiteengezet, met de 

bekostiging van RTV Drenthe iets 

moeten veranderen. De beperkte 

financiële middelen zullen ons ook 

de komende jaren dwingen om 

voortdurend keuzes te maken. Met 

als doel om in een steeds verder 

concurrerend medialandschap 

relevant te blijven. Niet op alle 

bedreigingen kunnen we zelf 

invloed uitoefenen. Denk aan meer 

concurrentie door nieuwkomers, 

daling van reclame-inkomsten en, in 

het ergste geval, een verdere daling 

van de jaarlijkse subsidie.

Maar door het veranderende 

medialandschap zien we ook veel 

kansen! Veel meer interactie met 

het publiek door het ontwikkelen 

van online platforms rond bepaalde 

thema’s en het verder uitbouwen 

van het sterke merk dat RTV 

Drenthe nu al is. Bezoekers die ons 

eenmaal online gevonden hebben, 

moeten we verleiden om langer op 

de site of in de app te blijven en ook 

regelmatig terug te keren. Daar waar 

televisie zich minder goed leent 

voor interactiviteit met de kijker, 

kan dat op de radio uitstekend. 

Onder het motto ‘naoberradio’, 

dat we september 2018 hebben 

geïntroduceerd, zijn we een echte 

vriend van de luisteraar. We gaan 

nog servicegerichter werken. Radio 

Drenthe is één van de best beluisterde 

stations in de provincie en dat willen 

we ook blijven. Daarbij zullen we 

ons voortdurend blijven inzetten 

voor het behoud van de Drentse 

streektaal en de Drentse cultuur. 

Ook in 2019 was er bij RTV Drenthe 

volop aandacht voor de dialect 

Meertmaond Streektaolmaond. Op 29 

maart werden alle uitzendingen op 

Radio en TV Drenthe in de Drentse 

streektaal gepresenteerd. En in het 

najaar werd er voor alle medewerkers 

van RTV Drenthe een cursus Drents 

georganiseerd. Dit in samenwerking 

met streektaalorganisatie Huus van 

de Taol.

Om een goede uitvoering te geven 

aan het Meerjarenbeleidsplan zullen 

er ook financiële middelen nodig zijn. 

Daarom zal er voortdurend worden 

bijgestuurd tussen die ambities en 

de financiële haalbaarheid. Op basis 

van een nauwgezette uitwerking 

van ons risicomanagement waarbij 

de geformuleerde SWOT- analyse 

een goed uitgangspunt vormt en 

tevens de mogelijkheid geeft om 

beleid tijdig bij te sturen. Naast de 

aandacht voor Risicomanagement 

heeft RTV Drenthe in 2019 opnieuw 

invulling gegeven aan de onderdelen 

Governance en Compliance. In 

dit bestuursverslag is een verdere 

uitwerking te lezen wat er in 2019 

gerealiseerd is met betrekking tot 

deze beleidsterreinen.

Ook in 2019 hebben we samengewerkt 

met andere lokale en regionale 

omroepen. Samen met de lokale 
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omroep RTV Meppel werd het 

economische tv-programma 

Ondernemen in Drenthe 

geproduceerd en uitgezonden. Met 

streekomroep ZO!34 werden alle 

wedstrijden van FC Emmen in een 

gezamenlijk radioprogramma live 

uitgezonden. In november werd bij 

RTV Drenthe voor de vierde keer 

een Lokale Omroepdag gehouden. 

Meer dan zeventig medewerkers 

van de lokale omroepen in Drenthe 

volgden met veel enthousiasme een 

aantal workshops en de reacties 

waren bijzonder positief. Zoals 

bekend heeft RTV Drenthe in 2018 

een inventarisatie gemaakt van de 

lokale omroepen in Drenthe. Dit 

in verband met een mogelijke pilot 

waarbij onze omroep op reguliere 

basis samenwerkt met een lokale en/

of streekomroep. De uitkomst van de 

inventarisatie leverde op dat weinig 

lokale omroepen kunnen meedoen 

aan de pilot omdat er geen dagelijkse 

bezetting aanwezig is. Daarom heeft 

RTV Drenthe bij de RPO een voorstel 

ingediend voor een samenwerking 

met RTV Meppel waarbij er altijd een 

journalistieke bezetting is bij de lokale 

omroep. RTV Drenthe hoopt dat deze 

pilot mogelijk wordt gemaakt door 

middel van een financiële bijdrage 

van OCW dat geld beschikbaar heeft 

gesteld voor de samenwerking tussen 

de lokale en regionale omroepen. 

Bij deze vormen van samenwerking 

wordt rekening gehouden met de 

Mediawet.

In 2019 werd de informele relatie 

tussen RTV Drenthe en de provincie 

Drenthe bestendigd. De contacten 

tussen de directeur/hoofdredacteur 

van de regionale omroep met 

gedeputeerde Bijl en provinciale 

ambtenaren werden voortgezet. 

Tevens werd er door de provincie 

opnieuw geld beschikbaar gesteld 

voor het handhaven van tv-

uitzendingen via de satelliet.

RTV Drenthe maakt onderdeel uit van 

de RPO (Regionale Publieke Omroep). 

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. In 2019 werden 9 omroepen 

het eens over een nieuw te vormen 

Gemeenschappelijk Regionaal Online 

Expertise & Innovatiecentrum 

(GROEI&I). In dit project worden 

de krachten gebundeld om continu 

stappen te kunnen blijven zetten 

op het gebied van innovatie. Een 

belangrijk beleidsterrein dat qua 

voorbereiding, invulling en uitvoering 

voor RTV Drenthe alleen niet te 

betalen is. Daarom is RTV Drenthe blij 

dat het project GROEI&I van de grond 

gekomen is. Met een positief advies 

van de OR en financiële steun middels 

een subsidieregeling van OCW.

Los van het landelijk overleg is 

er in 2017 een begin gemaakt met 

een samenwerking tussen de vier 

regionale omroepen in Noordoost 

Nederland. Die samenwerking met 

RTV Oost, Omrop Fryslân en RTV 

Noord is in 2019 gecontinueerd. 

Zowel de directeuren als de 

Jaarverslag | Bestuursverslag
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hoofdredacteuren van de vier 

omroepen komen regelmatig bij 

elkaar om te praten over mogelijke 

samenwerking op programmatisch, 

technisch, personeel en financieel 

gebied. In het overleg van de 

hoofdredacteuren werd besloten tot 

een samenwerking op het terrein van 

onderzoeksjournalistiek. Er werd een 

coördinator aangesteld en de kosten 

van het hele project worden door 

de vier omroepen gedeeld. Minister 

Slob gaf op maandag 11 februari 

in Zwolle het officiële startsein 

voor dit samenwerkingsproject. De 

hoofdredacties van de vier omroepen 

besloten in september om een vervolg 

te geven aan de samenwerking op het 

terrein van onderzoeksjournalistiek. 

Bij het Stimuleringsfonds werd ook 

een gezamenlijk plan Samen Sterk 

ingediend voor een extra subsidie om 

de samenwerking nog meer inhoud 

te geven. In november werd de 

subsidieaanvraag gehonoreerd en dat 

betekende een welkome stimulans 

voor het samenwerkingsproject.

Met de NOS werd de samenwerking in 

2019 succesvol uitgebreid. Regionaal 

nieuws kreeg een vaste plek op de site 

en app van de NOS. Het belangrijkste 

nieuws van de NOS werd rechtstreeks 

op de websites en apps van de 

regionale omroepen geplaatst. 

Deze online samenwerking werd 

vastgelegd in een convenant. RTV 

Drenthe is erg blij met de intensieve 

samenwerking met de NOS. Het is 

belangrijk om als publieke omroep 

de krachten te bundelen en de NOS is 

voor de regionale omroep een logische 

en natuurlijke partner. Een aantal 

jaren geleden was Hilversum nogal 

terughoudend in de samenwerking 

met de regionale omroep. Daar is 

bij de NOS geen sprake meer van. 

Met name op online wordt er volop 

samengewerkt en uitgewisseld. Met 

voor onze omroep aansprekende 

resultaten. Zodra er een bericht met 

doorverwijzing naar onze website 

wordt geplaatst op nos.nl, zie je direct 

een enorme toename van het aantal 

bezoekers op onze site en/of app.

Zoals eerder gezegd hebben 

een uitbreiding van alle online 

mogelijkheden de hoogste prioriteit 

binnen onze journalistieke 

activiteiten. In het najaar van 2018 

werd een concept strategisch plan 

Online First gepresenteerd. De 

conclusie was dat een succesvolle 

uitvoering van Online First alleen 

mogelijk is als de werkwijze enigszins 

op de redactie wordt aangepast. 

De opzet is dat er meer diversiteit 

komt in het nieuws, meer eigen 

verhalen en meer denken vanuit 

de mensen voor wie wij informatie 

leveren en programma’s maken. Met 

als uitgangspunt dat alle verhalen 

in principe eerst online worden 

weggezet. Het conceptplan werd 

verder uitgewerkt in gesprekken met 

verslaggevers, bureauredacteuren en 

de Redactieraad. De invoering van de 

nieuwe werkwijze is in het voorjaar 

van 2019 van start gegaan. Een en 

ander is gebeurd in goed overleg met 

de Redactieraad. Online is het aantal 

bezoeken met 16% gestegen, 

zie de tabel op pagina 11.
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Natuurlijk kunnen alle ambities 

alleen maar worden waargemaakt 

door betrokken, gemotiveerde 

en gekwalificeerde medewerkers. 

Daarom blijft RTV Drenthe 

investeren in het scholen en 

bijscholen van het personeel. Verder 

is de directeur/hoofdredacteur 

samen met de adviseur P&O in het 

najaar 2018 gestart met individuele 

gesprekken met alle medewerkers 

van RTV Drenthe. In de afgelopen 

jaren is de samenstelling van het 

personeelsbestand van onze omroep 

behoorlijk veranderd en het is goed 

om van de werknemers zelf te horen 

welke ideeën en ambities zij voor de 

komende jaren hebben. Dan gaat het 

natuurlijk over de eigen ontwikkeling 

maar ook over de toekomst van 

RTV Drenthe. In het voorjaar van 

2019 werden de laatste gesprekken 

gevoerd en kon de balans worden 

opgemaakt. En die was zonder meer 

buitengewoon positief te noemen. 

Een conclusie die werd gedeeld door 

OR en Redactieraad.

Financiën
RTV Drenthe heeft het jaar 2019 

afgesloten met een positief 

resultaat van € 40.435. Per 1 januari 

2017 is de bekostiging van alle 

regionale publieke omroepen met 

een totaalbedrag van € 17 miljoen 

verlaagd. Voor RTV Drenthe betrof dit 

ruim € 1 miljoen.

De afdeling Sales wist in 2019 een 

omzet te realiseren die hoger was dan 

begroot.

Ook de kijk-, luister- en waarderingscijfers hebben in 2019 over het algemeen een stijgende lijn laten zien.

Jaarverslag | Bestuursverslag

2017 2018 2019

Aantal bezoeken online per jaar (incl smart phone en tablet apps) 51.125.642 65.553.481 76.164.756

Bron: Google Analytics / NOS

2017 2018 2019

Jaarbereik tv, radio en online kanalen RTV Drenthe 79% 81% 84%

Weekbereik TV Drenthe 45% 44% 42% 

Gemiddeld marktaandeel Radio Drenthe 10,1 7,7 11,6

   
    tv online radio Totaal

Waardering kanalen RTV Drenthe 2019 7,2 7,5 7,2

Jaarbereik RTV Drenthe 76% 58% 40% 84%

Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar
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De solvabiliteit en liquiditeit (Current 

Ratio) zijn met respectievelijk 0,44 en 1,2 

goed.

 

RTV Drenthe heeft een lening bij 

de provincie Drenthe. 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 handelen.

Voor 2020 heeft RTV Drenthe een 

sluitende begroting opgesteld. De 

som van zowel de baten als lasten 

bedraagt € 10.855.426. Deze begroting is 

zo goed als mogelijk gebaseerd op het 

concessiebeleidsplan van de regionale 

omroepen en sluit aan bij de begroting 

2019. De reclamebaten in 2020 zijn hoger 

begroot dan in 2019. De verwachting was 

dat door de technische mogelijkheden 

en ontwikkelingen, de advertentiemarkt 

internet zal groeien in 2020. Tijdens het 

opstellen van deze jaarrekening is in 

Nederland de coronacrisis uitgebroken. 

Deze crisis gaat in 2020 ongetwijfeld 

negatieve gevolgen hebben voor de 

reclamebaten (zie hiervoor ook de 

tekst opgenomen onder “Risico’s en 

onzekerheden met een belangrijke 

impact en de gevolgen daarvan”). RTV 

Drenthe zal 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 Mediaraad. 

Jaarverslag | Bestuursverslag
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De Mediaraad ziet er op toe dat de 

omroep het programmabeleid op 

correcte wijze uitvoert. De gespreks-

partner van de Mediaraad is de 

hoofdredacteur van RTV Drenthe. In 

2019 is het redactiestatuut aangepast 

en vastgesteld. Het redactiestatuut 

bevat de journalistieke rechten en 

plichten van werknemers. 

De beleidsregels Governance en 

interne beheersing zijn met de 

Raad van Toezicht besproken en 

per onderdeel is aangegeven en 

vastgelegd hoe RTV Drenthe hier mee 

omgaat. Daarnaast zijn de regels met 

betrekking tot rechtmatigheid in de 

organisatie besproken en getoetst.

Risicomanagement
Bestuur en Raad van Toezicht van 

RTV Drenthe zijn zich bewust 

van het belang van adequaat 

risicomanagement. Het onderwerp 

heeft meerdere malen de aandacht 

gehad in het Managementteam 

en in gesprekken met de Raad 

van Toezicht. In 2019 is het 

risicomanagement proces verder 

doorontwikkeld. Grondslag voor 

het risicomanagement is het COSO 

ERM-model. Daarnaast is in 2018 een 

strategisch meerjarenbeleidsplan 

2018-2023 opgesteld, waarin onder 

andere de doelstellingen voor de 

komende jaren zijn opgesteld. In 

2019 is uitvoering gegeven aan 

dit plan. Regelmatig worden de 

risico’s geanalyseerd en eventuele 

nieuwe risico’s beoordeeld en 

vastgelegd. Per risico worden 

de beheersingsmaatregelen 

geïdentificeerd en geüpdatet.

 

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.
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Risico’s

Strategisch   
Organisatie niet  Opvolgen en evalueren van 
wendbaar genoeg  Meerjarenbeleidsplan(mjb) 
om in te spelen op  2018-2023 
nieuwe ontwikkelingen   
    
Te weinig zicht op  Continueren en zonodig
de klant uitbreiden onderzoek 
   
Visiebrief OCenW Overleg in RPO-verband
   
Samenwerking tussen  N.v.t.
regionale omroepen   
   
Operationeel   
Online first Ambities uit mjb evalueren 
 en opvolgen
   
Marketing Uitvoeren marketingplan
   
Kennis & vaardigheden  Strategische plannen uit mjb
personeel evalueren en opvolgen
   
Toename technologische  Samenwerkingsverbanden
complexiteit aangaan met andere 
 regionale omroepen
   
Financieel   
Minder bekostiging N.v.t. 
  
Reclame markt N.v.t
   
Kostenbeheersing Optimaliseren Planning 
 & Control cyclus
   
Compliance   
Regeldrang  N.v.t. 
overheidsinstanties   
   
Fraude/corruptie Transparantie/functie-
 scheiding/aanspreekcultuur

laag hoog

Beheersingsmaatregel(en) Risicobereidheid Impact Waarschijnlijkheid 
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Strategische risico’s
• 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 een strategisch 

meerjarenbeleidsplan 2018-2023 

opgesteld, waarin de strategie voor 

de komende jaren is weergegeven. 

• RTV Drenthe draait mee in het 

reguliere kijk- en luisteronderzoek, 

net als alle andere regionale 

omroepen. Dit onderzoek is leidend 

voor de externe berichtgeving 

over onze cijfers. Wij zijn eind 

2019 gestopt met de onderzoeken 

die uitgevoerd worden door 

het onderzoeksbureau Kien. De 

toegevoegde waarde is komen te 

vervallen omdat het Motivaction 

onderzoek in samenwerking met 

alle andere regionale omroepen 

een continue onderzoek is 

geworden met uitgebreide nieuwe 

functionaliteiten. De uitkomsten 

van Motivaction geven onder andere 

inzicht in de waardering van onze 

programma’s. 

• In de visie van minister Slob 

krijgen regionale omroepen meer 

ruimte op landelijke zenders om 

middels het verzorgen van unieke 

en relevante content bereik en 

bekendheid te vergroten. Over de 

manier waarop wordt momenteel 

druk overleg gevoerd. In dit kader 

is het wel jammer dat de minister 

heeft aangegeven dat de realisatie 

van de zogenaamde regionale 

nieuwsvensters op een landelijke 

zender vooralsnog financieel 

onhaalbaar zijn.

• Samenwerking tussen regionale 

omroepen komen soms moeizaam 

tot stand. Iedere omroep is 

onafhankelijk en autonoom 

en dus vrij in zijn handelen. 

Kansen zouden daardoor gemist 

kunnen worden, maar in 2019 is 

de samenwerking met RTV Oost, 

Omroep Friesland en RTV Noord 

gecontinueerd en is er besloten tot 

een samenwerking op het terrein 

van onderzoeksjournalistiek.

Operationele risico’s
• Concurrentie op internet wordt 

continu gemonitord. 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 verzorgen een groot, 

breed en divers aanbod en bereiken 

daarmee een nog steeds groeiend 

aantal bezoekers mee. In het najaar 

van 2018 is een nieuwe werkwijze 

opgesteld, welke in 2019 is ingevoerd. 

• Marketing/PR speelt een steeds 

grotere rol in het huidige 

medialandschap. Het continu 

onder de aandacht brengen waar 

je als mediabedrijf mee bezig 

bent en te bieden hebt, is een 

voorwaarde om te overleven. 

In 2018 is een marketingplan 

opgesteld die aansluit op het 

meerjarenbeleidsplan 2018-2023, 

welke in 2019 is geëvalueerd.

• 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 digitalisering. In 

het strategisch plan is aangegeven 

hoe verder te bouwen aan een 
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gezond en toekomstbestendig 

personeelsbestand. Het is onder 

anderen gelukt om de afgelopen 

jaren de nodige nieuwe mensen 

aan te nemen met de geschikte 

vaardigheden en competenties. 

• De technologie binnen de 

mediawereld wordt steeds 

complexer en verandert 

voortdurend. Het risico bestaat 

dat er niet tijdig ingespeeld wordt 

op veranderingen. Het aangaan 

van samenwerkingsverbanden 

met andere regionale omroepen is 

noodzakelijk om ervoor te zorgen 

dat toekomstige risico’s beheersbaar 

blijven. In 2019 is gekozen voor een 

nieuw newsroomsysteem, het door 

de NOS zelf ontwikkelde systeem 

(iNOS) en editplatform (Avid).

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

bekostigd door subsidies en is hier 

sterk afhankelijk van. Ondanks dat 

deze stromen moeilijk te managen 

zijn, wordt dit risico als een 

geaccepteerd risico gezien.

• De reclame-inkomsten staan onder 

druk. RTV Drenthe is 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. Op online gebied wordt er 

samengewerkt met 9 regionale 

omroepen.

• De uitdaging van een (regionale) 

omroep is om zoveel mogelijk 

kwalitatieve content te maken met 

de beschikbare financiële middelen. 

Hiervoor is kostenbeheersing 

binnen een planning en 

controlcyclus noodzakelijk. Alleen 

door het hanteren van een blijvende 

goede planning en controlcyclus 

is het mogelijk om de kwalitatieve 

content te maximaliseren.

Compliance risico’s
• De wet- en regelgeving van 

de overheid is de laatste jaren 

toegenomen. Ondanks dat deze 

stromen moeilijk te managen zijn, 

wordt dit risico gezien als een 

geaccepteerd risico. Waar 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. 

Om dit risico op een acceptabel 

niveau te houden is ook in 2019 

de monitoring van mogelijk 

corruptierisico gecontinueerd. 

Integriteit
Om risico’s met betrekking tot integ-

riteit zoveel mogelijk te beperken is 

binnen RTV Drenthe een integritei-

tregeling en gedragscode integriteit 

opgesteld. Deze regeling heeft betrek-

king op medewerkers, directie, bestuur 

en leden van de Raad van Toezicht. 

Deze regeling omvat onder andere 

onderwerpen met betrekking tot ne-

venfuncties, acceptatie van geschen-

ken, gebruik maken van eigendommen 

van RTV Drenthe. Daarnaast heeft 

RTV Drenthe een inkoop- en aan-

bestedingsbeleid, waarbij afhankelijk 

van de hoogte van de transactie de 

markt benaderd wordt. 
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Hierdoor proberen we een mogelijk 

integriteitsrisico te beperken. Naast 

bovenstaande regelingen maakt RTV 

Drenthe gebruik van een tekenbevoeg-

dheidsregeling. Jaarlijks worden risico’s 

die hiermee samenhangen besproken 

in de Raad van Toezicht en het MT. 

Risico’s en onzekerheden met een 
belangrijke impact en de gevolgen 
daarvan
Van de bovengenoemde risico’s heeft 

de afhankelijkheid van subsidie de 

grootste impact op het resultaat en 

financiële positie. Wanneer de subsi-

die 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/programma-

tische activiteiten binnen RTV Dren-

the. 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 niet altijd 

mogelijk. Hierdoor zie je een ver-

schraling 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 geïnves-

teerd in de nieuwe media. In mensen 

en middelen. Met succes maar radio 

en tv hebben daarvoor moeten in-

leveren. 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 media wettelijke taak naar 

behoren te blijven uitvoeren. Op alle 

relevante uitzendkanalen. Internet, 

radio, tv en andere nieuwe media 

waarmee nieuwe (lees: jongere) doel-

groepen bereikt kunnen worden.  

In het afgelopen boekjaar hebben 

geen risico’s of onzekerheden met 

belangrijke impact plaatsgevonden.

Tijdens het opstellen van deze jaar-

rekening is in Nederland de coronac-

risis uitgebroken. Deze crisis gaat in 

2020 ongetwijfeld gevolgen hebben 

voor de bedrijfsvoering van RTV 

Drenthe. Denk aan teruglopende 

reclameopbrengsten en mogelijk oplo-

pend ziekteverzuim en toenemende 

druk op de interne organisatie. Op 

welke schaal dat zal zijn is nu nog 

moeilijk te zeggen. Het management 

heeft zoveel mogelijk maatregelen 

genomen om de impact zo minimaal 

mogelijk te laten zijn. Ze rekent met 

diverse scenario’s en prognosticeert 

de financiële gevolgen met het oog op 

de continuïteit van de bedrijfsvoer-

ing. De effecten die de coronacrisis op 

de leveranciers van RTV Drenthe zal 

hebben zullen op basis van de huidige 

inzichten geen invloed hebben op de 

continuïteit van RTV Drenthe. Over-

ige risico’s voor de toekomst zijn reeds 

eerder in dit verslag beschreven. 

Verbeteringen in het systeem 
van risicomanagement 
Het systeem van risicomanagement 

voldoet aan de wensen en eisen van 

RTV Drenthe. Het onderwerp staat 

op de agenda van zowel de Raad van 

Toezicht als het MT.

Jaarverslag | Bestuursverslag
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Magisch RTV Drenthe
‘Magisch Drenthe’, staat op het bordje 

langs het Oranjekanaal op de plek 

waar je van de gemeente Midden-

Drenthe de gemeente Coevorden 

binnenrijdt. Ik kom daar op mijn fiets 

regelmatig langs. Die twee woorden 

fascineren mij in het mooie Drentse 

landschap. Zeker als ik drie kwartier 

later via Mantinge en Drijber ruim 

twintig kilometer verderop na een 

vlotte beklimming bovenop Col du 

VAM (4800 cm +NAP) bij Wijster een 

fraai uitzicht heb over hetzelfde 

‘magische’ Drenthe. Boven op deze 

fraaie sportaccommodatie realiseer 

ik mij dat er heel veel gebeurt in deze 

kleine provincie waar RTV Drenthe 

het hele jaar door ‘24/7’ uiterst 

professioneel verslag van doet. 

De journalisten van RTV Drenthe 

hebben in het voorbije jaar weer 

uitstekend werk geleverd. Denk 

bijvoorbeeld aan de berichtgeving 

over de affaire in Ruinerwold, waar 

Gerrit Jan van D. een verborgen leven 

leidde en zijn vijf kinderen jarenlang 

verborgen hield. Dankzij oplettend 

werk van RTV Drenthe kwam deze 

misstand aan het licht en werd het 

landelijk nieuws. Het is knap hoe 

de Drentse regionale omroep met 

bescheiden middelen erin slaagt de 

culturele eigenheid van één van de 

kleinste provincies van Nederland 

via radio, televisie, internet, podcast 

etc. bij haar publiek te brengen. Daar 

heeft de Raad van Toezicht van RTV 

Drenthe grote bewondering voor. Ik 

zou hier vele voorbeelden kunnen 

noemen van fraai werk. Ik kies er 

één als voorbeeld voor al de goede 

journalistieke producties die RTV 

Drenthe in 2019 heeft geproduceerd: 

de podcastserie ‘Binnen de Muren’ 

over het leven in de gevangenis 

Esserheem in Veenhuizen. Een parel. 

Een absolute ‘must hear’. 

Behalve dat RTV Drenthe in 2019 

wederom haar onafhankelijke 

journalistieke - en dus ook 

democratische verantwoordelijkheid 

- op een solide manier heeft 

waargemaakt volgens de Raad 

van Toezicht, hebben ook de meer 

verstrooiende, achtergrond-, 

amusements- en culturele 

programma’s op vooral radio en 

televisie bijgedragen aan het 

versterken van de Drentse identiteit. 

In dit verslag past het ook om kort 

de werkwijze van de toezichthouder 

te beschrijven. We zijn er in de eerste 

plaats om de organisatie te dienen 

en waar nodig met ‘raad en daad’ bij 

te staan. Gevraagd en ongevraagd. 

We hanteren de uitgangspunten 

van een ‘high performance board’, 

waarmee wij ons richten op vier 

kernactiviteiten: 

1. Toezicht.

2. Advies.

3. Werkgever.

4. Netwerk.

De Raad van Toezicht van RTV 

Drenthe is in 2019 vijf keer bijeen 

geweest. In de laatste vergadering 

hebben we helaas afscheid moeten 

nemen van Peter Sluyter. Hij stopte 

na een maximale zittingstermijn. 

We zullen zijn scherpe, vooral 

juridische, analyses missen. De Raad 

bestond in het afgelopen jaar verder 

uit Karel Loohuis (vicevoorzitter), 

Roelie Lubbers en Alice Wösten. 

Raad van Toezicht 

Jaarverslag | Raad van Toezicht

Gerard Dielessen
Voorzitter
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Daarnaast heb ik als voorzitter van 

de Raad van Toezicht. maandelijks 

contact met directeur-bestuurder 

Dink Binnendijk om de actuele 

onderwerpen en eventuele dilemma’s 

die binnen de organisatie spelen 

te bespreken. Zo nodig kunnen we 

de Raad van Toezicht bij dringende 

actualiteiten vaker bijeenroepen. 

Het beleid voor beloning van de 

bestuurder en de toezichthouders 

valt binnen de daarvoor geldende 

WNT-normen. De Raad heeft dit 

jaar wederom een zelfevaluatie 

gedaan. Verder hebben we tijdens 

onze vergadering steeds stil 

gestaan bij de effectiviteit van de 

interne risicomanagement- en 

controlesystematiek.

Wederom hebben we de discussie 

met de Ondernemingsraad en de 

Redactieraad van RTV Drenthe als 

inspirerend ervaren. Bijeenkomsten 

met deze vertegenwoordigingen 

helpen de Raad van Toezicht zeer 

om een beter zicht te krijgen op de 

interne discussies, waardoor we ons 

toezicht effectiever kunnen uitvoeren.

Vanuit politiek perspectief was 2019 

een redelijk rustig jaar. Ondanks het 

feit dat Minister Slob van OCW zijn 

toekomstvisie heeft gepresenteerd. 

Daaruit bleek dat hij de waarde van 

regionale omroep meer dan omarmt. 

Dat neemt niet weg dat de Raad 

van Toezicht zorgen houdt over de 

toekomstbestendigheid van RTV 

Drenthe vanwege het feit dat de 

jaarlijkse kostenstijgingen niet door 

de overheid worden gecompenseerd. 

Het komende jaar zullen de 

(directeur)bestuurder en de 

toezichthouder op zoek gaan naar 

oplossingen die de continuïteit van de 

organisatie op lange termijn moeten 

waarborgen. 

‘Magisch Drenthe’ zou wat de Raad 

van Toezicht betreft nu en in de 

toekomst ook gelezen mogen worden 

als ‘magisch RTV Drenthe’.

Jaarverslag | Raad van Toezicht
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De samenstelling van de OR is gelijk 

gebleven aan die van 2018. Gezien het 

regelmatige verloop in het verleden 

is het erg prettig om een vast OR-

team te hebben. De OR vergadert in 

principe tweewekelijks. Eens in de 

twee maanden is er een OR/bestuurs-

vergadering, daarnaast heeft de OR-

voorzitter om de drie weken overleg 

met de directeur.

Nieuw beoordelingssysteem
Begin 2019 wordt er door het bestuur 

al een balletje opgegooid: wordt het 

niet eens tijd om over te gaan op een 

nieuw beoordelingssysteem voor onze 

omroep? De OR kan zich hierin vinden 

en is het met de directeur eens dat 

ons huidige beoordelingssysteem niet 

meer aansluit bij deze tijd. Door P&O 

wordt Het Huis van Werkvermogen 

als beoordelingssysteem voorgesteld. 

Onder andere Omrop Fryslân maakt 

hier al gebruik van. Na het inwinnen 

van informatie bij deze omroep, en het 

bijwonen van een voorlichtingsses-

sie, geeft de OR een positief advies. In 

2020 zal, na uiteindelijke instemming 

van de OR, het beoordelingssysteem 

definitief ingevoerd worden.

CAO
Doordat de cao-onderhandelingen 

tussen de omroepvakbonden en 

bestuurders moeizaam verlopen, 

komen de werkgevers van de RPO 

begin 2019 met een eigen sociale 

regeling. Deze regeling geldt enkel 

voor dit jaar. De transitieregeling, 

die onderdeel is van dit plan, roept 

vragen op bij de OR. Want de werk-

nemers die het langst bij de omroep 

werken, gaan er ten opzichte van de 

oude regeling het meest op achteruit. 

De OR vreest dat er bij gedwongen 

ontslag geprocedeerd gaat worden 

om de oude regeling. Gelukkig is van 

gedwongen vertrek geen sprake gewe-

est dit jaar. Wij hopen dat de regeling 

in 2020 in positieve zin wordt aange-

past. Doordat er eind 2019 nog steeds 

geen definitief cao-akkoord is bereikt, 

besluiten de publieke omroepen om 

een éénmalige uitkering aan de werk-

nemers te doen ter compensatie voor 

de gemiste inflatiecorrectie.

Personeel
Dit jaar is een aantal werknemers ver-

trokken naar een andere werkgever. 

Dit is natuurlijk niet te voorkomen, 

maar het legt wel de vinger op de zere 

plek waarom mensen niet bij RTV 

Drenthe blijven. Er zijn bij een kleine 

omroep als RTV Drenthe weinig 

doorgroeimogelijkheden en daarbij 

zitten veel oudere werknemers aan 

hun loonplafond. Wat maakt onze 

omroep de moeite waard om voor te 

(blijven) werken? Bijvoorbeeld door 

het creëren van een goede werkom-

geving en het zorgen voor voldoende 

opleidingsmogelijkheden. Onze 

bestuurder heeft de OR gevraagd om 

hier over na te denken. De sfeer bij 

RTV Drenthe is volgens de OR over 

het algemeen prima. Wellicht is het 

lage verzuimpercentage van 1,7% daar 

een gevolg van.

Wet arbeidsmarkt in balans
Het percentage flex/vast is bij RTV 

Drenthe 25/75, wat conform de 

omroep CAO is. In 2019 is een aantal 

tijdelijke contracten omgezet in een 

vast dienstverband. De OR verwacht 

dat door de nieuwe Wet arbeidsmarkt 

in balans (WAB) het aantal vaste con-

tracten in 2020 zal toenemen. Wij vin-

den dit een positieve ontwikkeling. Zo 

kunnen we nieuw talent vasthouden 

Ondernemingsraad

Jaarverslag | Ondernemingsraad

Taco Veltman
Voorzitter
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en het biedt de werknemer meer 

financiële mogelijkheden, zoals het 

afsluiten van een hypotheek. Onze 

OR merkt dat de rek er qua personeel 

wel bijna uit is. Met relatief weinig 

mensen moeten we op alle afdelingen, 

elke dag weer, maximaal presteren. 

Met name de planning merkt dat bij 

vakanties en bij ziekte soms moeilijk 

is om vervanging te vinden. Daarbij 

moet de omroep waken dat zij niet 

te afhankelijk wordt van freelanc-

ers. Deze situatie zal niet verbeteren 

aangezien onze overheidssubsi-

die niet voldoende stijgt, maar de 

loonkosten wel. Er zal jaarlijks zo’n 

honderdduizend euro bezuinigd moe-

ten worden. Een flinke uitdaging voor 

de toekomst.

GROE&I
Halverwege 2019 heeft de OR positief 

ingestemd met de oprichting van een 

Gezamenlijk Regionaal Online Exper-

tise- & Innovatiecentrum (GROE&I). 

Voor ons als kleine omroep is het 

financieel gezien vrijwel onmogelijk 

om te innoveren, terwijl je toch mee 

moet doen met de laatste technische 

ontwikkelingen. Daarom vindt de 

OR deze samenwerking een goede 

zaak, temeer omdat dit plan (de eerste 

jaren) gesubsidieerd wordt en niet ten 

koste zal gaan van banen. Daarnaast 

kunnen de deelnemende omroepen 

hiermee bewijzen dat samenwerken 

goed mogelijk is.

Nieuw newsroom- en 
montagesysteem
De OR heeft positief geadviseerd ten 

aanzien van de invoering van iNOS 

als newsroom- en Avid als montag-

esysteem.

RTV Drenthe is al geruime tijd op 

zoek naar een nieuwssysteem dat 

het beste past bij onze redactie. De 

OR heeft afgelopen jaren meerdere 

omroepen bezocht die werken met 

verschillende systemen. Het hoofd 

Techniek en ICT heeft uiteindelijk de 

mogelijkheden teruggebracht naar 

drie opties. Zowel het MT als de OR 

had daarbij de voorkeur voor iNOS, 

een nieuwssysteem ontwikkeld door 

de NOS. Een gevolg van deze keuze 

was dat ook het montageplatform 

gewijzigd moest worden naar Avid. 

De OR heeft gevraagd om de invoering 

van beide systemen zo transparant 

mogelijk te maken en om het perso-

neel regelmatig te informeren over 

de voortgang van de implementatie. 

Ook adviseerden wij om voldoende 

tijd vrij te maken voor opleidingen 

en eventueel toenemende werkdruk 

als gevolg hiervan te monitoren. 

Uiteindelijk is de gehele implementa-

tie soepel verlopen, ondanks dat het 

voor de planning soms een enorme 

uitdaging was om iedereen op tijd in 

te plannen voor de cursussen.

Overleg
In mei 2019 zijn de OR-en van de 

deelnemende omroepen aan GROE&I 

uitgenodigd bij Omroep Gelderland 

voor een toelichting op deze samen-

werking. Daarnaast vond in novem-

ber ook het jaarlijkse directeuren/OR-

voorzitters overleg plaats bij omroep 

Flevoland. De OR-voorzitters hebben 

vooraf overlegd. Daarnaast vond deze 

Jaarverslag | Ondernemingsraad
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maand ook het jaarlijkse Veenhuizen-

overleg plaats. Daarbij kwamen het 

RBT, de Redactieraad en Onderne-

mingsraad bij elkaar om de stand van 

zaken bij onze omroep te bespreken. 

Er werden ook zaken besproken die 

voortkwamen uit de inloopsessies die 

de OR en de Redactieraad hadden geor-

ganiseerd voor het personeel.

Toekomst
In 2020 hoopt de OR dat een aantal 

lopende zaken uitgekristalliseerd zijn. 

Hopelijk zal er een nieuwe omroep-

CAO zijn, zal GROE&I haar eerste 

vruchten afwerpen en zal ons nieuwe 

beoordelingssysteem naar tevreden-

heid geïmplementeerd worden.

In 2019 was onze omroep in de ge-

lukkige omstandigheid dat we veel 

financiële meevallers hadden. Helaas 

zijn deze meevallers incidenteel en 

kunnen we hier geen structurele inves-

teringen (zoals fte) mee financieren. 

Aangezien onze omroep geen hogere 

overheidssubsidie hoeft te verwachten, 

blijven kostenbesparingen als een 

zwaard van Damocles boven ons hoofd 

hangen. Er wordt door onze bestuur-

der constant gekeken naar mogeli-

jkheden om te bezuinigen. Om dezelfde 

kwaliteit, kwantiteit en ondersteuning 

te blijven bieden, zal samenwerken met 

andere omroepen uiteindelijk onont-

koombaar zijn. Onze OR zal ook in 2020 

constant de afweging moeten maken 

welke besluiten onze omroep toekom-

stbestendig maakt, zonder dat het ten 

koste gaat van de werkgelegenheid en 

werksfeer bij RTV Drenthe.

Jaarverslag | Ondernemingsraad
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Een gezin dat jarenlang afgezonderd 

leefde in een boerderij in Ruinerwold, 

Online First en de overgang naar 

een nieuw redactiesysteem. 2019 was 

redactioneel gezien allesbehalve een 

saai jaar.

Ook in 2019 gaf de Redactieraad weer 

gevraagd en ongevraagd advies. We 

zitten geregeld om tafel met onze 

hoofdredacteur/directeur en vaak 

schuiven andere leden van het RBT 

aan om mee te praten. Het afgelopen 

jaar stond vooral in het teken van de 

overgang naar een nieuw redactie en 

montagesysteem. In december is RTV 

Drenthe over gegaan naar iNOS en 

Avid. De Redactieraad heeft ervoor 

gepleit om mensen goed voor te berei-

den op de overgang en te zorgen voor 

voldoende mankracht na de overgang. 

Het waren drukke maanden waarin 

heel veel mensen meerdere dagen op 

cursus gingen om te leren werken met 

het nieuwe systeem. Begin december 

gingen we over en dat verliep, dankzij 

de inzet van veel collega’s op allerlei 

afdelingen, goed. Daar mogen we met 

zijn allen trots op zijn.

In mei gingen we van start met een 

nieuwe werkwijze, Online First. 

Online is het eerste platform waarop 

we onze artikelen en filmpjes zetten. 

Een flinke ommezwaai voor ieder-

een op de redactie. Zo werken we nu 

bijvoorbeeld met een ‘klok’. Met deze 

werkwijze maken we afspraken over 

wat we wanneer op welk mediakanaal 

plaatsen. Naast de deadlines voor tv 

en radio, zijn er nu ook deadlines voor 

online. We hebben het afgelopen jaar 

flinke stappen gemaakt, maar zijn er 

nog niet. Er is geregeld overleg en we 

brainstormen hoe we het principe 

van Online First nog beter kunnen 

toepassen.

Ruinerwold
Met de ontdekking van het ‘boer-

derijgezin’ in Ruinerwold in oktober 

hebben we laten zien wat de kracht 

van RTV Drenthe is. Nadat de tip bin-

nenkwam heeft iedereen alles op alles 

gezet om onze kijkers en luisteraars 

zo snel mogelijk van het laatste nieu-

ws te voorzien. RTV Drenthe kwam 

met de primeur van dit verhaal en dat 

bleef niet onopgemerkt. Collega’s ver-

schenen in verschillende talkshows, 

waren te horen op radiozenders over 

de hele wereld en werden genoemd in 

internationale kranten.

Lunchsessies
In november heeft de Redactieraad 

weer samen met de Ondernemings-

raad lunchsessies gehouden. Een 

week lang konden collega’s bij ons 

naar binnen stappen om te vertellen 

wat goed gaat, en wat nog beter kan. 

We hadden veel respons en gingen 

daardoor goed voorbereid naar de 

jaarlijkse bijeenkomst met de OR en 

het RBT in Veenhuizen. De redactie-

raad maakt zich, samen met de OR, 

zorgen over de oplopende werkdruk. 

We moeten steeds meer doen, met 

steeds minder mensen. Ook is er 

gesproken over het (niet meer zo 

nieuwe) radioformat. We zijn blij met 

de stijgende luistercijfers en blijven 

met zijn allen kijken wat we kunnen 

verbeteren.

Het afgelopen jaar heeft de Redac-

tieraad de statuten aangepast. Deze 

waren verouderd en zijn aangepast 

Redactieraad

Jaarverslag | Redactieraad

Ineke Kemper 
Voorzitter
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aan de huidige werksituatie binnen 

RTV Drenthe. Daarbij is rekening 

gehouden met tijdelijke contracten 

en hoe om te gaan met freelancers, 

omdat zij ook een groot aandeel van 

de redactie vormen. Aan het eind 

van het jaar heeft Anouk Middel de 

Redactieraad verlaten, haar plek is 

begin 2020 ingenomen door Roy van 

Gool. In maart 2020 maakte Steven 

Stegen bekend dat hij RTV Drenthe 

verruilde voor een baan als wet-

houder in de gemeente Coevorden. 

Steven was jarenlang de voorzitter 

van de Redactieraad. Die functie is 

overgenomen door Ineke Kemper. 

Jaarverslag | Redactieraad
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Januari 
Het finaleweekend van het WK 

dammen 2019 wordt gehouden 

in het pand van RTV Drenthe. Het 

is een spannende strijd tussen de in 

Emmen geboren Roel Boomstra en 

de Rus Alexander Schwarzman. Onze 

kijkers zien live bij RTV Drenthe dat 

Boomstra de nieuwe wereldkampioen 

dammen wordt! 

In de lijst best gelezen artikelen 

van 2019 zien we in de top-5 

natuurlijk (enkele) verhalen over 

het boerderijgezin in Ruinerwold. 

Maar ook entertainment doet het 

goed. Zo staat het artikel over boerin 

Annemiek in Boer zoekt Vrouw hoog 

bovenaan. 

Maar het best gelezen bericht in 2019 

wordt geschreven op 16 januari en 

heeft als kop: Docente uit Emmen zit 

thuis na uitlekken naaktfoto’s. 

Februari
RTV Drenthe en de NOS 

kondigen een online 

samenwerking aan. Over en weer 

wordt nog meer nieuws uitgewisseld. 

Zo krijgt het nieuws van de regionale 

omroep een vaste plek op de site en de 

app van de NOS. Het project moet in 

het najaar van 2020 klaar zijn. 

RTV Drenthe staat vandaag de 

hele dag in het teken van de 

barre winter van 1979. Precies veertig 

jaar geleden werd Drenthe geteisterd 

door een sneeuwstorm, waardoor veel 

dorpen van de buitenwereld werden 

afgesloten. 

RTV Drenthe kijkt deze dag terug op 

die periode. Zo wordt er een speciale 

televisie-uitzending gemaakt met 

veel beelden uit 1979, zijn er op de 

radio veel verhalen te horen over deze 

sneeuwstorm en kunnen bezoekers 

online een liveblog lezen alsof het 

weer 1979 is. 

Het Radio Drenthe-programma 

Radio Westerbork van 

presentatrice Sophie Timmer is 

genomineerd voor een NL Award. Dit 

zijn de jaarlijkse onderscheidingen 

voor de beste programma’s van de 

regionale omroepen. De nominatie 

is voor de uitzending die in zijn 

geheel gewijd is aan journalist Philip 

Mechanicus, die tijdens zijn verblijf 

in Kamp Westerbork een dagboek 

bijhield. Helaas blijkt op woensdag 27 

maart dat het programma niet in de 

prijzen valt. 

Maart
Minister van Mediazaken 

Arie Slob komt op bezoek bij 

RTV Drenthe. Hij legt uit een hart 

voor de regio te hebben en erkent 

de meerwaarde van een regionale 

omroep voor de provincie. Hij 

vertelt met een plan te komen om de 

regionale omroepen op een landelijke 

TV-kanaal  in te zetten.

Programmazaken Redactioneel Beleidsteam  

Jaarverslag | Programmazaken 29

13

16

4

14

21

11



Bestuursverslag 3

Raad van Toezicht 19

Ondernemingsraad 22

Redactieraad 26

Programmazaken 29

Mediatechniek en ICT 35

Sales & Marketing 37

Sociaal jaarverslag 40

Mediaraad 45

Financieel jaarverslag 55

Bijlagen 62

30

Inhoud Jaarverslag 2019

Maart 
De hele week 

pakt RTV 

Drenthe uit met verhalen op radio, 

tv en website over de provinciale 

verkiezingen. Speciaal voor Facebook 

maakt verslaggever Josien Feitsma 

de serie Drenthe Kiest Jong. In dit 

programma praat ze met jongeren 

over provinciale thema’s. 

Op de vooravond van de provinciale 

verkiezingen leiden Margriet Benak 

en Serge Vinkenvleugel een groot 

livedebat op TV Drenthe. 

Op de uitslagenavond zijn de 

uitslagen van de provinciale 

verkiezingen op de website van RTV 

Drenthe snel te vinden.

En de volgende ochtend is er op radio 

en TV Drenthe de uitslagenochtend. 

In deze uitzending praat Judith 

Regendorp de kijkers bij over de 

uitslagen. Daarnaast geven politieke 

partijen en maatschappelijk 

organisaties hun visie op de uitslag. 

 

RTV Drenthe start met 

het uitzenden van een 

nieuwe podcast: Binnen de Muren. 

Een podcast van verslaggever 

Marjolein Knol over het leven in de 

penitentiaire inrichting Esserheem, 

een gevangenis in het Drentse dorpje 

Veenhuizen. Knol mocht geregeld 

meelopen, om erachter te komen hoe 

het is om te leven in een gevangenis. 

April 
Wel of geen paasvuren in jouw 

gemeente? Een service-bericht 

dat in 2019 goed wordt gelezen. 

Logisch ook, want door de droogte 

worden er veel paasvuren afgelast 

en natuurlijk zijn de inwoners van 

onze provincie geïnteresseerd in de 

berichtgeving hierover. 

Radio Drenthe presentatrice 

Herma Stroetinga overlijdt na 

een kort ziekbed. Herma was jarenlang 

de drijvende kracht achter het 

zondagochtendprogramma Opmaot, en 

ze was door de jaren heen betrokken 

bij diverse radio- en TV programma’s. 

Herma is 75 jaar geworden.
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Mei
Dieren doen het altijd goed op 

de RTV Drenthe website en op 

onze Facebook-pagina’s. Ook op ons 

platform ROEG! worden video’s met 

dieren goed bekeken. Zo hadden we 

in november unieke beelden van de 

Oehoe in Drenthe. Een bericht dat goed 

gelezen en bekeken werd. 

Het verhaal dat het meest gelezen 

wordt op de Facebook-pagina van 

ROEG! is een video met beelden van 

spelende vosjes. De beelden kwamen 

van de wildcam van boswachter 

Pauline Arends en het bericht dat wij 

hierover op Facebook zetten bereikt 

bijna 60.000 mensen. 

Ruim 2500 mensen zijn 

aanwezig bij de herdenking van 

oorlogsslachtoffers bij het Nationaal 

Monument Westerbork. Een avond met 

indrukwekkende toespraken van onder 

meer jongeren, kampoverlevenden en 

minister Hugo de Jonge. De herdenking 

op het terrein van voormalig Kamp 

Westerbork is live te volgen bij RTV 

Drenthe, zowel op radio als tv en de 

website.

RTV Drenthe begint met een 

nieuwe werkwijze op de redactie, 

Online First. We werken met een eigen 

ontworpen mediaklok. Die geeft aan 

wanneer we een nieuwe artikel met 

video op de website willen hebben. Een 

houvast voor verslaggevers en redactie. 

Daarnaast werken de verslaggevers 

vanaf nu in teams, waardoor er meer 

onderlinge samenwerking is. 

Mooi nieuws voor de radio. 

Sinds september 2018 is er 

een nieuwe radioprogrammering 

en vandaag horen we dat de Radio 

Drenthe een marktaandeel heeft 

van 13,4 %. Het hoogste percentage 

sinds de invoering van de nieuwe 

radioprogrammering.

Juni
Dit weekend wordt 

het ‘Hello Festival’ in 

Emmen gehouden. Voor het eerst 

maakt RTV Drenthe hiervandaan 

liveradio. In totaal wordt er vanuit de 

mobiele studio maar liefst 16 uur live 

radio gemaakt en het leuke is: mensen 

kunnen ook op tv deze uitzendingen 

volgen. Een hoogtepunt: het interview 

met muzikant/acteur Steve van Zandt.

VKW verslaat in de halve finale 

van de nacompetitie Fortuna 

Wormerveer na een zinderende 

penaltyserie. Deze penalty’s kunnen 

mensen bekijken op de Facebook-

pagina van Onze Club. En dat doet men 

massaal. Maar liefst 74.000 mensen 

worden met dit bericht bereikt.  

Drenthe is 

weer in de ban 

van de TT. Dit jaarlijkse evenement 

krijgt uiteraard ook bij RTV Drenthe 

veel aandacht. Zo is er een mobiele 

radiostudio 3 dagen aanwezig op de TT 

Camping Jan en Bertha. Hiervandaan 

worden vele uitzendingen gemaakt. 

Voor de website en de sociale 

media maakt verslaggever Jeanine 

Hofsteenge de vlog ‘ Sjaan Op de Baan’. 

Een succes, waarbij zij veel leuke 

reacties krijgt van kijkers. En ook onze 

TT website wordt goed bezocht. Hier 

zijn achtergrondverhalen over de TT en 

nieuws over de kwalificaties en races te 

vinden. De uitzendingen op TV worden 

goed bekeken. Voor het eerst zenden 

we de uittocht van alle TT-gangers na 

de races live uit op tv en website. Dit 

wordt goed bekeken en gewaardeerd 

blijkt uit de vele reacties. 
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Juli
Het is warm in Drenthe, heel 

warm. En daarom is in een 

liveblog al het nieuws te volgen over 

de hitte. Verschillende verslaggevers 

zijn deze dag op pad en leveren voor 

het liveblog en de uitzendingen snel 

video’s aan. Bijvoorbeeld over het 

maken van Italiaans schepijs, het 

gieten van water over de bruggen en 

een verslaggever gaat op zoek naar het 

koelste plekje in Drenthe. 

September
De eerste maandag na de 

zomervakantie maakt Radio 

Drenthe een speciale 12 uur durende 

uitzending vanaf een benzinestation 

langs de A28. De hele dag wordt gratis 

koffie geschonken en  afnemers mogen 

de RTV Drenthe koffiemokken houden. 

Omdat het ‘ gewone werk’ weer is 

begonnen.

We hebben een Q&A met 

Dick Lukkien op Facebook 

en de website. RTV Drenthe 

sportverslaggever René Posthuma 

spreekt met Lukkien in het stadion 

van FC Emmen, veel mensen stellen 

vragen en Lukkien beantwoordt veel 

van deze vragen. 

De programma’s van RTV 

Drenthe en andere regionale 

omroepen zijn vanaf vandaag ook bij 

NLZIET te bekijken. Zowel de live-

uitzendingen als herhalingen zijn er 

te zien. NLZIET is een online platform 

waarop programma’s van NPO, RTL en 

SBS en nu ook de regionale omroepen 

terug te kijken zijn. 

Koning Willem-Alexander 

en koningin Maxima komen 

naar Drenthe. Ze bezoeken meerdere 

locaties in Zuidwest Drenthe. RTV 

Drenthe volgt het Koninklijk paar 

urenlang op de voet. Zo maken we 

voor TV een speciale uitzending vanaf 

locatie, zijn alle foto’s en video’s snel te 

zien online in een speciaal liveblog en 

uiteraard vertellen de verslaggevers 

alles over het bezoek op Radio 

Drenthe.  

Oktober
Journalist Egbert van der 

Veen overlijdt op 83-jarige 

leeftijd. Egbert werkte bij de RONO (de 

Regionale Omroep Noord en Oost) en 

was betrokken bij de start van Radio 

Drenthe in 1989, waar hij tot 1994 

nieuwschef was.

Vandaag is het eerste 

boerenprotest van dit jaar 

en dit onderwerp leeft in onze 

provincie. We houden op de website 

een liveblog bij en op radio en tv 

praten verslaggevers ons bij over de 

demonstraties in Drenthe en Den 

Haag. 

En er is meer nieuws vandaag, want 

verslaggever Steven Stegen weet 

te achterhalen dat er honderden 

banen geschrapt worden bij Treant 

Zorggroep. Een primeur voor RTV 

Drenthe en het is voor het eerst dat de 

NOS een push-bericht verstuurt met 

nieuws van een regionale omroep.  
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Oktober
De Facebookpost Actie veur 

Dennis haalt op de Facebook-

pagina van Drenthe Sport het meeste 

bereik, namelijk 68.000 mensen. De 

video gaat over een initiatief van 

FC Emmen supporters voor mede-

supporter Dennis. Hij heeft een 

hersenbloeding gehad. 

Voor het eerst staat RTV 

Drenthe met de mobiele 

studio op de Zuidlaardermarkt. 

Met verslaggevers die ons bijpraten 

over de beveiliging van zo’n groot 

evenement tot en met het maken van 

de traditionele Zuidlaarderbol. In 

totaal maakt RTV Drenthe deze dagen 

34 uur live radio en tv. 

Journalistieke scoop van 

het jaar voor RTV Drenthe: 

de ontdekking van het sektegezin 

van Ruinerwold. Het nieuws wordt 

landelijk groot opgepakt. Margriet 

Benak en Andries Ophof geven bij de 

landelijke praatprogramma’s uitleg 

over deze gebeurtenis.

Het nieuws komt naar buiten door de 

goede contacten die de RTV Drenthe 

verslaggevers hebben. 

Het nieuws over Treant, de 

boerenprotesten en natuurlijk 

vooral het nieuws over het verborgen 

gezin in Ruinerwold trokken heel veel 

bezoekers naar onze website. In deze 

maand is onze website maar liefst 8,3 

miljoen bezocht, voor RTV Drenthe 

een record! 

Op Instagram laten we in 

een speciaal gemaakte video 

zien hoe je autoruiten veilig en goed 

kunt ontdooien. Deze video doet het 

goed op Instagram en bereikt 41.000 

mensen. 

December 
Een nieuwe technische 

mijlpaal. RTV Drenthe gaat 

over op het redactiesysteem iNOS en 

het montagesysteem Avid. De redactie 

werkt nu in hetzelfde systeem als de 

NOS. Een grote verandering want alle 

informatie over verhalen, interviews 

en online-artikelen staat nu in een 

ander systeem. De afgelopen weken 

zijn alle collega’s getraind en vandaag 

is de start. 

Onze video over Luuk ten 

Have uit Zuidlaren en zijn 

grote puzzel wordt heel goed bekeken 

op Facebook. Maar liefst 1,2 miljoen 

keer. 33.000 mensen laten een reactie 

achter bij dit Facebookbericht. Er zijn 

heel veel mensen die elkaar taggen. 

Maar liefst 76 miljoen bezoeken 

in 2019 op onze RTV Drenthe 

website. Dat is een record. Een paar 

interessante getallen. Per dag hadden 

we gemiddeld 208.219 bezoeken, 

per uur waren dat 8675 bezoeken. 

Daarmee zijn we 16% gegroeid ten 

opzichte van 2018.  Prachtige cijfers 

om het jaar mee af te sluiten. 
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In 2019 heeft RTV Drenthe het 

newsroomsysteem iNOS op de 

redactie geïmplementeerd. iNOS is 

ontwikkeld door en bij de NOS en 

biedt veel voordelen. 

Story based
Een newsroomsysteem is het hart van 

een nieuws gestuurde omroep. Met 

de komst van verschillende output 

kanalen (Facebook, Twitter, app en 

social media) is het werken met een 

goed newsroomsysteem van groot 

belang. Het eenmalig invoeren van 

content, en het aangepast verspreiden 

naar de verschillende mediakanalen, 

bespaard mankracht en vergroot 

de aanwezigheid van de omroep op 

alle relevante outputkanalen. ‘Story 

based’ werken is de toekomst, en RTV 

Drenthe heeft daarin een flinke stap 

gemaakt.

Naast een nieuwe newsroomsysteem 

is in 2019 ook het complete video-

editplatform vervangen door Avid. 

Avid is vergaand gekoppeld met iNOS 

en geeft flexibiliteit in het maken 

van content door iedereen in het 

bedrijf. RTV Drenthe maakt als een 

van de eerste omroepen gebruik van 

een cloudoplossing van Avid, zodat 

iedereen op elke werkplek, zelfs thuis, 

kan monteren zonder dat hiervoor 

dure en snelle computers nodig zijn. 

SNG-wagen vervangen
Er is afscheid genomen van de oude 

SNG-wagen, die is vervangen door een 

compleet nieuwe SNG-regiewagen. 

RTV Drenthe kan hiermee veel sneller 

live verslag doen van evenementen 

en gebeurtenissen in de provincie. 

Doordat alles nu geïntegreerd is in 

deze nieuwe wagen is er veel minder 

op- en afbouwtijd nodig, hierdoor 

wordt veel tijd bespaard. De nieuwe 

wagen kan zowel als eenmansregie als 

volledige regiewagen ingezet worden. 

De wagen is uitermate efficiënt 

ingericht door medewerkers van 

verschillende Drentse bedrijven.

Nieuwe camera’s
De vier ENG camera’s zijn vervangend 

door nieuwe modellen. Deze nieuwe 

camera’s kunnen zonder tussenkomst 

van extra apparatuur direct de 

beelden doorzetten naar de studio 

in Assen. Zo kan de online editor 

er direct mee aan de slag. Hierdoor 

kunnen we sneller en efficiënter 

werken. Ook is het met deze camera’s 

veel eenvoudiger om direct live te 

gaan bij actuele gebeurtenissen in de 

provincie Drenthe.

Dataopslag
De complete dataopslag, inclusief 

het back-up traject, is tegen het licht 

gehouden en vervangen. 

15
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De afdeling Sales & Marketing heeft 

een mooi jaar achter de rug. Er 

werd veel kennis uitgewisseld en 

overgedragen, en daar plukken we 

steeds meer de vruchten van. We zijn 

slagvaardig, constructief en werken 

op een prettige manier samen met de 

andere afdelingen.

Marktontwikkeling
In de afgelopen jaren is een sterke 

band opgebouwd met trouwe 

adverteerders, zij zijn tevreden over 

het advies en de uitvoering van de 

ingezette reclamecampagnes bij RTV 

Drenthe. Dit heeft ervoor gezorgd dat, 

in combinatie met de verkoop van ons 

landelijk boekingskantoor ORN, de 

totale begroting is gerealiseerd. 

Het gaat goed met de regionale 

reclameverkoop. Over het algemeen 

blijft de retailsector wel achter qua 

omzet, dit kan te maken hebben met 

de trend dat veel producten online 

aangeschaft worden. De omzet van 

Omroep Reclame Nederland (ORN) 

staat door een dalende performance 

van de gezamenlijke regionale 

omroepen behoorlijk onder druk. 

Het is dan ook niet voor niets dat er 

zorgen zijn over de ontwikkelingen in 

de toekomst.

Online
De online reclameomzet in 2019 is 

gestegen. Dat is te danken aan de 

gemiddeld 6 miljoen maandelijkse 

bezoeken op rtvdrenthe.nl en in de 

apps, en ook door de samenwerking 

met de andere regionale omroepen. 

De samenwerking bestaat uit het 

gezamenlijk aanbieden van de online 

advertentieruimte (kavels), zodat er 

een hoger rendement kan worden 

gehaald.

Mediapartner
Als mediapartner, van evenementen 

en activiteiten in de provincie, 

heeft RTV Drenthe de mogelijkheid 

gekregen om in verschillende 

printmedia advertorials te plaatsen. 

Zo was er aandacht voor RTV 

Drenthe bij de Protos Weering, 

Oktobermaand Kindermaand, 

NoordBizz, Naobermagazine en in de 

programmaboekjes van verschillende 

evenementen. We proberen deze 

partnerships uit te breiden zodat we 

dekking hebben in de hele provincie. 

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 is 

RTV Drenthe bij veel evenementen en 

activiteiten betrokken. Voor het eerst 

stonden we met onze RTV Drenthe 

studio op het Hello Festival, de TT en 

de Zuidlaardermarkt. Gekoppeld aan 

een publieksactie is dit een mooie 

gelegenheid om RTV Drenthe als 

geheel te profileren.

De betrokkenheid bij evenementen 

van RTV Drenthe blijft belangrijk, 

om het ‘merk’ te promoten en onze 

publieke taak te vervullen. We 

hebben in 2019 gekozen om aanwezig 

te zijn bij minder, maar wel grotere, 

evenementen.

Opnieuw kennismaken
RTV Drenthe is de spil van de Drentse 

samenleving, dat is ons motto. Van 

Sales & Marketing
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en voor Drenthe. Op radio, televisie, 

rtvdrenthe.nl en sociale media 

brengen we een heel divers aanbod. 

(Achtergrond)nieuws, sport, muziek, 

natuur, geschiedenis en nog veel 

meer. In het voorjaar hebben we een 

mediacampagne ingezet om mensen 

als het ware opnieuw kennis te laten 

maken met RTV Drenthe. Via Abri’s, 

reclamemasten, ledschermen, online 

en (ook onze eigen kanalen) brengen 

we het publiek in Drenthe op de 

hoogte.

We richten onze pijlen op nieuwe 

potentiële doelgroepen. Deze 

doelgroepen verschillen per kanaal. 

Radio en televisie kennen gemiddeld 

een ouder publiek dan bijvoorbeeld 

sociale media. Het blijft een uitdaging 

om iedereen te bereiken. Daarom 

zetten we in onze communicatie 

steeds meer in op een mix van on- 

en offline campagnes en houden 

voortdurend onze strategie tegen 

het licht. In 2019 zijn we voor het 

eerst weer marktleider geweest in de 

provincie Drenthe. Wij gaan door op 

de ingezette weg!

Interne communicatie
Het gebruik van intranet door de 

medewerkers van RTV Drenthe heeft 

een enorme boost gekregen. RTV 

Drenthe is qua organisatie te groot 

om klein te zijn, en te klein om groot 

te zijn. Dat heeft ook gevolgen voor 

Intranet. Veel medewerkers weten 

het platform te vinden, maar geven 

in sommige gevallen de voorkeur aan 

mail. Andere medewerkers vinden 

de hoeveelheid mail te groot, en 

zien liever het interne nieuws op 

intranet verschijnen. In december 

heeft een stagiair onderzoek gedaan 

naar het gebruik van Intranet, en 

ook de wensen geïnventariseerd. De 

resultaten en verbeterpunten worden 

in 2020 uitgewerkt.

Er is een aantal informatie-

bijeenkomsten georganiseerd, 

waarin medewerkers door het onder 

andere het MT, RBT, de OR en RR zijn 

geïnformeerd over de in- en externe 

ontwikkelingen.

Onderzoek 
In 2019 zijn er verschillende kijk- en 

luisteronderzoeken uitgevoerd. 

Het onderzoek van Motivaction 

richt zich op het (crossmediale) 

bereik en de waardering. SKO en 

NLO rapporteren kwantitatieve 

cijfers; de kijk- en luistercijfers voor 

radio en televisie. We zijn gestopt 

met het aanvullend onderzoek van 

Marktonderzoekbureau KIEN. Het 

onderzoek van Motivaction is, in 

gezamenlijkheid met de overige 

regionale omroepen, uitgebreid. Zo 

hebben we een goed beeld waar wij 

als regionale publiek omroep staan.

Enkele resultaten uit het onderzoek 

van Motivaction:

• Per maand waren er gemiddeld 6,4 

miljoen online bezoeken via website 

en app.

• Het weekbereik van TV Drenthe is 

42%.

• Het gemiddeld marktaandeel Radio 

Drenthe is 11,,6%.

• Steeds meer inwoners maken 

gebruik van alle mediakanalen 

(radio, televisie en online).

• RTV Drenthe werd beoordeeld met 

een 7,4.

Jaarverslag | Sales & Marketing
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Aantallen
Het personeelsbestand van RTV Dren-

the is in 2019 gestegen. In 2018 waren 

er 82 medewerkers in dienst bij RTV 

Drenthe, samen maakten zij 71,64 FTE. 

In 2019 is dit licht gestegen naar 84 

medewerkers, samen 73,08 FTE.

Door vertrek van medewerkers zijn de 

volgende vacatures ontstaan: 

• Hoofd Sales & Marketing

• Bureauredacteur met 

 coördinerende taken 

• Bureauredacteur (4x)

• Verslaggever

• Netwerk/Systeembeheer (2x)

• Multimedia Vormgever/

 Webdesigner

• Producer Radio

• Sociaal Media redacteur (freelance)

• Telefoniste (freelance)

Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd lag in 2018 op 

44,83 jaar en is in 2019 licht gedaald 

naar 44,76 jaar.

Stage
We mochten in 2019 opnieuw stagi-

aires verwelkomen bij RTV Drenthe. 

Studenten kunnen op deze manier 

werkervaring opdoen in de diverse 

disciplines die we hebben. Onder-

staand een overzicht van de afdelin-

gen en het aantal stagiaires: 

Redactie  

Sport    

Media en Vormgeving  

Marketing   

ICT    

Techniek   

Secretariaat   

Werkervaringsplek
In 2019 hebben we een werkervarings-

plek beschikbaar gesteld voor een 

verslaggever. Deze medewerker heeft 

recent zijn opleiding afgerond en kan 

op deze manier werkervaring opdoen.

Freelancers
In 2019 hebben we samengewerkt met 

ongeveer 60 freelancers. We vinden 

het belangrijk freelancers betrokken 

te houden bij RTV Drenthe. Aangezien 

we flexibeler willen werken maken we 

meer gebruik van de inzet freelancers. 

Opleidingen
Het opleidingsbudget voor 2019 was 

€ 33.900,00 Diverse medewerkers 

hebben een cursus gevolgd. De re-

dactiemedewerkers hebben verschil-

lende trainingen gevolgd bij Wouter 

Kurpershoek en de medewerkers van 

de afdelingen mediatechniek/ICT en 

redactie hebben een training gehad 

met betrekking tot iNOS en Avid.

Loopbaanbeleid
Ten aanzien van loopbaantrajecten 

zijn er afspraken gemaakt in de cao. 

RTV Drenthe werkt samen met ver-

schillende partijen voor de invulling 

van loopbaantrajecten. In 2019 hebben 

10 medewerkers een loopbaantraject 

gevolgd. 

Sociaal jaarverslag 

Personeel

Jaarverslag | Sociaal jaarverslag

Bianca Terlouw
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De ervaringen zijn positief; loopbaan-

trajecten zijn een geaccepteerd 

gegeven binnen onze organisatie.

Beoordelen
Jaarlijks voeren de leidinggevenden 

met iedere medewerker een func-

tioneringsgesprek en een beoorde-

lingsgesprek. De uitkomsten van de 

beoordelingsgesprekken staan in 

onderstaande tabel.

Huis van Werkvermogen
In het najaar van 2019 is RTV Drenthe 

na toestemming van de OR gestart 

met de implementatie van de systema-

tiek van het Huis van Werkvermogen. 

Een systematiek die aansluit bij de 

duurzaam inzetbaar van onze 

medewerkers. Met de invoering van 

deze systematiek vervalt het 

functioneringsgesprek en het 

beoordelingsgesprek. De verwachting 

is dat de systematiek in 2020 wordt 

ingevoerd.

Arbeidsomstandigheden

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is in 

2019 gedaald ten opzichte van 2018. 

In 2018 was het verzuimpercentage 

3,03 in 2019 is dit 1,71. Oorzaak van de 

daling is dat er minder langdurige 

zieken zijn.

De ziekmeldingsfrequentie is in 2019 

gedaald ten opzichte van 2018. In 2018 

was de meldingsfrequentie 1,09. 

In 2019 is dit 0,84. Het aantal verzui-

men is gedaald, van 89 in 2018 naar 69 

in 2019.   

Ver boven de norm 0

Boven de norm 7

Conform de norm     60

Te ontwikkelen     1

Ver onder de norm 0

Totaal 68   

Aantal beoordelings- 
gesprekken

Verzuimpercentage 
% berekend op basis van 
beëindigde verzuimen

Gemiddelde verzuimduur
gem. aantal dagen beëin-
digde verzuimen

Meldingsfrequentie
aantal meldingen/ totaal 
personeelsbestand: leden

Ziekteverzuimgegevens
(excl.  zwangerschapsverlof)

1,71

14

0,84

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

82,69

15,38

1,93

Totaal aantal verzuimen 100

Ziekteverzuimgegevens
(excl.  zwangerschapsverlof)
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Bedrijfsarts
De bedrijfsarts houdt, wanneer nodig, 

maandelijks spreekuur bij RTV Dren-

the. Arbeidsongeschikte medewerkers 

worden regelmatig besproken in een 

overleg tussen bedrijfsarts en leiding-

gevende. 

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 

2019 een herhalingscursus gevolgd. 

Tevens is er een ontruimings-

oefening geweest. Deze is goed 

verlopen. De BHV heeft naast het 

plakken van enkele pleisters, geen 

hulp verleend

Vertrouwenspersoon
RTV Drenthe heeft een externe ver-

trouwenspersoon. De medewerker 

kan deze vertrouwenspersoon bena-

deren als de klokkenluidersregeling 

van toepassing is of als er sprake is 

van ongewenste omgangsvormen.
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Personeelscijfers peildatum 31 december 2019

Omroep Programma Techniek Reclame Overig Totaal

 46,93 13,08 3,06 10,01 73,08

Aantal fte’s verdeeld naar:

Leeftijdscategorie Man Vrouw Totaal 

15 t/m 24 jaar 0 1 1

25 t/m 34 11 9 20

35 t/m 44 7 6 13

45 t/m 54 20 13 33

55 t/m 59 8 4 12

60+ 2 3 5

Totaal 48 36 84

Personele mutaties   Leden

Aantal personeelsleden 1 jan. 2019  82

Instroom       15

Uitstroom      13

Aantal personeelsleden per 31 dec. 2019    84

Personeelsbestand verdeeld naar leeftijdscategorie en man/vrouw

Bedragen (gerealiseerde uitgaven)  Aantal 

Loonkosten   4.809.729

Opleidingskosten        101.616

Freelancekosten   1.645.559 

Jaarverslag | Sociaal jaarverslag

Arbeidsomstandigheden
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Mediaraad Joh. L. Rodenhuis 
Voorzitter

45Jaarverslag | Mediaraad

Voorwoord
Hierbij presenteert de regionale 

mediaraad van RTV Drenthe haar 

jaarverslag 2019.

Dit jaar werd de mediaraad deels 

opnieuw samengesteld, nadat 2018 

was afgesloten met een aantal 

vacatures. Het is gelukt deze 

vacatures in te vullen met vijf 

enthousiaste nieuwe leden!

In juni verscheen de visiebrief 

‘toekomst publiek omroepbestel’ van 

minister Slob. Dat de zender NPO3 

in zijn visie deels een regiozender 

moet worden was voor velen een 

verrassing. Temeer omdat eigenlijk 

verwacht werd dat de invoering van 

regionale vensterbulletins op NPO1 

of 2 dit jaar eindelijk zijn beslag zou 

krijgen. De proef die daarvoor draaide 

bij 3 regionale omroepen en de 

NOS was ten slotte prima verlopen. 

Helaas zette de minister dit project 

vooralsnog ‘on hold’ in verband met 

de bijkomende hoge kosten voor 

het ‘technisch’ invoeren van de 

vensterprogrammering.

Het is nog de vraag of de regionale 

omroepen extra financiële middelen 

krijgen om tv-programma’s voor 

NPO3 te maken. En bovendien vinden 

de regionale omroepen het van zeer 

groot belang dat ze hun eigen tv-

zender behouden indien ze via NPO3 

onderdeel worden van de NPO. 

Doelstellingen Mediaraad
1.  Beschikbaar zijn voor de 

programmaleiding als vraagbaak/

informatiebank. 

2.  Toetsen en beoordelen van het 

media-aanbod van RTV Drenthe - 

in de breedste zin.

3.  Optreden als klankbord tussen 

RTV Drenthe en het publiek.

4.  Indien mogelijk bij toetsing 

gebruikmaken van digitale 

systemen. 

Binnen de mediaraad leefde al 

langere tijd de gedachte om een 

breder publiek te consulteren over 

het media-aanbod van RTV Drenthe. 

Enerzijds wilde de mediaraad 

hiermee de band met haar achterban 

versterken, anderzijds zou hiermee 

ook de doelstelling ‘optreden als 

klankbord tussen RTV Drenthe’ 

worden gerealiseerd. 

Na een bezoek aan een landelijke 

RPO-bijeenkomst voor mediaraden 

ontstond het idee om de eigen 

achterban te consulteren tijdens 

een te organiseren bijeenkomst in 

het atrium van het studiocomplex 

van RTV Drenthe. Dit voorstel werd 

positief ontvangen door de directie.

Een werkgroep trof de 

voorbereidingen en in september 

vond de eerste atriumbijeenkomst 

plaats. 

Onder leiding van een 

gespreksleider discussieerden die 

avond ca. 50 aanwezigen met de 

programmaleiding over RTV Drenthe. 

Het was een goed geslaagd initiatief 

dat hopelijk een vervolg krijgt. 

Stichting RPO
De mediaraad vindt het van belang 

dat onze directeur/hoofdredacteur 

zich blijft inzetten voor een eerlijke 

bekostiging van alle regionale 
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omroepen. De huidige bekostiging is 

nog steeds gebaseerd op het aantal 

inwoners per provincie en daardoor 

krijgt RTV Drenthe – samen met 3 

andere kleine omroepen - veel minder 

subsidie dan bijv. regionale omroepen 

in de dichtbevolkte Randstad en 

in grote provincies als Brabant en 

Gelderland. Hopelijk komt deze 

discussie in 2020 op gang en komt 

de RPO in de positie om dit goed te 

regelen.

Samenwerking met landelijke, 
regionale en lokale publieke 
omroepen
De mediaraad vindt het van belang 

dat er nauw wordt samengewerkt 

door de publieke landelijke, regionale 

en lokale omroepen. Een uitwisseling 

met een mediaraad van één of 

meerdere collega-omroepen hebben 

we dit jaar niet kunnen realiseren. Dit 

plan wordt opgepakt in 2020.

Helaas was het eind 2019 voor mij als 

voorzitter tijd om plaats te maken 

voor een opvolger. Ik wil daarom 

graag van de gelegenheid gebruik 

maken om langs deze weg iedereen 

te bedanken voor de prettige en 

constructieve samenwerking in de 

afgelopen 11 jaar.

Ook met de directeur/hoofdredacteur 

was de samenwerking altijd gericht 

op het ontwikkelen van de regionale 

omroep in casu van RTV Drenthe. Hij 

heeft vanaf zijn aantreden bij RTV 

Drenthe de mediaraad en ook mijzelf 

aangemoedigd om verder te bouwen 

aan een actieve raad, die gevraagd en 

ongevraagd haar adviezen kan geven. 

De samenwerking vond altijd in een 

uiterst positieve sfeer plaats.

Het was dan ook een voorrecht om 

voorzitter van deze raad te zijn, die 

altijd voortreffelijk ondersteund werd 

door het managementsecretariaat. 

Ik wens RTV Drenthe, de directie, het 

personeel èn de mediaraad alle goeds 

toe voor de toekomst.

Joh. L. Rodenhuis

Jaarverslag | Mediaraad
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Positie Mediaraad
De regionale mediaraad heeft binnen 

de regionale omroep een eigen positie 

en taak. In de Mediawet is deze taak 

vastgelegd als ‘het bepalen van het 

media-aanbodbeleid’. 

Verder is in de wet vastgelegd dat de 

mediaraad representatief moet zijn 

voor de belangrijkste stromingen in 

het verzorgingsgebied van de omroep 

(Mediawet artikel 2.61 lid 2.c.).

De regionale mediaraad is een 

statutair orgaan van de omroep. 

Het interne aanspreekpunt voor de 

regionale mediaraad is de directeur/

hoofdredacteur. De mediaraad 

functioneert onafhankelijk van 

andere organen binnen de omroep en 

is onafhankelijk van commerciële en 

overheidsinvloeden.

Representativiteit
1. De mediaraad telt ten minste 9 en 

ten hoogste 15 leden. 

2. De leden van de mediaraad 

zijn representatief voor de 

maatschappelijke, culturele, 

godsdienstige en geestelijke 

stromingen die in de provincie 

Drenthe voorkomen, zodat een 

programma kan worden verzorgd 

wat voorziet in de bevrediging van 

de behoeften van deze stromingen. 

De leden vormen zoveel mogelijk 

een representatieve afspiegeling 

van de inwoners van de regio.

3. De leden van de mediaraad 

worden op voordracht van de 

voorzitter van de mediaraad 

benoemd door het bestuur 

van RTV Drenthe. Het bestuur 

draagt zorg voor voldoende 

representativiteit als bedoeld in 

het voorgaand lid.

4. Vacatures in de mediaraad dienen 

binnen zes maanden na ontstaan 

te worden vervuld.

5. De voorzitter en de secretaris 

worden na overleg met de 

mediaraad door het bestuur 

benoemd.
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Naam Woonplaats / Gemeente Stroming

Samenstelling Mediaraad 2019  

Dhr. Johan L. Rodenhuis Nijeveen onafhankelijk voorzitter
voorzitter          Gem. Meppel
afgetreden eind december 2019          

Dhr. Roelof Koops        Dwingeloo namens de vereniging Vrienden 

van RTV Drenthesecretaris   Gem. Westerveld
benoemd m.i.v. 2017

Mevr. Aranka Oosting Emmen kunst & cultuur     
benoemd m.i.v. 2019 Gem. Emmen       

Dhr. Hendrik Smeenge Lieveren agrarische sector/plattelandsontwikkeling/

bedrijfslevenafgetreden eind december 2019 Gem. Noordenveld         

Dhr. Djodjie Rinsampessy Assen etnische en culturele minderheden/

maatschappelijke zorg en welzijnherbenoemd m.i.v. 2018 Gem. Assen

Mevr. Margriet Lunenborg-Siebers Dalen sport
benoemd m.i.v. 2019       Gem. Coevorden

Dhr. Ger de Vos Assen educatie/onderwijs   
benoemd m.i.v. 2019 Gem. Assen

Dhr. Klaas Meppelink Mantinge kleine dorpen BOKD 
afgetreden eind december 2019    Gem. Midden-Drenthe        

Mevr. Judith van den Berg Vries natuur & milieu - recreatie & toerisme
benoemd m.i.v. 2019 Gem. Tynaarlo

Dhr. Bert Altena Ekehaar kerkgenootschappen/levensbeschouwelijke  

groeperingenbenoemd m.i.v. 2019 Gem. Aa&Hunze

Jaarverslag | Mediaraad
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Aftredende leden en vacatures 
Eind 2019 traden 3 leden statutair af: 

Hendrik Smeenge en Klaas Meppelink 

hebben na 10 jaar hun lidmaatschap 

beëindigd en onafhankelijk voorzitter 

Johan Rodenhuis stopte na een 

zittingsperiode van 11 jaar. 

Deze 3 leden waren al eerder 

aftredend maar toonden zich bereid 

in de raad te blijven totdat de 

landelijke ontwikkelingen bij de RPO 

waren afgerond. Met het verschijnen 

van de Handleiding voor regionale 

Mediaraden van de RPO in 2018 werd 

het nieuwe beleid opgepakt en in 2019 

volgde hun aftreden. 

De selectieprocedure werd gestart 

in het najaar en de opvolgers zijn 

benoemd met ingang van januari 

2020.

Bij de samenstelling van de mediaraad 

wordt gekeken naar:

• een evenredige verdeling van 

mannen en vrouwen

• geografische spreiding over de 

provincie;

• voldoende kennis van de te 

vertegenwoordigen stroming; 

• betrokkenheid bij het media-

aanbod van RTV Drenthe.

Mediaraadleden opereren zonder last 

of ruggespraak. Wel dienen zij door 

ervaring en werkzaamheden een 

goede band te hebben met-, 

aantoonbare kennis te hebben 

van-, en bekend te zijn met de 

stroming die zij als representant 

vertegenwoordigen.

Vergaderingen
De mediaraad kwam in 2019 bijeen op:

• 28 februari 

• 23 mei

• 4 september 

• 11 september

 atriumbijeenkomst *) 

• 12 december

Jaarverslag | Mediaraad

Tynaarlo

Assen

Emmen
Hoogeveen

Coevorden

Westerveld

Meppel
De Wolden

Midden
Drenthe

Aa en Hunze

Borger-Odoorn

Nijeveen

Dwingeloo  

Emmen 

Lieveren

Assen (2 leden)

Dalen

Mantinge 

Vries 

Ekehaar

Noordenveld
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Publieksparticipatie – 
consultatie - onderzoek

*) atriumbijeenkomst 

 Mediaraad 2019

De mediaraad heeft op 11 september 

2019 een eerste atriumbijeenkomst 

georganiseerd. 

Binnen de mediaraad leefde al langere 

tijd de gedachte om het publiek 

te consulteren over het media-

aanbod van RTV Drenthe. Goede 

voorbeelden van mogelijkheden voor 

publieksparticipatie kregen voorzitter 

en secretaris in 2018 tijdens een RPO-

bijeenkomst. Daarna werd het idee 

om zelf een dergelijke bijeenkomst te 

organiseren nader uitgewerkt met de 

directeur/hoofdredacteur.

De opkomst voor de eerste 

bijeenkomst was goed, circa 50 

deelnemers reageerden over 

het algemeen positief op onze 

omroep. Dat bleek o.a. uit de 

gehouden enquête die voor de 

pauze werd gehouden. Na de 

pauze werd doorgepraat over een 

aantal stellingen. De mediaraad 

kijkt met een goed gevoel terug. 

Ook de directeur/hoofdredacteur 

reageerde enthousiast en toonde zich 

bereid zijn medewerking aan een 

vervolgbijeenkomst te verlenen.

Programmabeleid

Missie
De mediaraad ondersteunt de door 

RTV Drenthe vastgestelde missie 

‘RTV Drenthe is, als betrouwbare 

en onafhankelijke informatiebron, 

de onmisbare spil in de Drentse 

samenleving’.

(uit: RTV Drenthe Klaar voor de 

Toekomst – Hier kom ik weg – Missie-

Visie-Strategie 2018-2023.)

Visie
Daarnaast kan de mediaraad zich 

vinden in:

-  RTV Drenthe is een betrouwbare, 

onafhankelijke organisatie die 

de kijkers, luisteraars en de 

onlinebezoekers centraal stelt. 

-  Online, op radio en op televisie 

maakt RTV Drenthe verhalen en 

programma’s die bijdragen aan de 

versterking en bewustwording van 

de regionale identiteit. 

-  RTV Drenthe is duidelijk aanwezig 

in de Drentse samenleving.

-  RTV Drenthe gelooft in nieuwe 

initiatieven vanuit alle geledingen 

van de Drentse samenleving en 

wil bij deze initiatieven betrokken 

worden. 

-  RTV Drenthe wil verbinden en 

neemt daarom ook zelf initiatief 

voor samenwerking. Nieuwe 

mogelijkheden, die online en 

sociale media bieden, geven 

kansen om nieuwe doelgroepen 

te bereiken en het bereik van 

RTV Drenthe te vergroten. Op 

deze manier vervult RTV Drenthe 

een onmisbare spilfunctie in de 

provincie.

-  RTV Drenthe vindt het Drents 

belangrijk. De streektaal komt in 

allerlei vormen terug in uitingen 

op radio, televisie en online/sociale 

media, passend bij de culturele 

identiteit en ter bevordering 

van de samenhang in de Drentse 

samenleving.

Verantwoording
De regionale mediaraad heeft een 

belangrijke rol voor regionale 

verankering en verantwoording. Het 

media-aanbodbeleid wordt namelijk 

door de mediaraad vastgesteld en 

geëvalueerd. 

Jaarverslag | Mediaraad
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omroep wordt uitgeoefend door 

het Commissariaat voor de 

Media, dit betreft mediawettelijke 

verplichtingen die zijn opgelegd, 

zoals:

• het programmavoorschrift om 

‘tenminste 50% van de zendtijd 

te besteden aan programma-

onderdelen van informatieve, 

culturele en educatieve 

aard (ice-norm) die in het 

bijzonder betrekking hebben 

op de provincie waarvoor het 

programma bestemd is’; 

• en de doelstelling dat de 

regionale omroep zich richt op de 

bevrediging van de in de provincie 

levende ‘maatschappelijke, 

culturele, godsdienstige en 

geestelijke behoeften’.

Functioneren regionale mediaraad 
De vergaderingen van de mediaraad 

zijn goed verlopen, diverse 

programma’s zijn geëvalueerd. 

Naast het regelmatig bespreken 

van de programmering in algemene 

zin (en/of aan de hand van een 

huiswerkopdracht) zijn er tijdens 

de vergaderingen diverse thema’s 

behandeld. Zo toetste de Mediaraad 

begin 2019 nog regelmatig de 

vernieuwde radioprogrammering. 

Het was positief dat de luistercijfers 

weer een stijgende lijn lieten zien. 

Na een periode van gewenning 

bleek het een juiste beslissing de 

radioprogrammering te veranderen. 

Het doel om marktleider te worden 

werd in de maand september gehaald 

en dat was geweldig nieuws.

De hoofd- en eindredacteur geven de 

leden de gelegenheid op programma’s 

te reageren en stellen hun reacties 

en suggesties altijd zeer op prijs. 

Waar mogelijk nemen ze deze mee 

in het verder optimaliseren van het 

media-aanbod. De eerlijkheid gebiedt 

hen wel steeds te herhalen dat de 

financiële situatie van RTV Drenthe 

een obstakel is in het realiseren 

daarvan. Door de huidige financiering 

Jaarverslag | Mediaraad
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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.

Evaluatie 
media-aanbod 2019

Televisie
De tv-programmering is grotendeels 

gelijk gebleven. Met het verzorgen 

van live-uitzendingen van o.a. de 

4-mei herdenking vanuit voormalig 

kamp Westerbork, de TT en de 

koningsbezoeken maakt TV Drenthe 

het verschil.

Radio
De dag-radioprogrammering met 

presentatie door 4 verschillende dj’s 

heeft zich inmiddels gesetteld. Het 

format met meer muziek, met ‘wat de 

luisteraar wil’ en meer interactie met 

het publiek bevalt goed. 

Een belangrijk onderdeel is de 

rubriek ‘Op Tjak’. Dagelijks gaat 

een Drentstalige verslaggever 

Op Tjak naar Drents nieuws en 

vermeldenswaardige feiten uit de 

provincie. De mediaraad volgde het 

proces en constateerde dat Radio 

Drenthe relevant blijft met dit 

format. Dat is ook af te meten aan de 

stijgende luistercijfers.

Sport
RTV Drenthe deed live radioverslag 

van alle wedstrijden van FC Emmen. 

Dit jaar werd ook een wekelijkse 

podcast gemaakt met betrokken 

deelnemers die FC Emmen volgen. 

In het weekend werden 

sportwedstrijden en/of 

sportevenementen gestreamd als 

Wedstrijd van de Week. 

Streektaal op radio en televisie
• Dit jaar werd wederom een 

streektaaldag georganiseerd, een 

dag waarop alle programma’s 

zo veel mogelijk in het Drents 

worden gepresenteerd. De 

streektaaldag is onderdeel van 

de streek-taalmaand maart. 

Ook de streektaalquiz LOOS op 

TV Drenthe vormt daarbij een 

belangrijk onderdeel. 

• De ‘Nedersaksische 

samenwerking’ met RTV Oost, 

RTV Noord, RTV Drenthe en 

Omroep Gelderland kreeg in 2019 

een vervolg. Het radioprogramma 

Alles Plat wordt gezamenlijk 

uitgezonden.

• In de maand mei was er opnieuw 

een Drents Liedjesfestival op TV 

Drenthe.

• Door het overlijden van 

presentatrice Herma Stroetinga 

eindigde haar lichtklassieke 

muziek-programma Opmaot. 

Hiermee verdween een zeer 

gewaardeerd Drentstalig 

programma. 

• De mediaraad waardeert het 

programma dat hiervoor in de 

plaats is gekomen maar is van 

mening dat er ergens anders in 

de programmering aandacht zou 

moeten komen voor lichtklassieke 

muziek.

Online bereik en sociale media
De mediaraad is geïnformeerd over 

de goede Online bereikresultaten. 

In februari werd het thema online-

first en sociale media besproken 

en toegelicht door eindredacteur 
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Marieke Rosier. Zij verzorgde een 

presentatie over de nieuwste media 

bij RTV Drenthe en refereerde aan 

de toen al beschikbare mooie online 

bereikcijfers. In 2019 was Online first 

het motto op de redactie en er is op 

dat gebied veel vooruitgang geboekt.

Zomer- en feestdagen-
programmering Radio en TV 
Drenthe 
Net als in voorgaande jaren vervielen 

in de zomermaanden op radio een 

aantal vaste weekendprogramma’s; 

waren er minder sportprogramma’s 

en zijn in de vakantieperiode 

programma’s herhaald. 

In de zomerperiode is er zoals altijd 

veel aandacht voor diverse jaarlijkse 

evenementen, zoals het motorsport-

evenement de TT van Assen en het 

wielercriterium de Gouden Pijl in 

Emmen. 

De mediaraad nam kennis van het 

media-aanbod in de zomer en tijdens 

de feestdagen.

Kijk- en luistercijfers en 
het online bereik
De kijkcijfers van het landelijke Kijk- 

en Luisteronderzoek (KLO) zijn voor 

TV Drenthe niet erg representatief. 

We hebben te weinig respondenten 

om de uitslagen serieus te nemen. 

Bovendien gaan er veel kosten mee 

gemoeid. Daarom nemen we de KLO-

kijkcijfers niet af.

Ook onze luistercijfers blijven 

soms onverklaarbaar schommelen 

en het blijft de vraag in hoeverre 

deze cijfers representatief zijn. 

Het aantal respondenten voor dit 

luisteronderzoek blijft in onze 

provincie te laag (200 in plaats van 

minimaal 300). 

De programmaleiding is echter 

zeer tevreden met het feit dat de 

luistercijfers in 2019 – zeker ten 

opzichte van 2 jaar geleden – weer 

een stijgende lijn lieten zien. De 

mediaraad werd maandelijks 

geïnformeerd over de gemeten 

luistercijfers. Het was dan ook 

goed te horen dat Radio Drenthe in 

september 2019 opnieuw marktleider 

werd in onze provincie. 

Vaststelling media-aanbod 2020
De programmaleiding heeft het 

media-aanbod van Radio en TV 

Drenthe per 1 januari 2020 voorbereid 

en voorgelegd aan de mediaraad. 

Er zijn weinig programmatische 

wijzigingen behalve dat de 

programmering in het voorjaar deels 

in het teken zal staan van ‘75 jaar 

Bevrijding’.

Het media-aanbod 2020 is op 12 

december 2019 door de Mediaraad 

vastgesteld.

Jaarverslag | Mediaraad



Bestuursverslag 3

Raad van Toezicht 19

Ondernemingsraad 22

Redactieraad 26

Programmazaken 29

Mediatechniek en ICT 35

Sales & Marketing 37

Sociaal jaarverslag 40

Mediaraad 45

Financieel jaarverslag 55

Bijlagen 62

54

Inhoud Jaarverslag 2019

Bijlage 1

Programmacriteria
De mediaraad toetst de 

programmering aan de hand van 

onderstaande programmacriteria:

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 

gebeurtenis verduidelijken.

3.  Het programma moet iets 

toevoegen 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 ontwikkelingen 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 

krijgen en eigen aandachts-

middelen en mogelijkheden 

hebben, maar ook belangrijke 

gebeurtenissen signaleren die 

kleinschaliger zijn. Dit geldt vooral 

voor achtergrondinformatie 

(breed aanbod).

6.  Voldoende variatie in het media-

aanbod.

Niet ieder programma hoeft uiteraard 

aan alle criteria te voldoen.

Jaarverslag | Mediaraad
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Financieel
Jaarverslag

STICHTING RTV DRENTHE 

STICHTING MEDIARECLAME DRENTHE

2019

Assen, 6 april 2020

Carola Bakker 

Hoofd financiële 

zaken/controller
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Financieel jaarverslag

Pro forma geconsolideerde balans

Materiële vaste activa   
 Bedrijfsgebouwen en -terreinen  2.148.485   2.220.224 
 Inventaris en inrichting  2.503.106   1.887.624 
 Andere vaste bedrijfsmiddelen  255.621   144.945 
   
Financiële vaste activa   
 Deelnemingen  15.000   15.000 
   
Vorderingen   
 Handelsdebiteuren  257.753   233.376 
 Belastingen en premies sociale verzekeringen  22.378   70.362 
 Overlopende activa  304.410   335.002 
   
Liquide middelen  904.933   2.046.783 
  
TOTAAL ACTIVA  6.411.686   6.953.316 

ACTIVA 2019 2018

Jaarverslag | Financieel jaarverslag
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PASSIVA 2019 2018

Eigen vermogen
 Algemene reserve  2.163.184   2.163.184 
 Reserve voor media-aanbod  645.326   604.891 
   
Voorzieningen   
 Voor pensioenen  242.420   228.510 
 Voor belastingen  146.777   132.624 
 Overige  129.482   65.859 
   
Langlopende schulden   
 Schulden aan kredietinstellingen  1.845.546   2.069.584 
   
Kortlopende schulden   
 Schulden aan leveranciers  467.648   540.517 
 Belastingen en premies sociale verzekeringen  346.943   308.848 
 Overige schulden  231.186   200.976 
 Overlopende passiva  193.174   638.320 
  
TOTAAL PASSIVA  6.411.686   6.953.316 

Jaarverslag | Financieel jaarverslag
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Media-aanbod  
- OCW-bijdrage  9.361.426   9.148.141 
- overige subsidies  116.800   133.667 
- reclamebaten  957.602   923.296 
Programmagebonden eigen bijdragen  
- sponsorbijdragen  198.643   118.543 
Opbrengst nevenactiviteiten  10.663   8.445 
Overige bedrijfsopbrengsten  1.930   753 
Barteringbaten  375.407   343.430 
Som der bedrijfsopbrengsten  11.022.472   10.676.275 
   

LASTEN  
Lonen en salarissen  3.975.264   3.845.969 
Sociale lasten  1.106.105   1.025.144 
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  622.172   689.092 
Directe productiekosten   
- facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)  110.342   184.749 
- technische productiekosten media-aanbod (programmalasten)  479.810   410.107 
- overige productiekosten media-aanbod  2.232.569   2.197.267 
- sales en reclame  310.491   281.284 
Overige bedrijfslasten  
- PR en promotie  357.048   333.723 
- huisvestingslaten  318.491   219.837 
- overige algemene lasten   985.179   962.266 
Barteringlasten  455.225   400.207 
Som der bedrijfslasten  10.952.696   10.549.646 
   
Bedrijfsresultaat  69.775    126.628 
   
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen  10   78 
Rentelasten en soortgelijke kosten (-/-)  -15.198   -16.878 
Som der financiële baten en lasten  -15.188   -16.800 
   
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening  54.588    109.828 
Vennootschapsbelasting  14.153   25.008 
Exploitatieresultaat na overdracht  40.435    84.820 
   
FTE gemiddeld  71,0   70,2 
FTE ultimo  73,1   71,6 

Pro forma geconsolideerde exploitatierekening (categoriale indeling)

BATEN 2019 2018

Jaarverslag | Financieel jaarverslag
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l Kasstroom uit operationele activiteiten
 Exploitatieresultaat  54.588   109.828 
   
Aanpassingen voor:  
 Afschrijvingen vaste activa  607.448   612.561 
 Mutatie voorzieningen  77.533   -30.000 
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten  739.569   692.388 
   
 Mutatie vorderingen  54.199   -81.536 
 Mutatie kortlopende schulden  -484.464   147.110 
Netto kasstroom uit operationele activiteiten  309.304   757.962 
     
ll Kasstroom uit investeringsactiviteiten  
Investeringen in (im)materiële vaste activa  -1.241.837   -416.306 
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa  14.724   76.531 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -1.227.113   -339.775 
     
lll Kasstroom uit financieringsactiviteiten  
Aflossing langlopende schulden  -224.038   -223.997 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -224.038   -223.997 
     
Mutatie liquide middelen l - ll + lll  -1.141.850    194.190 
     
Liquide middelen einde boekjaar  904.933   2.046.783 
Liquide middelen begin boekjaar  2.046.783   1.852.592 
Mutatie liquide middelen  -1.141.850    194.190 

Pro-forma geconsolideerd kasstroomoverzicht

  2019 2018

Jaarverslag | Financieel jaarverslag
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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 

FLynth Adviseurs & accountants 

op 6 april 2020 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 

en is opgemaakt op 6 april 2020 te 

Assen.

Het geconsolideerde resultaat over 

2019 bedraagt € 40.435 positief.

Gezien de bezuiniging per 1 januari 

2017 is er op diverse fronten fors 

bezuinigd. In 2017 en 2018 hebben 

intern (individuele) reorganisaties 

plaatsgevonden, die nodig waren 

om de bezuinigingen op te vangen. 

Hiervoor zijn frictiekosten gemaakt, 

hiervoor is een aanvraag voor een 

bijdrage frictiekosten ingediend bij 

het CvdM. In 2018 heeft Stichting RTV 

Drenthe een aanvraag frictiekosten 

ingediend bij het Commissariaat voor 

de Media. Op 27 februari 2020 is de 

verantwoording frictiekosten 2018 

ingediend bij het Commissariaat voor 

de Media.

De solvabiliteit en liquiditeit (Current 

Ratio) zijn met respectievelijk 0,44 en 

1,2 goed.

Tijdens het opstellen van deze 

jaarrekening is in Nederland de 

coronacrisis uitgebroken. Deze crisis 

gaat in 2020 ongetwijfeld gevolgen 

hebben voor de bedrijfsvoering 

van RTV Drenthe. Denk aan 

teruglopende reclameopbrengsten 

en mogelijk oplopend ziekteverzuim 

en toenemende druk op de interne 

organisatie. Op welke schaal dat zal 

zijn is nu nog moeilijk te zeggen. Het 

management heeft zoveel mogelijk 

maatregelen genomen om de impact 

zo minimaal mogelijk te laten zijn. 

Ze rekent met diverse scenario’s en 

prognosticeert de financiële gevolgen 

met het oog op de continuïteit van 

de bedrijfsvoering. De effecten die de 

coronacrisis op de leveranciers van 

RTV Drenthe zal hebben zullen op 

basis van de huidige inzichten geen 

invloed hebben op de continuïteit van 

RTV Drenthe.

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. 

Jaarverslag | Financieel jaarverslag
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Bijlage 1
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Raad van Toezicht
Samenstelling Raad van Toezicht 

van de Stichting RTV Drenthe en 

Stichting Mediareclame Drenthe d.d. 

31 december 2019

• De heer G. Dielessen, voorzitter

• De heer K.B. Loohuis, 

 vice-voorzitter

• Mevrouw R. Lubbers-Hilbrands 

• Mevrouw A.H. Wösten-Kreeft

Mediaraad
Samenstelling regionale Mediaraad 

RTV Drenthe d.d. 31 december 2019

• De heer A. Altena

• Mevrouw J. van den Berg

• De heer R.G. Koops, secretaris

• Mevrouw M. Lunenborg-Sieben

• Mevrouw A. Oosting

• De heer D.C.A. Rinsampessy

• De heer G. de Vos

• 3 vacatures *)

*) m.i.v. 1 januari 2020 zijn benoemd:

• De heer G.J. Ensing

• Mevrouw S. Grobbink-Vugts

• De heer G.J. Volkers (voorzitter)
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Bijlage 2

Managementteam
Samenstelling Managementteam d.d. 

31 december 2019

• De heer H. Binnendijk, voorzitter 

• Mevrouw B. Terlouw

• Mevrouw C.M. Bakker

• De heer J.S. Ebbers

• De heer G.F. Wesseling

Redactioneel Beleidsteam
Samenstelling Redactioneel 

Beleidsteam d.d. 31 december 2019

• De heer H. Binnendijk, voorzitter

• Mevrouw M.F.W. Rosier 

• Mevrouw M.I. Nieuwenhuis

• De heer M. van der Veen

• Mevrouw G.H. Jonkers

Programmatisch Overleg
Samenstelling Programmatisch 

Overleg d.d. 31 december 2019

• De heer H. Binnendijk, voorzitter

• Mevrouw M.F.W. Rosier

• Mevrouw M.I. Nieuwenhuis

• De heer M. van der Veen

• De heer R.S. Meijer

• De heer G.F. Wesseling

• De heer J.S. Ebbers

• Mevrouw G.H. Jonkers

Ondernemingsraad
Samenstelling Ondernemingsraad 

d.d. 31 december 2019

• De heer T.R. Veltman, voorzitter 

• Mevrouw J.K. van den Oord

• De heer H. Meijer

• Mevrouw H.M. Hulzebos-Boer

• De heer W. Hully

Redactieraad
Samenstelling Redactieraad 

d.d. 31 december 2019

• De heer S. Stegen, voorzitter

• Mevrouw J. Oortwijn

• De heer R. Wilkens

• Mevrouw I. Kemper

• 1 vacature

Bedrijfshulpverlening
Samenstelling Bedrijfshulpverlening 

d.d. 31 december 2019

• Mevrouw. A.S. Kampinga, 

 coördinator

• Mevrouw J.K. van den Oord

• Mevrouw R. Offereins-Wuffen

• De heer E. van Stenis

• Mevrouw L. van der Laan

• De heer S. Meijer

• De heer M. Woering

• Mevrouw C.F.A. Mulder

• Mevrouw I.C. Groen
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Inhoud Jaarverslag 2019 Bezoekadres  Beilerstraat 30

Postadres  Postbus 999

    9400 AZ Assen

Telefoonnummer 0592 -  33 80 80

Internet  rtvdrenthe.nl

E-mail   info@rtvdrenthe.nl


	Button 54: 
	Button 1057: 
	Button 113: 
	Button 1063: 
	Button 58: 
	Button 1010: 
	Button 59: 
	Button 1011: 
	Button 60: 
	Button 1012: 
	Button 61: 
	Button 1013: 
	Button 62: 
	Button 1014: 
	Button 63: 
	Button 1015: 
	Button 64: 
	Button 1016: 
	Button 65: 
	Button 1024: 
	Button 75: 
	Button 1027: 
	Button 78: 
	Button 1030: 
	Button 79: 
	Button 1031: 
	Button 85: 
	Button 1055: 
	Button 70: 
	Button 1028: 
	Button 80: 
	Button 1032: 
	Button 82: 
	Button 1034: 
	Button 115: 
	Button 1046: 
	Button 66: 
	Button 1018: 
	Button 67: 
	Button 1053: 
	Button 108: 
	Button 10112: 
	Button 116: 
	Button 68: 
	Button 1020: 
	Button 69: 
	Button 1021: 
	Button 84: 
	Button 1022: 
	Button 10143: 
	Button 10144: 
	Button 120: 
	Button 1023: 
	Button 121: 
	Button 1066: 
	Button 129: 
	Button 10147: 
	Button 10148: 
	Button 122: 
	Button 1025: 
	Button 73: 
	Button 74: 
	Button 1026: 
	Button 98: 
	Button 1068: 
	Button 100: 
	Button 1069: 
	Button 101: 
	Button 1070: 
	Button 10150: 
	Button 10152: 
	Button 10153: 
	Button 123: 
	Button 81: 
	Button 1033: 
	Button 10154: 
	Button 10156: 
	Button 10157: 
	Button 124: 
	Button 86: 
	Button 1038: 
	Button 87: 
	Button 1039: 
	Button 10161: 
	Button 10162: 
	Button 10159: 
	Button 10160: 
	Button 88: 
	Button 1040: 
	Button 89: 
	Button 1041: 
	Button 90: 
	Button 1042: 
	Button 91: 
	Button 1043: 
	Button 92: 
	Button 1044: 
	Button 1045: 
	Button 93: 
	Button 94: 
	Button 1062: 
	Button 1047: 
	Button 95: 
	Button 44: 
	Button 96: 
	Button 1048: 
	Button 45: 
	Button 97: 
	Button 1049: 
	Button 50: 
	Button 119: 
	Button 10163: 
	Button 46: 
	Button 1050: 
	Button 125: 
	Button 47: 
	Button 1051: 
	Button 99: 
	Button 1064: 
	Button 48: 
	Button 102: 
	Button 1067: 
	Button 49: 
	Button 103: 
	Button 112: 
	Button 1060: 
	Button 1059: 
	Button 1061: 
	Button 83: 
	Button 71: 
	Button 1035: 
	Button 72: 
	Button 1036: 
	Button 76: 
	Button 1037: 
	Button 77: 
	Button 1052: 
	Button 127: 
	Button 1065: 
	Button 1054: 
	Button 10126: 
	Button 1029: 
	Button 1058: 
	Button 1056: 
	Button 104: 
	Button 10104: 


