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Profiel van RTV Noord

RTV Noord is de merknaam van de publieke regionale  
omroep in de provincie Groningen.  

De omroep bestaat uit twee rechtspersonen: 
•  Stichting Regionale Radio Noord;
•  Stichting Regionale Televisie Noord.

Raad van Toezicht en directeur/bestuurder van beide 
stichtingen vormen een personele unie.

RTV Noord exploiteert Radio Noord, TV Noord,  
de teletekstdienst NoordTekst (tot einde 2016),  
de website rtvnoord.nl en mobiele en tablet apps.

Mission Statement

RTV Noord opereert zo scherp mogelijk binnen de door de 
Mediawet geschetste kaders:
“De kerntaak van de regionale publieke omroep is het verzorgen  
van regionale nieuwsprogramma’s en het belichten van 
achtergronden ervan. Regionale omroepen leveren daarmee  
een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de discussies  
over zaken die de regionale samenleving en haar burgers 
aangaan.”

RTV Noord: een sterk merk

Wij geven onze organisatie vorm vanuit één visie die 
richtinggevend is voor onze ontwikkeling en ons gedrag.  
Wij bouwen aan een sterk merk vanuit een toekomstgerichte 
positionering die geloofwaardig, onderscheidend en relevant 
is voor onze doelgroep. Het merk RTV Noord werkt als kompas 
voor de organisatie, het geeft richting en sturing. Het zegt waar 
wij voor staan, wat onze ambities zijn, waar we in geloven en 
wat ons verbindt. De merkwaarden zijn centrale maatstaven 
met behulp waarvan we ons eigen en elkaars gedrag 
beoordelen. Wij zijn zelf het merk, wij dragen het uit, van binnen 
naar buiten. Je ziet het in ons gedrag, onze symboliek en onze 
communicatie.

Ons profiel

Binnen de Groningse samenleving zijn wij hét platform voor 
nieuws en regiocultuur. Elk moment van de dag brengen wij 
relevant nieuws. We nemen een katalyserende rol bij belangrijke 
maatschappelijke ontwikkelingen en de meningsvorming 
daarover.
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Onze ambitie

In 2020 zijn wij het platform dat Groningers verbindt met 
relevant(e) nieuws en informatie. Op ons platform komt 
alle informatie bijeen. Mensen halen en brengen nieuws en 
informatie.

Dichtbij, menselijk en inspirerend

De merkwaarden van RTV Noord verwoorden de manier 
waarop wij zaken aanpakken voor onze gebruikers: dichtbij, 
menselijk en inspirerend. Dit is de overtuiging van waaruit 
we onze diensten in de praktijk brengen. Dit is het gevoel dat 
mensen krijgen wanneer zij onze diensten gebruiken.

Onze positionering

Van regionale zender naar regionale verbinder. RTV Noord 
is hét platform voor nieuws en regiocultuur dat zich richt 
op de betrokken Groninger. Onze rol verandert van zender 
naar verbinder. Wij zijn gespreksleider en inhoudelijk 
eindverantwoordelijk voor al onze kanalen. Wij maken een 
selectie van het nieuws, checken feiten en modereren in een 
debat. Zo helpen wij mensen om in het woud van informatie 
en meningen de weg te vinden. Daarbij maken wij het nieuws 
dichtbij en voegen relevantie toe voor Groningers. RTV Noord is 
onderdeel van de Groninger samenleving en geeft het gevoel 
menselijk, inspirerend en dichtbij te zijn. Wij onderscheiden ons 
door de waarde, de duiding en de context die wij toevoegen 
aan de stroom aan nieuws en berichten.

Positioneringsstatement  
RTV Noord: “Ik ben Noord”
“Ik ben een Groninger, net als jij. Ik ben relevant, betrouwbaar en 
durf positie in te nemen. Ik ben altijd op zoek naar vernieuwing  
en inspiratie om nieuwe wegen te vinden. Ik ben nieuwsgierig, zoek 
je op, luister naar je en geef je aandacht. Ik inspireer je en wijs je zo 
nodig de weg. Je kunt op mij rekenen, jij staat voorop. Bij mij vind  
je een thuishaven, een plek waar je kunt aanhaken en meedoen. 
Met mij ben je aangesloten, zodat jij je eigen mening kunt vormen. 
Ik ben Noord.”
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Samenstelling Raad van Toezicht
•  Dhr. L.J. Klaassen, voorzitter
•  Dhr. G. Ham, secretaris
•  Dhr. J. Bolt (overleden 30 oktober 2016)
•  Mevr. R.G. Jansen

Samenstelling Directie
•  Dhr. G. Lensink, directeur/bestuurder

Samenstelling Hoofdredactie
•  Dhr. M. van den Berg, hoofdredacteur

Samenstelling Programmaraad
•  Dhr. H. Bouma, voorzitter  Sector onderwijs
•  Mevr. A. ten Have  LTO
•  Mevr. G.N. Klaassen  Kunst en Cultuur
•  Dhr. A. Rodenboog  Levensbeschouwelijke Organisaties
•  Dhr. R. de Waard  Huis voor de Sport
•  Dhr. D. Nijdam  Recreatie en Toerisme
•  Mevr. C. Abdoelsaboer  Minderheden
•  Mevr. H. Kramer  VNO-NCW Noord
 

Samenstelling ondernemingsraad
•  Dhr. J. de Boer, voorzitter
•  Mevr. A. Bolhuis, secretaris
•  Dhr. G.J. Koerts
•  Mevr. J. de Haan
•  Dhr. E. Zwerver

Samenstelling redactieraad
•  Dhr. W. Klijnstra
•  Dhr. H. Elderman
•  Mevr. M. de Vries

Samenstelling Bestuur Vrienden van RTV Noord
•  Dhr. M. Grupstra, vice-voorzitter 
•  Dhr. J. Hut, secretaris/penningmeester
•  Mevr. H. Kemper, lid

Samenstelling vertegenwoordigende 
organen ultimo 2016
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Het jaar waarin RTV Noord zijn 70-jarig bestaan vierde was 
één van de meest lastige en onrustige jaren uit de historie.
Hoewel de continuïteit van de organisatie en het behoud van 
de regionale identiteit de reguliere onderwerpen van overleg 
waren tussen Raad van Toezicht en bestuurder, stond het jaar 
2016 in het teken van de mislukte landelijke samenwerking van 
de dertien regionale omroepen (conform het geaccordeerde 
Plan van Aanpak - Het nieuwe publieke regionale Mediabedrijf: 
betrokken en betrouwbaar), wat na de zomer resulteerde in een 
reorganisatie van RTV Noord. Dat dit de nodige onrust met zich 
meebracht laat zich raden.

Het oprichten van het wettelijk samenwerkings- en coördinatie-
orgaan Regionaal Publieke Omroep in de loop van 2016 leek 
de toezichthoudende taken van regionale Raden van Toezicht 
overbodig te maken. Bij de samenstelling van de Raad van 
Toezicht is hierop geanticipeerd. Toen echter bleek dat het 
gezamenlijke regionale omroepplan niet doorging en door 
het plotse overlijden van toezichthouder de heer J. Bolt heeft 
de Raad van Toezicht eind 2016 besloten om de samenstelling 
weer op het oude niveau van vijf personen te brengen, 
rekening houdend met de versterking van de innovatieve en 
bedrijfseconomische competenties binnen de Raad.

In het verslagjaar is de Raad van Toezicht vier maal regulier 
bijeen geweest in aanwezigheid van bestuurder en één 
maal is er een extra vergadering geweest waarin het 
Reorganisatieplan RTV Noord 2016-17 is besproken tezamen met 
de Bekostigingsaanvraag 2017. 

De belangrijkste onderwerpen van overleg waren:
•  de financiële positie, jaarcijfers en begroting van RTV Noord;
•  de bereikcijfers (en daarmee de relevantie) van de omroep uit 
 de diverse onderzoeken;
•  de consequenties van de, uit het Regeerakkoord Rutte II 
 voortvloeiende, forse bezuiniging van € 17 miljoen per 
 2017 op de regionale omroepen en de (politiek) gewenste 
 slagvaardigheid van de regionale omroepsector;

•  de daarmee gemoeid gaande toekomstige governance van 
 de sector;
•  de accordering en implementatie van het Reorganisatieplan 
 RTV Noord 2016-17 met een bezuiniging ten bedrage van 
 een miljoen euro; 
•  de eerste verkennende gesprekken over samenwerking 
 tussen de vier noordoostelijke regionale omroepen 
 Omrop Fryslân, RTV Noord, RTV Drenthe en RTV Oost.

Het financiële boekjaar 2016 werd afgesloten met een tekort 
van € 764.674. De reden hiervan is gelegen in de getroffen 
reorganisatievoorziening.

De wijze waarop RTV Noord in 2016 invulling heeft gegeven aan 
haar (programmatische) kerntaak, de zorgvuldige omgang met 
elkaar, ook in een tijd waarin ingrijpende en lastige besluiten 
moeten worden genomen, en de bestendige koers van de 
omroep geeft de Raad van Toezicht het vertrouwen dat de 
omroep weloverwogen en constructief met zowel het heden 
als de toekomst bezig is.

Ondanks een turbulent jaar heeft RTV Noord zich een vitale 
organisatie getoond. De ingezette koers, de verantwoorde 
aanpassingen in de programmering, de nog immer op een 
hoog niveau acterende kijk- en luistercijfers en het stijgende 
digitale bereik in de toekomstplannen dienen te worden 
gekoesterd.

De Raad van Toezicht dankt het bestuur en alle medewerkers 
voor het vele werk dat in het afgelopen jaar is verricht en wenst 
allen wijsheid en de juiste inzichten voor de toekomst.

Mr. L.J. Klaassen, voorzitter Raad van Toezicht
Groningen, 20 april 2017

Verslag van de 
Raad van Toezicht
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In 2016 vergaderde de Programmaraad vier keer. Bij de 
vergaderingen was altijd de Hoofdredacteur aanwezig. De 
directeur/bestuurder was bij drie van de vier vergaderingen 
aanwezig. Naast de standaard agendapunten werden 
specifieke programmaonderdelen besproken die in de daaraan 
voorafgaande vergadering werden vastgesteld, zodat de leden 
zich daar goed op konden voorbereiden.

De Programmaraad heeft vastgesteld dat RTV Noord voldoet 
aan de wettelijke taken. Daarnaast stelt de Programmaraad vast 
dat het uitgangspunt van RTV Noord om het toonaangevende 
verzamelpunt te zijn op het gebied van het Groningse nieuws 
en de Groningse cultuur in de breedste zin van het woord 
wordt gerealiseerd door de werkwijze van de redactie en de 
veranderingen die worden doorgevoerd.
 
Net als voorgaande jaren heeft de Programmaraad bijzondere 
interesse aan de dag gelegd voor de ontwikkelingen op online 
gebied. Ook in het verleden heeft de Programmaraad er op 
aangedrongen niet achterover te leunen en door te gaan met 
vernieuwen en ontwikkelen. Het tempo van de veranderingen 
bij het publiek loopt nog steeds op en Noord kan het zich  
niet permitteren achter te blijven. Geconstateerd wordt dat  
de redactie er in is geslaagd die vernieuwing door te zetten.  
Er wordt inhoudelijk interessante content op vernieuwende 
wijze bij een deels nieuw (jonger) publiek gebracht.  
Daarmee groeit het bereik van Noord.

Na de zomer is veel energie gestoken in het bezuinigingsplan en 
de consequenties daarvan voor de redactie. De Programmaraad 
betreurt het dat het gezamenlijke plan van de regionale 
omroepen om de rijksbezuinigingen van € 17 miljoen op 
te vangen het uiteindelijk niet heeft gehaald door interne 
verdeeldheid bij de omroepen. Daardoor was sprake van 
minder efficiency dan gewenst.

De hoofdredactie heeft de Programmaraad nadrukkelijk 
betrokken bij het plan van aanpak voor de redactie. De keuzes 

om meer in te zetten en dus niet te bezuinigen op online en 
verslaggeving is na lange discussie unaniem onderschreven.  
De consequenties daarvan, het verdwijnen van Teletekst, 
minder geld voor varia-onderdelen als Klouk en Twij Deuntjes 
en het doorzetten van self-support op de radio zijn aanvaard.

Met name het verdwijnen van Klouk en Twij Deuntjes in de 
bestaande vorm leverde publiciteit en protesten op. Sommige 
instanties hebben zich daarover ook gewend tot individuele 
leden van de Programmaraad. De afwikkeling is conform 
taakverdeling overgelaten aan de Hoofdredacteur.

Vanwege de aangekondigde veranderingen in de wetgeving 
is in het verslagjaar geen actie ondernomen op vacatures die 
zijn ontstaan. Ultimo 2016 waren er geen leden namens de 
werknemersorganisaties en de Groninger Cultuur. Toen duidelijk 
werd dat fase twee van de nieuwe mediawet zou uitblijven en 
er geen nieuwe mediawettelijke inhoud aan de Programmaraad 
zou worden gegeven is begonnen met het werven van nieuwe 
leden. Begin 2017 zal de Programmaraad weer op sterkte zijn. 
 
In algemene zin is de Programmaraad tevreden over de in 
2016 behaalde resultaten. De programma’s voldoen aan de 
mediawettelijke taken en de visie- en missie van RTV Noord.  
De kijk-, luister- en onlinecijfers zijn goed. De groei op de online 
kanalen is zelfs spectaculair, en de langzame daling van radio- 
en televisiecijfers van de afgelopen jaren is tot staan gebracht. 
De Programmaraad wil met het oog op alle veranderingen, 
zowel qua inhoud en dynamiek van het vak als qua 
bezuinigingen en organisatiestructuur de vinger nadrukkelijk 
aan de pols blijven houden en het belang van RTV Noord voor 
Groningen, Stad en Ommeland, blijven benadrukken.

D. Nijdam, voorzitter Programmaraad
Groningen, 20 april 2017

Verslag van de 
Programmaraad (PBO)



12

Directieverslag

In januari vierde RTV Noord zijn 70-jarig bestaan (als 
rechtsopvolger van de RON en RONO). Een heuglijke 
gebeurtenis van een nog immer vitale en toonaangevende 
regionale omroep. Dat het een turbulent jaar zou worden, was 
te voorzien: er moest een (gezamenlijk) plan komen om de door 
staatssecretaris Dekker van OC&W opgelegde bezuiniging van 
€ 17 miljoen op de regionale omroepsector per januari 2017 
het hoofd te bieden. Vastgelegd in het eindrapport van de 
regionale omroepen: Het nieuwe publieke Mediabedrijf: betrokken 
en betrouwbaar. Tot grote spijt van onder andere RTV Noord 
bleek rond de zomer het gezamenlijke plan niet haalbaar, 
ondanks tweeënhalf jaar discussie, onderzoek en de nodige 
financiële middelen die in die gezamenlijkheid zijn gestoken. 
Het gevolg was (en is) ingrijpend. Zo is de Stichting Regionale 
Publieke Omroep (RPO) op 26 mei 2016 opgericht met als 
doel het samenwerkings- en coördinatieorgaan te zijn voor 
de uitvoering van de publieke mediaopdracht op regionaal 
niveau. Dit wettelijke orgaan is uitvloeisel van de eerste fase 
van wetgeving om het gezamenlijke samenwerkingsplan te 
faciliteren. Echter de noodzakelijke tweede fase van wetgeving 
is er niet gekomen. De staatssecretaris heeft deze aangehouden, 
omdat de regionale omroepsector niet meer in zijn eigen plan 
geloofde. Consequentie is dat we te maken hebben met een 
wat gemankeerde wetgeving, die met de nodige kunst- en 
vliegwerk ‘aan elkaar geplakt’ moet worden. 

Ingrijpender (en pijnlijker) is dat iedere omroep zijn eigen 
bezuinigingsplan moest opstellen. Voor RTV Noord betekende 
dat de opgelegde bezuiniging van € 1.052.000 binnen de 
eigen afdelingen gezocht moest worden. Daar waar in 
het gezamenlijke plan de insteek was de journalistiek en 
programmering zoveel mogelijk te ontzien, bleek dat nu 
niet langer houdbaar. Uiteindelijk is begin december het 
Reorganisatieplan RTV Noord 2016-17 door alle gremia akkoord 
bevonden en kon tot uitvoering worden overgegaan.

Voor één van de minst gesubsidieerde regionale omroepen,  
die kort daarvoor ook nog gekort is door de provincie  

(€ 430.000 in 2013) een zware aderlating. Een groot deel  
van de bezuiniging is gevonden op faciliteiten en facilitaire 
afdelingen. Een kwart van de bezuiniging kwam bij de redactie 
terecht. Van vijf mensen is gedwongen afscheid genomen; 
negen mensen hebben gebruik gemaakt van de vrijwillige 
vertrekregeling.

De tweede helft van 2016 stond niet alleen in het teken van  
de bezuinigingsoperatie, maar ook aan het maken van plannen 
voor herziene radio- en tv-programmering (zie bij hoofstuk 
Redactie). Met als doel de al jaren best bekeken en beluisterde 
regionale omroep van Nederland te blijven. Ook met de online 
berichtgeving hebben we juiste keuzes gemaakt: het aantal 
online bezoeken is nog immer stijgende en schommelt rond de 
7 miljoen per maand. De verrichtte social media inspanningen 
en het aantrekken van de juiste mensen voor Facebook, 
Instagram, Twitter en Snapchat zorgt voor een totaalbereik dat 
we niet eerder hebben gehad, ondanks het onder druk staande 
TV- en radiobereik.

Het doordeweekse TV-format Noord Vandaag begint zijn 
vruchten af te werpen en maakt de verwachting waar dat het 
een positieve bijdrage heeft aan de hoogte van het kijkcijfer. 
Het toevoegen van duiding en achtergrond aan het dagelijkse 
nieuws dat online zijn weg al heeft gevonden lijkt een juiste 
keuze geweest.

Het vanaf september uitgezonden weekendprogramma 
Expeditie Grunnen is een schot in de roos. Zichtbaarheid in  
de regio, laagdrempeligheid en het gebruik van Facebook  
als de leidraad van het programma is een schot in de roos:  
de kijkcijfers in het weekeinde zijn meer dan verdubbeld.
 
RTV Noord kende in het verslagjaar 2016 geen 
continuïteitsproblemen vanwege een goed functionerend 
financieel verslag- en begrotingscyclus. Deze wijze van  
werken zorgt er voor dat er tijdig kan worden bijgestuurd  
bij afwijkingen ten opzichte van de prognoses.
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Als uitvloeisel van het mislukte samenwerkingsproces hebben 
de Noordoostelijke regionale omroepen Omrop Fryslân, RTV 
Drenthe, RTV Oost en RTV Noord de intentie uitgesproken om 
intensiever te gaan samenwerken op zowel niet-journalistieke 
afdelingen als programmatisch gebied. In het verslagjaar 
hebben daartoe de eerste verkennende gesprekken met 
elkaar plaatsgevonden. Dit heeft intussen geleid tot een nieuw 
gezamenlijk radioprogramma Alles Plat met muziek uit het 
Nedersaksisch taalgebied een een gedeelde Hoofd P&O voor 
RTV Noord en Omrop Fryslân.
 
We werken dagelijks met z’n allen hard aan zowel een prachtige 
positie en relevantie van RTV Noord als aan een toekomst 
waarin RTV Noord nog altijd die kwaliteit van regionale 
journalistiek kan leveren die nodig is om een prominente rol in 
de regionale berichtgeving en duiding te spelen.
Dat doen we graag en we zijn er trots op.
 
Ook langs deze weg verdient de Ondernemingsraad alle lof 
voor de constructieve en plezierige wijze van samenwerken en 
advies over een zwaar dossier als het Reorganisatieplan in een 
turbulent, bewogen en onzeker jaar.

Historisch kader bezuiniging

In september 2012 werden de regionale publieke omroepen 
geconfronteerd met het nieuwe Regeerakkoord Van Rutte II. 
Dat voorzag niet alleen in een efficiëntere regionale publieke 
omroep in het algemeen, maar ook in meer samenwerking 
tussen de landelijke en een meer slagvaardige regionale 
publieke omroep die per januari 2017 moet leiden tot 
€ 17 miljoen bezuiniging op alle regionale omroepen. 
Om meer grip te krijgen op het gehele proces heeft de 
staatssecretaris de bekostiging van de regionale omroepen  
naar het Rijk gehaald. Per 1 januari 2014 loopt de bekostiging 
via het Commissariaat voor de Media in plaats van dat het  
via de provincies loopt.

Het streven is om de regionale journalistiek zoveel als mogelijk 
te ontzien. Als regionale omroep is het onze kerntaak om 
adequaat verslag te doen van regionale ontwikkelingen. 

Tenslotte is dat ons ‘product’. Binnen de branche-organisatie van 
de regionale omroepen (ROOS) is afgesproken de bezuiniging 
te zoeken door het vormen van landelijke shared service 
centra (SSC’s) op de thema’s: P&O, F&A, Sales & Marketing, 
Mediastrategie & Innovatie en Techniek. 

Als geschetst hierboven is dat dus anders gelopen en is iedere 
regionale omroep qua bezuinigingen op zichzelf aangewezen.

Gijs Lensink, directeur/bestuurder RTV Noord
Groningen, 20 april 2017
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Online

Online zijn we in het verslagjaar wederom fors gegroeid.  
Hoewel de groei via de website marginaal is zijn de cijfers voor 
ons Facebook-bereik en andere social media spectaculair te 
noemen. Ook de app voor mobiele apparaten wordt nog  
steeds belangrijker. Online kennen we maandelijks gemiddeld  
6,7 miljoen bezoeken; 87% procent van dat bezoek komt 
inmiddels via mobiele apparaten.

We zijn ook begonnen met het ontwikkelen van 
programmatische formules die in eerste instantie geschikt zijn 
voor online kanalen. Een grote sprong voor een van oorsprong 
traditioneel radio- en televisiebedrijf.

Een van de opmerkelijkste exponenten daarvan is de dagelijkse 
Facebookvergadering aan het begin van de werkdag, waarin  
het publiek kan meepraten over de onderwerpen die de redactie 
die dag aan wil pakken. Daar zijn al diverse onderwerpen uit 
gekomen die (groot) nieuws zijn geworden. 

Onze Facebookvergadering won daarvoor een NL-award.  
Via Facebook bereiken we mensen uit alle leeftijdscategoriën. 
Ook jongeren haken bij dit platform aan, een categorie die  
we via onze andere kanalen moeilijker bereiken.

In het verslagjaar zijn we ook begonnen met NoordZaken.  
Een online rubriek over zakennieuws uit Groningen. Daarnaast 
is er ook ruimte voor achtergronden, features, meningsvorming 
en discussie. Met enige regelmaat hebben onderwerpen van 
NoordZaken hun weg naar de nieuwsuitingen op radio, tv en 
online gevonden. Daar waar in het verleden zakenprogramma’s 
op televisie sneuvelden lijkt NoordZaken in een behoefte te 
voorzien. Het programma wordt ondanks de bezuinigingen 
doorgezet in 2017.

Televisie

In 2016 hebben we na een lange aanloop de in 2015 door 
het NoordLab gemaakte plannen voor televisie doorgevoerd. 
Noord Vandaag nieuwe stijl werd geboren in de zomer van het 
verslagjaar. Het programma is een aanvulling/verdieping op/
van het nieuws wat we eerder op de dag al online en op radio 
hebben uitgezonden. We hebben de redactie uitgebreid met 
twee tv-redacteuren die zich fulltime bezighouden met het 
produceren van de uitzendingen. En twee tv-verslaggevers die 
onderwerpen maken die niet door de reguliere verslaggevers 
worden aangeleverd. Voor het programma is een geheel nieuw 
decor gebouwd met een totaal andere uitstraling dan het oude 
nieuwsdecor.

Een groep creatieven en programmamakers heeft in 2016 
de opdracht gekregen een format te ontwikkelen voor de 
weekeindprogrammering. De bestaande programma’s werden 
nog steeds op hoog niveau geproduceerd maar de kijkcijfers 
bleven maar dalen. 

De opdracht was een formule te ontwikkelen die in dynamische 
vorm recht zou doen aan al onze uitgangspunten. Dus nieuws, 
sport, cultuur, regio en verbinding. 

Daaruit is het programma Expeditie Grunnen ontstaan.  
Een avontuurlijke busreis door de provincie, die in de vroege 
ochtend begint, niet is voorgeproduceerd en die uitingen  
kent op social media, radio en in de avond op televisie.  
Het publiek kan zich via social media melden als het denkt een 
belangwekkend onderwerp voor het programma te hebben.  
De montage is snel wat bijdraagt aan het gevoel dat in  
twintig minuten veel wordt gedaan. Expeditie Grunnen zorgde 
vanaf het begin voor een spectaculaire stijging van de  
kijkcijfers.

Redactie



15Jaarverslag 2016

Radio

In 2016 hebben we de nieuwe radiostudio op de redactie- 
vloer in gebruik genomen. Dat was om meerdere redenen 
nodig. Om zo actueel mogelijk te zijn willen we dicht bij de 
redactievloer zitten. Daarnaast waren de oude studio’s na  
11 jaar af en versleten. Bijkomend voordeel is de invoer van 
visual radio. Daardoor zijn onze dagelijkse radio-uitzendingen 
middels 5 camera’s te zien op Dag-TV. Fragmenten van visual 
gebruiken we voor onze social media kanalen.

Verder hebben we het beleid om selfsupport tot de norm te 
verheffen in 2016 bijna helemaal doorgevoerd. Aan het einde  
van het verslagjaar is vanwege de bezuinigingen een plan 
ontwikkeld waarin alle radioprogramma’s selfsupport worden.  
De bezuinigingen op techniek gebruikten we om extra 
productie op de radioprogramma’s te zetten. Ook voor radio 
geldt dat de digitalisering gevolgen heeft. Nieuws gaat 
sneller en luisteraars haken niet meer massaal aan op de oude 
vertrouwde nieuwsmomenten. Daarom kiezen voor voor 
permanente nieuwsvoorziening op de zender en snellere 
reacties op groot nieuws. We wachten niet meer op de grote 
nieuwsblokken.

Deze denkwijze heeft ook geleid tot een nieuwe 
programmering met andere mensen. Zo heeft begin 2016  
het middagblok tussen 12.00 en 16.00 uur een nieuwe 
presentator gekregen. In de tweede helft van het jaar is  
gewerkt aan een nieuwe ochtendprogrammering die per  
2 januari 2017 van start is gegaan. 

Ook de verhouding muziek versus gesproken woord is onder 
de loep genomen. Naast de permanente nieuwsvoorziening 
en onderwerpen van lichtere toon is ook muziek erg belangrijk 
voor Radio Noord. De afgelopen jaren is de concurrentie fors 
toegenomen. Vooral van commerciële muziekzenders (regionaal 
en landelijk), maar ook het publieke NPO Radio 2 behaalt 
hogere marktaandelen dan voorheen. 

Om onze sterke positie te behouden biedt Radio Noord nu 
een uitgebalanceerde samenstelling van sterke items en een 
aansprekende muziekmix. Zo richten we ons in de ochtend- en 
avondspits muzikaal gezien op forensen in de leeftijd van 35 tot 
55 jaar zonder oudere luisteraars te irriteren. Van negen tot vier 
draaien we een brede muziekmix voor luisteraars van 35 tot 65 
jaar.

NOS

De samenwerking tussen de publieke omroepen begint op 
stoom te raken. In 2016 werden bijna tweeduizend reportages 
uitgewisseld tussen de regionale omroepen en de NOS. 
Ook op andere vlakken, bijvoorbeeld op het gebied van 
onderzoeksprojecten, wordt intensiever samengewerkt.  
Het zorgt voor een besparing én betere verhalen, zowel voor  
de regio als voor de NOS.

Sport

Net als ieder jaar heeft RTV Noord weer uitgebreid verslag 
gedaan van de 4 Mijl van Groningen, waarvan we een 
multimediaal verslag maakten. Voor het eerst had de 4 mijl-
organisatie dit jaar een eigen radioprogramma opgetuigd.  
Een ontwikkeling, met name bij sportevenementen, die zich  
de komende jaren zal doorzetten en waar we onze strategie  
op aan zullen passen. 

Verder hebben we uitgebreid op al onze media verslag gedaan 
van de kampioenschappen van Donar (basketbal) en Lycurgus 
(volleybal). Met prachtige live-uitzendingen uit Martiniplaza, 
sfeerverslagen van huldigingen en veel achtergronden over 
spelers en coaches.
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Muziek

Tijdens Eurosonic/Noorderslag kwamen we live vanuit de 
Oosterpoort met een speciale editie van het radioprogramma 
Café Martini. Dat gebeurde in nauwe samenwerking met de 
organisatie van het festival. Met live optredens van onder meer 
VanderLinde, Town of Saints en Sascha Elisah werd muzikaal een 
brug geslagen tussen Eurosonic/Noorderslag en RTV Noord. 
Tijdens het programma werd de Grunny, de jaarlijkse muziekprijs 
van RTV Noord, uitgereikt aan De Troebadoers.

DelfSail

Eens in de vijf, zes of zeven jaar wordt Delfsail georganiseerd. 
Voor de vierde keer deden we daar verslag van. En voor de 
vierde keer op rij was de manier waarop groter qua aanpak en 
uitstraling dan de editie er voor. Net als de vorige editie hebben 
we het bedrijf min of meer in zijn geheel verplaatst naar de 
havenkade in Delfzijl. Vijf dagen lang hebben we al  
onze uitzendingen op al onze media geproduceerd in de 
havenstad. We waren er van ‘s ochtends vroeg tot laat in de 
nacht. De moderne technieken maakten het mogelijk dat we 
nog meer en nog beter verslag konden doen van dit visueel  
zo aantrekkelijke evenement.

Daarbij deed zich het interessante fenomeen voor dat 
visual radio bijna naadloos overliep in de reguliere televisie-
uitzending. We hadden visual radio opgetuigd. Verslaggevers 
leverden ook beelden. Er was feitelijk niet meer in de strikte  
zin een scheiding tussen radio en televisie.

Het is jammer dat in onze provincie dit soort grootschalige 
evenementen zo sporadisch voorkomen. Ze lenen zich bij 
uitstek voor onze verslaglegging. Intern blijven we bezig  
met plannen om zelf een groot evenement te ontwikkelen.  
Voor de Groningers en voor onszelf.
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Foto: Deon Prins
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•  Gemiddeld aantal bezoeken per maand RTV Noord Online

Publieksbereik RTV Noord Online

De online bezoeken groeiden in 2016 door. Het toch al hoge 
gemiddeld aantal bezoeken per maand van 2015 groeide in 
2016 met 12%! Maandelijks werden er gemiddeld 6.648.000 
bezoeken gebracht aan de online platforms van RTV Noord.

De sterke opmars van mobiele platforms in 2015 zette zich in 
2016 onverminderd door. Het aandeel van de mobiele platforms 
was eind 2016 doorgegroeid naar 87% van het totaal aantal 
bezoeken.

Bron: Google Analytics

2013 2014 2015 2016

3.855.000
abs

4.627.000
abs

5.938.000
abs

6.648.000
abs

•  Overige kerngetallen RTV Noord Online 2016

Bereikcijfers

Overige kerngetallen

• Gemiddeld maandelijks aantal bezoeken 6.648.000 
• Stijging bezoeken t.o.v. 2015 12%
• % mobiel versus desktop 87%

• Facebook postviews in 2016 per maand 22.500.000
• Facebookfans op 31 december 2016 62.526
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Gemiddeld marktaandeel Radio Noord

•  Marktaandeel 2016 in de  
provincie Groningen 
Leeftijdcategorie: 10+ 
Tijdvak: 07.00-19.00 uur

Sky Radio

NPO Radio 2

Qmusic
Radio 538

NPO 3FM

Radio Continu

Radio Veronica

NPO Radio 4

RadioNL

Overige zenders

SLAM

NPO Radio 5

Simone FM

Radio 10

Joy Radio

Classic FM

Diverse zenders

100% NL

NPO Radio 1

Radio Noord

19,4%
marktaandeel
in Groningen

Bron: Intomart Gfk - NLO en Intomart Gfk - SKO 

Zender %

Radio Noord 19,4

Sky Radio 12,0
NPO Radio 2 10,6
Qmusic 9,9

Radio 538 6,4

NPO Radio 1 6,2

Overige zenders 4,5

Veronica 3,6

NPO 3FM 3,1

RadioNL 2,9

Radio Continu 2,9

100% NL 2,4

Radio 10 2,0

NPO Radio 4 1,9

Classic FM 1,9

Simone FM 1,6

SLAM 1,5

NPO Radio 5 1,4

Joy Radio 1,4

Radio Drenthe 1,0

Sublime FM 0,7

Overige zenders < 1% 2,7

Maandbereik

225.000

150.000

75.000

0

300.000

53.000

WeekbereikDagbereik

137.000

262.000

Bereik TV Noord

•  Bereik 2016 in de 
provincie Groningen 
Leeftijdcategorie: 13+

Tijdvak: 18.00-24.00 uur
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Publieksbereik Radio Noord

•  Per dag luisteren 82.000 Groningers naar Radio Noord;
•  Per week luisteren 127.000 Groningers naar Radio Noord.

Het weekbereik daalde t.o.v. 2015 naar 127.000 luisteraars.  
Het marktaandeel ging terug naar 19,4%. 

•  Radio Noord cummulatief weekbereik 2013-2016  
in de provincie Groningen 
Leeftijdcategorie: 10+  
Tijdvak: 07.00-19.00 uur

Publieksbereik TV Noord

•  Per dag kijken 53.000 Groningers naar TV Noord;
•  Per week kijken 137.000 Groningers naar TV Noord.

Het televisie dagbereik van TV Noord in 2016 daalde  
van 12,9% naar 10,3%. Het weekbereik daalde t.o.v. 2015  
naar 137.000 kijkers. 

•  TV Noord gemiddeld dagbereik 2013-2016 
in de provincie Groningen 
Leeftijdcategorie: 13+ 
Tijdvak: 18.00-24.00 uur

2013 2014 2015 2016

175.727
abs 165.455

abs 144.000
abs 127.000

abs

81.000
abs

16,4%
66.000

abs

12,9%

53.000
abs

10,3%

2013 2014 2015 2016

91.000
abs

18,4%

Bron: Intomart Gfk - NLO en Intomart Gfk - SKO 
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Er was misschien nationaal wel sprake van economisch herstel, veel 
Groningse ondernemers en in het bijzonder de klanten van RTV 
Noord, merkten in 2016 daar weinig van. De snelle veranderingen 
in consumenten koop- en oriëntatiegedrag maakten het voor 
retailers extra moeilijk om de juiste marketingkeuzes te maken. 
Online werd er veel geïnvesteerd en geëxperimenteerd, dat ging 
ten koste van beschikbare communicatiebudgetten. Dit had direct 
invloed op het aandeel dat bij RTV Noord werd geïnvesteerd in 
radio- televisie- of onlinereclame.

Regionaal bleven de traditionele mediakanalen radio (-7%) en 
televisie (-2%) achter op de begroting. De verwachte verdere 
groei van online werd niet gerealiseerd, deels door technische 
problemen bij de invoering van een nieuwe website en de app. 
Online werd er 15% minder omzet geboekt dan in het topjaar 
2015. Een deel van deze tegenvallers werd gecompenseerd door 
een sterke groei in bovenregionale omzet. De landelijke verkoop, 
via ORN, gaf een vergelijkbaar beeld. Radio-omzet kwam 5% lager 
uit dan 2015. De ontwikkelingen op de landelijke televisiemarkt 
lieten een duidelijke verschuiving aan kanaalkeuzes zien. Dit had 
tot gevolg dat de televisieomzet 37% onder begroot uit kwam.

In 2016 is er veel tijd geïnvesteerd in het verbeteren van de relatie 
met bestaande klanten. Het dienstenpakket is verder uitgebreid  
met onder andere een website-check en het houden van work-
shops op het gebied van online marketing en social media. Verder 
werden er in 2016 een aantal klanten benaderd en geadviseerd 
door een team van accountmanagers en marketing specialisten. 
Samen bedenken en ontwikkelen zij een aanpak voor klanten en 
prospects voor zo’n effectief mogelijke communicatie en media 
inzet. Naast deze nieuwe activiteiten zijn er ook nieuwe online 
reclame-producten geïntroduceerd. Het is nu ook mogelijk om met 
behulp van geo-targeting in een deel van Groningen gericht display-
banners te vertonen. Hierdoor kwamen er weer nieuwe potentiële 
doelgroepen in beeld. Steeds meer klanten van RTV Noord hebben 
in 2016 het effect ervaren van cross-mediale campagnes. De synergie 
is niet alleen merkbaar door een stijging in website-bezoek, maar  
ook in de groei in naamsbekendheid en store-traffic.

Aan de hand van een plan is er in 2016 het nodige gebeurd 
op het gebied van marketing. De nieuwe positionering is 
intern geïntroduceerd en de drie bijbehorende persona’s zijn 
voorgesteld. Met behulp van de persona’s is er meer focus  
op de doelgroep en maken we gerichter items en uitingen.  
Anders dan voorgaande jaren, werden er bij marketing vooral 
niet-eigen kanalen ingezet: denk hierbij aan outdoor uitingen 
en social media advertenties op diverse kanalen.
 
Op die manier bereikten we Groningers die de (recente) inhoud 
van onze programma’s en diensten nog niet kenden. In januari 
werd de campagne ’70 jaar RTV Noord’ gelanceerd, gericht op 
het feit dat we al tientallen jaren aanwezig zijn in het leven 
van Groningers. Met échte Groningers in de hoofdrol. In het 
voorjaar brachten we een campagne voor radioprogramma 
Vroeg op Noord, om de luistercijfers te verhogen. Opnieuw met 
echte Groningers in de hoofdrol. Richting de zomer haakten 
we aan bij DelfSail. Een campagne waarin een getekende RTV 
Noord matroos via een animatievideo Groningers uitnodigde 
om DelfSail te volgen via onze kanalen. De campagne voor tv-
programma Noord Vandaag werd naar begin 2017 verschoven 
vanwege de berichtgeving rondom de bezuinigingen in het 
najaar van 2016.
 
Gedurende het jaar voerden onderzoeksbureaus Motivaction en 
KIEN diverse kijk- en luisteronderzoeken uit. Enkele resultaten uit 
de onderzoeken:
•  Driekwart van de Groningers heeft één of meerdere 

mediakanalen van RTV Noord bezocht, bekeken of beluisterd;
•  Per week keken gemiddeld 234.000 Groningers naar TV Noord;
•  Per week luisterden gemiddeld 150.000 Groningers naar 

Radio Noord;
•  Per maand waren er gemiddeld 6,6 miljoen online bezoeken 

via website en app;
•  RTV Noord werd beoordeeld met een 7,3;
•  Programma’s die het hoogst werden gewaardeerd waren 

radioprogramma Goud op Noord (8,5) en tv-programma  
Klouk (7,9).

Commercie Marketing
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Door de afdeling Faciliteiten & ICT is er veel kwalitatief goed 
werk geleverd in het verslagjaar. De afdeling is ‘in-control’, 
we zijn trots en er is een positieve en constructieve basis. 
Alle wijzigingen, vernieuwingen zijn succesvol en naadloos 
geïmplementeerd.

2016 Was wel een bewogen jaar door alle aangekondigde 
veranderingen, de eventuele gevolgen van deze veranderingen 
en de reorganisatie die eind 2016 is ingezet. De rol van de 
afdeling Faciliteiten & ICT is al geruime tijd aan het veranderen. 
Door de invoering van onder andere selfsupport voor radio 
en door invoering van Camjo (camerajournalistiek) en Mojo 
(mobiele telefoon journalistiek) is er minder operationele inzet 
nodig. Dit geeft een verschuiving van operationele inzet naar 
dienstverlening, ontwikkeling, beheer en opleidingen. Hier 
draagt een actief personeelsbeleid aan bij.

Er zijn diverse nieuwbouw- en vervangingsprojecten 
gerealiseerd. Zo is het gehele audio platform vernieuwd, de 
zendlijn processors zijn hierbij ook vervangen. Ook is de nieuwe 
visual selfsupport radiostudio opgeleverd en is er geïnvesteerd 
in een radio locatieset die tevens als back-up radiostudio 
ingezet kan worden. 

Het tv-programma Noord Vandaag is voorzien van een nieuw 
decor, licht en geluidsplan. Voor Expeditie Grunnen is een  
unieke reportagewagen ingericht, geheel gebaseerd op 4G-  
en IP-technologie. Zo kan er live verslag worden gedaan van 
elke willekeurige locatie en kan er al rijdend het beeldmateriaal 
als file naar de MediaCentrale gestuurd worden. Op deze  
manier is het materiaal direct beschikbaar voor verwerking.  
In verband met de bezuinigingen zijn er twee reportagewagens 
samengevoegd tot één nieuwe, inzetbaar voor online-, radio- 
en tv-bijdragen.

ICT is een zeer bepalende factor voor het faciliteren van een 
succesvolle bedrijfsvoering. RTV Noord streeft waar mogelijk naar 
virtualisatie en het gebruik van standaard cloud oplossingen. 

Naast het beheer is de begeleiding van gebruikers een 
belangrijk onderdeel. Stap voor stap worden de gebruikers 
meegenomen in deze veranderingen.

Een groot deel van de afdeling Faciliteiten & ICT heeft een basis 
projectmanager training (vergelijkbaar met niveau IPMA-D) met 
succes gevolgd. Alle technici zijn NEN 3140 gecertificeerd en 
ook zijn er CCNA (netwerk)trainingen gevolgd door zowel ICT- 
als Mediatechnici wat de transitie naar IP beheersbaar maakt.
Naast opleidingen is er ook aandacht voor kennisdeling wat 
bijdraagt aan een hogere kwaliteit van dienstverlening en 
continuïteit.

Faciliteiten & ICT
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Hoe de toekomst van het medialandschap en de 
mediaconsumptie er de komende jaren uitziet kan niemand 
exact voorspellen. Duidelijk is wel dat het medialandschap 
nog steeds drastisch aan het veranderen is en dat (technische) 
ontwikkelingen elkaar in een steeds sneller tempo blijven 
opvolgen. Stilzitten is er niet bij. Wat vandaag in is, is morgen al 
weer vervangen door, of uitgebreid met, nieuwe platforms en 
(digitale) mogelijkheden.
     
Ook het mediagebruik van de consument verandert razendsnel. 
Waar deze in het verleden met een paar grote platforms kon 
worden bediend, is in snel tempo een versnippering ontstaan. 
Het publiek komt niet zomaar meer naar de ‘zender’ toe, maar 
verwacht dat de zender naar het platform komt waar hij/zij 
actief is. Die versnippering biedt ook kansen. Op de nieuwe 
platforms kunnen meer specifieke doelgroepen worden 
bediend. En beter dan voorheen met radio en televisie mogelijk 
was.
     
RTV Noord ambieert – met betrekking tot informatie uit en 
over Groningen – een leidende rol in een toekomst waarin 
(technische) ontwikkelingen het mogelijk maken dat iedereen 
zich steeds sneller, makkelijker en breder kan informeren 
over de actualiteiten en de opinies van elk moment van de 
dag. Daartoe wordt bij RTV Noord op zowel technisch als 
programmatisch vlak geïnnoveerd.
     
Innovatie staat centraal bij RTV Noord als het gaat om de 
ontwikkeling van nieuwe platforms en diensten om onze 
content ongeacht plaats en tijd te verspreiden. RTV Noord wil 
immers het publiek overal waar mogelijk bereiken.

Ontwikkelingen bij RTV Noord

RTV Noord blijft (als drijvende kracht in regionale omroepland) 
vol inzetten op de gezamenlijke ontwikkeling van apps voor 
smartphones en tablets. In 2011 werden apps voor de iPhone- 

en Android smartphones uitgebracht; in 2012 volgden die 
voor de iPad en Android-tablets. De iPhone-app kreeg in 2015 
ondersteuning voor Apple Watch.
De apps en de mobiele website zorgen inmiddels voor 86% 
van het aantal online bezoeken. In september werd een nieuwe 
‘responsive’ website gelanceerd. Dat gebeurde in nauwe 
samenwerking met RTV Drenthe, Omroep Gelderland, RTV 
Rijnmond en RTV West (het ‘Regiogrid’-project). Responsive 
houdt in dat de site zich aanpast aan het device (apparaat) 
waarop hij wordt bekeken. De site wordt sindsdien voortdurend 
(ook weer in gezamenlijkheid) doorontwikkeld. De verwachting 
is dat andere regionale omroepen zich in 2017 ook aansluiten 
bij Regiogrid.
     
RTV Noord wil nieuwe media en (nieuwe) digitale platforms 
ook benutten om een jongere doelgroep te bereiken en de 
gemiddelde leeftijd van onze ‘Noord-consumenten’ verder te 
verlagen. Dat doen we door onze content aan te bieden via 
mobiele en sociale media-platforms. In 2017 zijn we ons nog 
meer gaan focussen op Facebook en maken we steeds meer 
gebruik van de mogelijkheid om via Facebook te livestreamen. 
Ook op Instagram blijven we consequenter posten waardoor 
het aantal volgers flink toeneemt. Snapchat zetten we geregeld 
in om met name evenementen te verslaan.
     
RTV Noord ambieert verder het gebruik van nieuwe media en 
digitale technieken, zoals het uitzenden via High Definition 
Televisie (HDTV) en OTT (over-the-top) waartoe bijvoorbeeld 
‘connected television’ behoort. In 2012 is onze video-content 
reeds beschikbaar gekomen voor smart-TV van Sony. De 
beschikbaarheid is inmiddels uitgebreid naar smart-TV’s van 
onder meer Philips, Sony, LG en Samsung en wordt nog steeds 
verder uitgebreid.
     
Crossmedialiteit in onze berichtgeving wordt meer en meer 
regel dan uitzondering. Juist een project als Eerst Online 
voorziet hierin. Alle nieuws willen we zo snel en volledig 
mogelijk digitaal beschikbaar stellen, daarbij verwijzend naar 

Innovatie: innoveren in een  
veranderend medialandschap
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radio en TV die verder inhoud en verdieping kunnen geven  
aan het geboden item. Een streven dat past in de huidige 
tijd, maar ook een stevige wissel trekt op de capaciteit van de 
organisatie.
     
Daarnaast zetten we blijvend liveblogs in om ons publiek 
nog sneller en vollediger op de hoogte te brengen. Goede 
voorbeelden hiervan zijn de liveblogs bij de aardbevingen, 
bij alle grote sportwedstrijden en enkele gasdebatten in de 
Tweede Kamer.

Nog meer ontwikkelingen

Om content snel online aan te kunnen bieden moeten we 
er voor zorgen dat de content ons zo snel mogelijk bereikt. 
Onze verslaggevers zijn daartoe al jaren uitgerust met tools 
waarmee ze dat eenvoudig (‘AAAA’) kunnen doen. Met iPads 
en iPhones kunnen foto, video en audio worden doorgespeeld. 
Vanaf de jaarwisseling 2014/2015 is de iPhone 6 bij RTV Noord 
geïntroduceerd waarmee van het veel snellere 4G mobiele 
netwerk gebruik kan worden gemaakt en waarmee het 
doorspelen nog gemakkelijker gaat.
     
Naast innovatie voor onze redactie is RTV Noord ook 
bedrijfsbreed aan het innoveren met het moderniseren van 
bestaande bedrijfsprocessen. Omdat we geloven in online 
connectiviteit en flexibel werken hebben we in 2015 Google 
Apps for Business geïmplementeerd om het werken in de cloud 
te faciliteren.
     
Buiten RTV Noord zien we ook mogelijkheden die we graag 
willen onderzoeken. Naast nieuws aangeleverd door onze eigen 
verslaggevers zien we kansen voor ‘crowd sourcing’, waarbij 
ons publiek ons van content voorziet. Daarbij denken we 
ook aan een jonger publiek, omdat zij vooroplopen in online 
ontwikkelingen. Facebook is daarbij een belangrijke bron als het 
gaat om insturen van content.
     

We hebben de Facebook-pagina van RTV Noord in 2016 verder 
aangepakt door nog consequenter te posten en daarbij te 
letten op content die goed werkt op Facebook. Dat resulteerde 
in meer pagina-vind- ik-leuks en meer bereik. We sluiten hierbij 
aan bij de recente ontwikkeling waarbij content steeds meer 
verschuift naar de social media platforms als op zichzelf staande 
platforms met alle relevante content. Niet om van daaruit 
primair voor conversie naar de traditionele online platformen 
(websites) te zorgen, maar als ‘the place to be’ voor onze fans. 
Daarbij behoort Facebook tot de meestgebruikte apps en is ook 
een platform waar een belangrijk deel van ons publiek zit.

Blik op de toekomst

Als RTV Noord willen we uit alle nieuwe kansen graag het 
maximale halen om zo nog beter de rol van regionale omroep 
voor Groningen te kunnen vervullen, op elk platform dat door 
het publiek gewenst is.
     
We blijven in 2017 inzetten op ‘mojo’ oftewel mobile journalism. 
In 2016 was er een intensieve tweedaagse cursus waarin alle 
redacteuren en verslaggevers geschoold worden.

Op gebied van livestreaming liggen er ook veel kansen. Het 
is technisch steeds eenvoudiger om ergens in de provincie 
aanwezig te zijn en live verslag te doen of ons publiek te laten 
meekijken bij een evenement of nieuwsgebeurtenis. Daarvoor 
zijn apps beschikbaar die dat eenvoudig mogelijk maken vanaf 
een smartphone, zoals LiveU die we zelf kunnen beheren, maar 
ook met Facebook Live dat in 2016 is uitgerold naar het grote 
publiek.
     
Tot slot, maar zeker niet minder belangrijk, zijn de 
ontwikkelingen rond ‘distributed content’ waar in 2015 al veel 
over geschreven en gesproken is. Daarbij wordt content direct 
gepubliceerd op platforms van andere partijen. Meest in het 
oog springende voorbeeld daarvan zijn de (snelladende) 
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Instant Articles van Facebook. Nadat hiermee in 2015 door een 
selecte groep nieuwsaanbieders is geëxperimenteerd, zijn wij 
daar medio 2016 ook mee begonnen als onderdeel van een 
pilot met een aantal regionale omroepen. Daarnaast hebben 
we onze webartikelen geschikt gemaakt voor Google AMP 
(Accelerated Mobile Pages). Artikelen van ons die via Google 
Search worden gevonden laden op deze manier supersnel.

In 2017 moet ook duidelijk worden of het gebruik van chatbots 
voor ons interessant kan zijn. Mensen kunnen zich dan 
aanmelden voor een chatdienst (b.v. via Facebook Messenger) 
en krijgen dan onze artikelen in hun Inbox.

In een brief van 13 oktober 2014 heeft de staatssecretaris van 
OC&W, Sander Dekker, ontvouwd dat het kabinet Rutte II  
de regionale omroepsector wil versterken door te sturen op 
een efficiëntere organisatie en meer samenwerking in de 
regio. Tegelijkertijd wordt de regionale omroepsector een 
bezuiniging opgelegd van € 17 miljoen per 1 januari 2017.

In april 2015 heeft ROOS een plan gepresenteerd aan de 
staatssecretaris dat aan de gestelde beleidsdoelstellingen 
tegemoet komt: Het nieuwe publieke regionale Mediabedrijf:  
betrokken en betrouwbaar. Het plan is door de staats-
secretaris omarmd. In het kort komt het plan er op neer 
dat de omroepen zich gaan hergroeperen, waarbij de 
programmatisch-journalistieke ambities de hoogste prioriteit 
krijgen. De totale taakstelling wordt gerealiseerd via twee 
vormen van samenwerking: het oprichten van landelijke 
shared servicecentra van de niet-journalistieke afdelingen en 
het samenvoegen van de 13 omroepen in vijf clusters. Voor 
dit gezamenlijke plan was een wijziging van de Mediawet 
noodzakelijk. Voor het toekomstbestendig maken van de 
regionale publieke mediadienst is op 16 maart 2016 de 
Mediawet 2008 gewijzigd. In artikel 260a is nu bepaald dat 
er een stichting wordt aangewezen als samenwerkings- en 
coördinatieorgaan voor de uitvoering van de regionale 
publieke mediaopdracht. Daartoe is op 26 mei 2016 de 
Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO) opgericht en 
per 31 mei 2016 zijn de leden van de Raad van Toezicht bij 
Koninklijk Besluit benoemd. Een dag later heeft de benoeming 
van de (enig) bestuurder van de Stichting RPO plaatsgevonden. 
De Stichting RPO kent drie wettelijke hoofdtaken: het 
zowel opstellen van een concessiebeleidsplan, als een 
meerjarenbegroting en een prestatieovereenkomst. 

Helaas is de tweede fase van wetgeving nooit aan de Tweede 
en Eerste Kamer aangeboden, maar door de staatssecretaris 
aangehouden, omdat rond de zomer van 2016 een 
meerderheid van de regionale omroepen geen heil meer zag 
in het gezamenlijke (landelijke) regionale omroepplan.

Toekomst regionale 
omroepen
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Vanaf dat moment was iedere regionale omroepen 
aangewezen om zelfstandig de bezuiniging per januari  
2017 te realiseren. Het aandeel van RTV Noord bedraagt  
€ 1.054.000. Door de éénmalige compensatie van  
€ 311.000. voor het jaar 2017, uit hoofde van provinciale 
bezuinigingen en de journalistieke basisvoorziening, 
komt de opgelegde bezuiniging uit op € 743.000. Door 
jaarlijkse kostenstijgingen (indexaties) en dalende nationale 
reclame-omzetten moet, om de begroting kloppend te 
krijgen nog een bedrag van € 160.000 worden bespaard. 
In totaliteit voor 2017 dus een bezuiniging van € 903.000. 
Begin december is het Reorganisatieplan RTV Noord 
2016-17 door de diverse gremia akkoord bevonden en 
kon tot implementatie worden overgegaan. Een pijnlijke 
operatie waarbij van vijf mensen gedwongen afscheid is 
genomen, negen mensen vrijwillig zijn vertrokken en ook 
de journalistiek en programmering niet ongemoeid konden 
worden gelaten. 

De vier Noordoostelijke regionale omroepen, RTV Oost,  
RTV Drenthe, Omrop Fryslân en RTV Noord, hebben in het 
najaar van 2016 de intentie uitgesproken om samenwerking 
binnen hun organisaties gestalte te geven. De samenwerking 
is gebaseerd op pragmatisme en organische groei, uiteraard 
met een kritische bedrijfsmatige blik.
 
Daarbij gelden de uitgangspunten:
•  Organisatiewijziging is geen doel op zich;
•  Geen grootscheepse plannen die een X bedrag aan 

bezuiniging dienen op te leveren binnen periode Y;
•  Er moet een plan komen voor zowel de lange als korte 

termijn voor met name de ondersteunende diensten 
(mede met het oog op de samenwerkingspot van  
€ 17 miljoen);

•  Serviceniveau omhoog tegen lagere (gezamenlijke) kosten; 
•  Planning als managementtool gebruiken: slimmer 

inplannen van aanwezige en benodigde kennis van de  
4 omroepen.

Samenwerking tussen regionale omroepen onderling of 
samenwerking met derden wordt door het ministerie van 
OC&W éénmalig gestimuleerd door een regeling te creëren 
van €17 miljoen waarop een beroep kan worden gedaan 
door de deelnemende samenwerkende partijen. Hiertoe 
zijn verschillende deadlines in de tijd aangegeven waarop 
eventuele aanvragen uiterlijk kunnen worden ingediend.
Reeds in een eerder stadium heeft de staatssecretaris 
toegezegd het effect van zes maanden vertraging in de 
uitvoering van de bezuiniging vanwege vertraagde wetgeving 
te willen compenseren met een frictiekostenregeling van  
€ 8,5 miljoen.

Na het sneven van het gezamenlijke landelijke omroepplan is 
voor het landelijke verkooploket voor de regionale publieke 
omroepen, ORN, een zevental scenario’s ontwikkeld. De 
variant, waarin samenwerking en toekomstige fusie met 
de STER wordt voorgesteld heeft de voorkeur en wordt 
momenteel voor de traditionele kanalen radio en TV door 
beide partijen uitgewerkt. Voor de commerciële online 
samenwerking wordt vooralsnog ‘de boot afgehouden’.

Met de lokale omroep OOG in de stad Groningen zijn 
plannen in de maak om gezamenlijke huisvesting te 
onderzoeken. Dat scheelt niet alleen kosten aan vierkante 
meters, maar kan ook leiden tot efficiency in de backoffices 
en in de technische infrastructuur.
Met alle andere Groningse lokale omroepen zijn in het 
verslagjaar gesprekken gevoerd over wat we voor elkaar 
kunnen betekenen in facilitaire en programmatische zin.

Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met  
NDC mediagroep, de uitgever van onder andere Dagblad 
van het Noorden, eveneens over mogelijke (journalistieke) 
samenwerkingen. Samenwerking wordt lastiger met  
de krantenuitgever nu zij een samenwerkingspilot  
hebben afgesproken met de commerciële tv-zender 
PodiumTV.
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De provinciale politiek heeft laten weten dat de 
bezuinigingen van 2017 een maatregel van Rijkswege is. 
Daar zullen ook mogelijke financiële ‘reparaties’ moeten 
plaatsvinden. Als de samenwerkingen tussen regionale 
omroepen niet van de grond komt en het beroep op 
het ‘samenwerkingspotje’ van € 17 miljoen daardoor 
onvoldoende kan zijn, is de politiek bereid zich opnieuw over 
het financiële vraagstuk van de omroep te buigen. 

Maar zover is het nog (lang) niet. Trots op de regionale 
omroep en haar prestaties is zeker aanwezig bij de provinciale 
politiek. De financiële consequenties van de bezuinigingen 
in de afgelopen jaren en de gevolgen daarvan voor de 
programmering bij de omroep is dat in veel mindere mate.

Met inachtneming van de nieuwe regelgeving en daarbij  
behorende eisen heeft RTV Noord haar risicoparagraaf 
opgesteld. 

Methodologie

Hoewel het systeem van risicomanagement nog niet tot 
volledige wasdom is gekomen, is er wel een eerste aanzet toe 
gemaakt in het verslagjaar 2016, die voldoet aan de eisen van 
de bestuurder van RTV Noord. In 2016 heeft het onderwerp een 
aantal malen de aandacht gehad in het managementteam en 
is de workshop gevolgd georganiseerd door het Commissariaat 
voor de Media. Risicomanagement vindt dus (vooralsnog) met 
name plaats in de top van de organisatie. De controller en de 
bestuurder zijn verantwoordelijk voor risicomanagement.
Per geïdentificeerd risico worden de beheersingsmaatregelen 
geïdentificeerd.

Actieplannen worden opgesteld per risico indien het huidige 
profiel hoger is ingeschaald dan het gewenste risicoprofiel 
waardoor de bestaande exposure verder wordt beheerst / 
beperkt. Om aan de kerntaken te kunnen blijven voldoen zijn de 
volgende risico’s gelabeld. 

De risico’s en het  
gewenste risicoprofiel
Hoewel het systeem van risicomanagement nog niet tot 
volledige wasdom is gekomen, is er wel een eerste aanzet toe 
gemaakt in het verslagjaar 2016, die voldoet aan de eisen van 
de bestuurder van RTV Noord. In 2016 heeft het onderwerp een 
aantal malen de aandacht gehad in het managementteam en 
is de workshop gevolgd georganiseerd door het Commissariaat 
voor de Media. Risicomanagement vindt dus (vooralsnog) met 
name plaats in de top van de organisatie. De controller en de 
bestuurder zijn verantwoordelijk voor risicomanagement.

Risicomanagement
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Per geïdentificeerd risico worden de beheersingsmaatregelen 
geïdentificeerd.

Actieplannen worden opgesteld per risico indien het huidige 
profiel hoger is ingeschaald dan het gewenste risicoprofiel 
waardoor de bestaande exposure verder wordt beheerst / 
beperkt. Om aan de kerntaken te kunnen blijven voldoen zijn  
de volgende risico’s gelabeld.

Strategisch
•  Samenwerkingen tussen regionale omroepen die moeizaam 

of niet tot stand komen, omdat zich steeds wijzigende 
perspectieven voor doen. Iedere omroep is onafhankelijk en 
autonoom en dus vrij in zijn handelen. Hoe impulsief dat ook 
kan overkomen.  
Risico: gemiddeld. Van belang is dat er met elkaar blijvend 
wordt gesproken, om te kijken wat de meest efficiënte wijze van 
samenwerken is, zonder daarbij je eigen tempo en identiteit uit het 
oog te verliezen.

•  Het Concessiebeleidsplan (CBP; één van de wettelijke taken 
van de RPO) lijkt te verworden tot een ‘compromisplan’ met 
weinig ambitie. Mogelijk gevolg is dat ministerie en/of RPO 
daar consequenties uit trekken. 
Risico: gemiddeld. Consequenties zijn nu nog moeilijk te overzien. 
Blijven onderstrepen in het lopende overleg wat het belang is van 
een ambitieus breed gedragen CBP.

•  In juni 2018 is de vijfjarige concessie van RTV Noord aan 
hernieuwde aanvraag toe. Gevaar bestaat dat net als in 2013 
een derde partij zich meldt voor de concessie in de provincie 
Groningen. Hoe goed je omroep ook presteert qua bereik, 
duidelijk is toen wel geworden dat beeldvorming (bij de 
politiek) het goed blijkt te doen. Gevolg op korte termijn: onrust, 
onzekerheid bij de omroep. Op langere termijn: mogelijk verlies 
concessie aan RTV Noord en daarmee verlies van een hoog 
gewaardeerde regionale omroep en aan werkgelegenheid. 
Risico: gemiddeld. Ogen en oren goed openhouden voor signalen. 
Met RPO in gesprek, als concessiehouder in tweede helft 2017 in 
gesprek over loerende gevaar.

•  Concurrentie op internet wordt continu gemonitord. Er is een 
internetstrategie (zie ook hoofdstuk Innovatie) opgesteld die 
op dit moment uitgevoerd wordt.  
Risico: de risk apetite is laag, maar gezien de snelle 
ontwikkelingen binnen dit technologisch segment blijft dit punt 
een risico die gemonitord dient te worden.

•  Een veranderende organisatie vraagt ook andere kennis en 
vaardigheden van medewerkers. Door het opstellen van een 
strategische personeelsplanning, wat in 2018 operationeel 
moet zijn, dienen de kennis en vaardigheden van de 
medewerkers aan te sluiten op deze nieuwe organisatie. 
Risico: niet heel groot en heel goed af te stemmen binnen 
Noordoostelijk verband. Het hebben van een gezamenlijk plan 
kan behulpzaam in de operatie zijn.

Operationeel
•  De TV-markt voor reclame staat sterk onder druk. Zeker 

landelijk gezien. Vooralsnog ziet het er niet naar uit dat 
online-inkomsten deze aderlating gaan compenseren. 
Risico: medium tot hoog. In de regio is het te overzien. Landelijk 
gezien een hoog risico met de nieuwe mogelijke samenwerking 
tussen ORN en STER. waarbij de STER nog niet de ervaring en 
know how heeft die de regionale omroepen wel hebben.

•  De uitwerking van (een nog te maken keuze) een 
newsroomsysteem. Bij voorkeur in gezamenlijk regionaal 
verband. Wordt het NIS (ons huidige systeem) of de sterke 
voorkeur voor iNOS: een product zelf ontwikkeld door de 
NOS en dus niet van een leverancier. Samenwerking op dit 
dossier is kostentechnisch en beheersmatig interessant. 
Risico: gemiddeld tot hoog. Het betreft tenslotte een primair 
(productie)proces.

•  Marketing wordt steeds belangrijker binnen de organisatie. 
Het opstellen van een gedegen marketingplan (en mogelijk 
meer budget in de toekomst) moet de markt beter 
gepenetreerd worden. Uiteraard dient het marketingplan aan 
te sluiten op het meerjarenplan. 
Risico: niet groot en beheersbaar, want een kwestie van 
financiële keuzes.
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•  De wet DBA is een risico voor RTV Noord, omdat de uitvoering 
en consequenties ervan onduidelijk zijn. 
Risico: gemiddeld. Duidelijker inzicht in de wetgeving zorgt voor 
betere performance op de markt voor freelancers.

 
Financieel
•  De samenwerking en toekomstige fusie tussen ORN en  

de STER moet zijn goedkeuring van de aandeelhouders 
krijgen. En daarna zal moeten blijken dat het gekozen 
scenario voor de regionale omroepen een financieel 
interessante is. Misschien niet in omzetsynergie, maar wel in 
kostensynergie. 
Risico: bestuurlijke onenigheid over het te voeren beleid geeft een 
lagere kostenbesparing dan gebudgetteerd.

•  De bezuiniging van ruim een miljoen euro (meer dan 11% 
van het subsidiebudget) komt hard aan bij RTV Noord. 
In 2013 is de omroep reeds 5% door de provincie gekort. 
De mogelijkheden om te bezuinigen zonder daarbij in 
programmering en journalistiek te snijden wordt steeds 
lastiger. Zeker voor een financieel kleine regionale omroep. 
Risico: gemiddeld tot groot als de bedrijfsvoering niet tijdig  
wordt aangepast aan de beschikbare (financiële) middelen.

•  Financiële tegenvallers, zoals pensioenafdrachten die  
hoger dan begroot uitvallen, of tegenvallende reclame-
omzetten betekenen opnieuw ongewenste ingrepen in  
het productieproces en mogelijk de programmering. 
Risico: verder ontwikkelen van de planning & controlcyclus 
indien nodig.

•  De samenvoeging van beide stichtingen, Stichting Radio 
Noord en Stichting TV Noord, tot één stichting. Een nieuw, 
complex, juridisch proces dat goed moet worden gestart, 
geleid en uitgevoerd. 
Risico: mits goed voorbereid en uitgevoerd een te beheersen 
risico.

•  RTV Noord wordt voor het overgrote deel gesubsidieerd  
en is dus sterk afhankelijk van deze subsidiestromen.  
Risico: aangezien deze stromen moeilijk te managen zijn  
wordt dit risico als een geaccepteerd risico gezien.

•  De uitdaging van een (regionale) omroep is om zoveel 
mogelijk kwalitatieve content maken met de beschikbare 
financiële middelen. Hiervoor is kostenbeheersing binnen 
een planning en control cyclus een must. 
Risico: alleen door het invoeren van een goede planning en 
control cyclus is het mogelijk om de kwalitatieve content te 
maximaliseren. 

 
Compliance
•  Er is sprake van een trend dat overheidsinstanties informatie 

opvragen die haaks staat op de veranderende omgeving 
waarin RTV Noord opereert.  
Risico: aangezien deze stromen moeilijk te managen zijn wordt dit 
risico als een geaccepteerd risico gezien.

•  Binnen de wet- en regelgeving wordt steeds meer aandacht 
geschonken aan het ‘in control’ zijn op het gebied van fraude 
en corruptie.  
Risico: om dit risico op een acceptabel niveau te houden zal ook 
in 2017 de monitoring van mogelijke corruptierisico’s worden 
gecontinueerd.

 
Risico’s en onzekerheden met een belangrijke impact in het afgelopen 
boekjaar en de gevolgen daarvan.
Er hebben in het afgelopen boekjaar geen risico’s en 
onzekerheden met een belangrijke impact voorgedaan.
 
Verbeteringen in het systeem van risicomanagement die zijn of 
worden aangebracht.
De meer consequente aanpak van de methodologie van 
risicomanagement voldoet aan de wensen en eisen van de 
RTV Noord. Gedurende het jaar is besloten om te investeren 
in een nieuwe risicomanagement tool ter verbetering van het 
rapportageproces en het beoordelen van risico’s. Het onderwerp 
staat op de agenda van zowel de Raad van Toezicht als het MT en 
zal geleidelijk aan in beleid worden omgezet.
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Sociaal jaarverslag 2016

Opbouw personeelsbestand (per 31 december 2016)
Onderstaande tabellen laten de ontwikkeling van het personeelsbestand in het jaar 2016 zien. Het personeelsbestand daalde licht in 
aantal medewerkers en fulltime equivalenten (fte).

De gemiddelde leeftijd is nagenoeg gelijk aan vorig jaar (45,8 jaar 2015).  
De verdeling man/vrouw bleef vrijwel gelijk opzichte van 2015.

Het aantal personeelsleden is vrijwel gelijk gebleven. Een aantal  
collega’s vertrok naar een baan elders. De mutaties vonden plaats  
op de afdeling redactie, faciliteiten & ICT en reclame.

•  Aantal fte’s verdeeld naar

• Personeelsbestand verdeeld naar leeftijdscategorie en man/vrouw

• Personeelsleden

Omroep Redactie Techniek Overig Totaal

Integraal Radio / TV / Internet 51,25 12,90 0 64,15

Directie / Staf / Algemene zaken 0 0 8,80 8,80 

Reclame 0 0 7,80 7,80

Totaal 31-12-2016 51,25 12,90 16,60 80,75
Totaal 31-12-2015 51,30 13,60 16,42 81,50

Totaal 31-12-2014 48,89 12,34 16,42 77,65

Leeftijdscategorie Man Vrouw Totaal

15 t/m 24 jaar 2 1 3

25 t/m 34 jaar 8 8 16

35 t/m 44 jaar 12 9 21

45 t/m 54 jaar 24 10 34

55 t/m 59 jaar 10 1 11

60+ 4 4 8

Totaal 60 33 93
Gemiddelde leeftijd personeelsleden 46

Personele mutaties Leden

Aantal personeelsleden per 1 januari 2016 94

Instroom 3

Uitstroom 4

Aantal personeelsleden per 31 december 2016 93
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Arbeidsovereenkomsten

Het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie zijn in vergelijking met 2015 vrijwel gelijk gebleven. De gemiddelde verzuimduur 
daalde licht. In 2016 hadden we te maken met meerdere (zeer) langdurige verzuimen en diverse middellange verzuimen. Hoewel de 
lange verzuimen slechts 6,7% van de meldingen uitmaken veroorzaken zij 58,6 % van het totale verzuim. RTV Noord voert al jaren een 
actief verzuimbeleid en zal zich blijven richten op zorgvuldige begeleiding van zieken en waar mogelijk op het voorkomen van verzuim.

In 2015 is gekozen voor een nieuwe vorm van beoordelings- en functioneringsgesprekken. Hierbij worden met alle medewerkers 
twee keer per jaar voortgangsgesprekken gevoerd door de leidinggevenden. Beoordelingsgesprekken worden alleen nog op verzoek 
van de medewerker gevoerd. In 2016 maakten slechts vier medewerkers hiervan gebruik. Zowel medewerkers als leidinggevenden 
zijn tevreden over de nieuwe vorm.

Op 31 dec 2016 waren er bij RTV Noord, net als in 2015, 14 medewerkers met een contract voor bepaalde tijd.  
De overige medewerkers hebben een contract voor onbepaalde tijd.

Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim
In 2014 werd er een update van de RI&E uitgevoerd. Op basis hiervan is een meerjaren arboplan opgesteld door de arbocommissie. Aan ver-
schillende aanbevelingen is ook in 2016 uitvoering gegeven. Onderstaande tabellen geven een beeld van het verzuim in de afgelopen 3 jaren.

Beoordelen en functioneren

Arbeidsovereenkomsten Per 1 januari 2016 Per 31 december 2016

Bepaalde tijd 14 14

Onbepaalde tijd 80 79

Totaal 94 93

Ziekteverzuimgegevens  
(excl. zwangerschapsverlof)

2016 2015 2014

Verzuimpercentage 4,1 4,2 3,7

Gemiddelde  
verzuimduur 

7,0 8,0 7,2

Meldingsfrequentie 1,3 1,2 1,1

Ziekteverzuimgegevens  
(excl. zwangerschapsverlof)

2016 2015 2014

Kort verzuim 78,3 % 83,3 % 84,0 %

Middellang verzuim 15,0 % 9,3 % 10,4 %

Lang verzuim 6,7 % 7,4 % 5,6 %

Totaal aantal verzuimen 100 % 100 % 100 %

Aantal beoordelingsgesprekken 2016 2015 2014

Ver boven de norm 0 0 0

Boven de norm 2 1 11

Conform de norm 91 93 76

Te ontwikkelen 0 0 3

Ver onder de norm 0 0 0

Niet beoordeeld 0 0 0

Totaal 93 94 91
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Scholing, opleiding en (loopbaan)begeleiding
In 2016 werd € 96.107 besteed aan opleidingskosten (trainen, 
coachen en opleiden van medewerkers). Ieder jaar wordt 
een opleidingsplan opgesteld. Hierin worden de bedrijfs- en 
afdelingsdoelstellingen en de individuele opleidingswensen 
van medewerkers bij elkaar gebracht. Het ontwikkelingsbeleid 
is er in eerste instantie op gericht om het kennisniveau en 
gedrag van de medewerkers te laten meegroeien met de 
functiebehoeftes van de omroep.

Op de redacties zijn veel interne trainingen verzorgd door eigen 
medewerkers op het gebied van netwerken, nieuwsinterviews, 
sociale media, stemgebruik, avid en dalet. In 2016 werden alle 
redactiemedewerkers door interne trainers opgeleid in mobile 
journalism (mojo). Externe professionals gaven trainingen in 
onder andere creatief schrijven voor online, stemgebruik, live 
interviewen en technieken op het gebied van nieuwe media.
De afdeling commercie en marketing volgde opleidingen in 
sales & presentatie, Google analytics en online marketing. 
De afdeling Faciliteiten & ICT volgde opleidingen om hun 
kennis up to date te houden, projectmanagement en diverse 
technische bijscholingen. Ook de bedrijfshulpverleners werden 
bijgeschoold.

Flexkrachten en stagiaires
Flexkrachten zijn medewerkers die niet onder de CAO  
vallen, zoals uitzendkrachten, oproepkrachten en freelancers. 
Op jaarbasis maakt RTV Noord gebruik van ongeveer  
60 flexkrachten.

In 2016 werden op alle afdelingen meerdere stagiaires 
geplaatst. Iedere stagiaire heeft een vaste stagebegeleider die er 
op toeziet dat de stagiaire tijdens de stage zoveel mogelijk leert 
en zich het vak eigen kan maken.

In 2016 liepen de Vrienden van Noord tegen een aantal 
uitdagingen aan. Het aantal bestuursleden kromp naar  
3 stuks en het werd lastig om meer bestuursleden te vinden 
binnen de vereniging. Het bestuur heeft diverse pogingen 
ondernomen om nieuwe leden te werven. Samen met  
RTV Noord probeerden ze een nieuw bestuur te vormen. 
Hiervoor werd e-mailmarketing ingezet, de website van  
RTV Noord en een direct mailing per post. Helaas mocht  
het niet baten. 

Naast het gebrek aan bestuursleden worstelden de Vrienden 
nog met een andere uitdaging. Door veranderingen in de tijd 
en de intrede van de moderne media, is het lastiger om als 
vereniging meerwaarde te blijven bieden voor de leden.  
Het bestuur gaat in beraad over de voortgang en het doel van 
de vereniging. 

Begin 2017 is duidelijk geworden dat de Vereniging zal worden 
opgeheven en dat de contacten met de Vrienden op een 
meer eigentijdse wijze zullen plaatsvinden, bijvoorbeeld met 
Facebook.

Vrienden van  
RTV Noord
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Ondernemingsraad

De permanente missie van de Ondernemingsraad is afgeleid 
van de missie en visie van de omroep (zie eerder in het 
Jaarverslag). De Ondernemingsraad van RTV Noord draagt 
bij aan deze missie door de collectieve belangen van haar 
medewerkers en het belang van de organisatie als geheel 
met elkaar in evenwicht te brengen. De Ondernemingsraad 
werkt mee aan een transparante, respectvolle en professionele 
organisatie.

Scholing
De Ondernemingsraad stelt zich ten doel een goede en 
effectieve overlegpartner te zijn van de bestuurder. De 
Ondernemingsraad fungeert als vertegenwoordiger van de in 
de onderneming werkzame personen met als doel het goed 
functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen.
Ook in 2016 is besloten trainer/ adviseur Hans van Raamsdonk 
in te schakelen voor een goede voortgang in de wereld van de 
Medezeggenschap en de WOR. Daarnaast is er extra aandacht 
geschonken aan de opgelegde reorganisatie van RTV Noord en 
de invloed van en op de Ondernemingsraad hierin. Zo blijft de 
Ondernemingsraad scherp en optimaal meedenkend met de 
directeur/ bestuurder.

Vergaderen
De Ondernemingsraad vergadert op wekelijkse basis op een 
vast moment. De Ondernemingsraad had daarnaast in 2016 
maandelijks een vergadering met de directeur/ bestuurder en 
manager P&O waarbij een formeel overlegvergadering werd 
afgewisseld met een informeel overleg. Het informele overleg 
wordt gebruikt om steeds een of twee actuele onderwerpen te 
selecteren om hier langer bij stil te staan c.q. uit te diepen.

Instemming en advies
Om nieuwe regelingen voor het personeel uit te kunnen 
voeren moet de directie van het bedrijf instemming vragen 
aan de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad moet om 
advies worden gevraagd als het gaat om veranderingen op 
bedrijfsmatig gebied.

De Ondernemingsraad heeft geen invloed op de programma’s 
van RTV Noord. Daarvoor is een ander orgaan, de Redactieraad, 
actief.

Er is in 2016 instemming verleend betreffende:
•  Het afschaffen van de kapperskosten
•  Uitbreiding contracteerregeling.

Er zijn meerdere adviezen uitgebracht inzake:
•  Statuten en Samenwerkingsovereenkomst RPO
•  Inkoop personeelsdiensten/ inhuur externen
•  Profielschets Bestuurders RPO
•  Voortgang besluitvorming ROOS (ongevraagd advies)
•  Reorganisatieplan RTV Noord 2016-17.

Ook 2016 was een zeer bewogen jaar. Een jaar waar 
onzekerheid eindigde en overging in duidelijkheid wat de 
definitieve gevolgen waren van de reorganisatie op het 
voortbestaan van de omroep.

In 2013 kwam Staatssecretaris Sander Dekker op de proppen 
met een landelijke bezuiniging op de Regionale Omroepen, 
welke uiteindelijk in 2017 wordt geëffectueerd.

Alle zaken omtrent de bezuinigingen brachten onrust met zich 
mee op de werkvloer. Met de grootste vraag hoe RTV Noord als 
organisatie voortgezet kan/ zal worden en vanaf de werkvloer 
“heb ik straks nog een baan?”

De Ondernemingsraad vond en vindt het belangrijk dat over 
alle zaken transparant wordt gecommuniceerd. Vanzelfsprekend 
is het van groot belang dat RTV Noord vooruit kijkt en diverse 
scenario’s voorbereidt, voor zover mogelijk, om in te spelen op 
de huidige bezuinigingen en eventuele bezuinigingen die in de 
toekomst plaatsvinden.

Jans de Boer, voorzitter Ondernemingsraad
Groningen, 20 april 2017
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Financiën 2016

Balans per 31 december 2016 (na verwerking exploitatiesaldo)

2016 2016 2015 2015

Activa € € € €

Vaste activa
Materiële vaste activa 2.120.063 2.218.534

Financiële vaste activa
Deelnemingen 15.000 15.000
Belastinglatentie 193.582 79.530

2.328.645 2.313.064
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 682.326 839.895
Liquide middelen 1.940.677 1.880.160

2.623.003 2.720.055

Totaal activa 4.951.648 5.033.119

Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve 2.556.425 2.829.221
Reserve voor media-aanbod -356.710 135.168

2.199.715 2.964.389

Voorzieningen
Voorziening latente belastingen 79.895 113.828
Overige voorzieningen 74.359 87.796
Voorziening reorganisatie 210.401 0
Voorziening arbeidsongeschiktheid 48.701 0
Voorziening pensioenen 316.020 459.355

729.376 660.979

Kortlopende schulden en
overlopende passiva 2.022.557 1.407.751

Totaal passiva 4.951.648 5.033.119

Pro forma consolidatie
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Exploitatierekening 2016

2016 2016 2015

€ € €
Realisatie Begroot Realisatie

Baten
Bekostiging 9.780.090 9.760.762 9.664.120
Reclame baten 1.380.037 1.586.462 1.593.692
Sponsorbijdragen 0 0 61.000
Baten uit nevenactiviteiten 12.907 16.618 14.260
Barteringbaten 193.919 160.000 199.125
Overige 49.574 4.500 36.743
Som der baten 11.416.527 11.528.342 11.568.940

Lasten
Personeelslasten 6.970.077 6.161.272 6.061.744
Directe produktielasten/ programmakosten lasten 1.927.671 2.064.296 1.902.368
Huisvestinglasten 459.981 468.778 474.965
Algemene lasten 1.055.503 1.022.257 1.078.192
Uitzendlasten Radio 361.539 326.439 338.349
Uitzendlasten TV 458.713 446.880 446.065
PR en promotiekosten 340.538 267.000 329.931
Produktiekosten 40.327 78.400 56.405
Distributielasten 130.006 182.291 185.295
Afschrijvingslasten mva 573.023 580.285 553.279
Overige 34.144 36.000 44.474
Som der bedrijfslasten 12.351.522 11.633.898 11.471.067

Financiële baten en lasten
Rentebaten 3.169 9.600 9.920
Rentelasten 4.594 2.000 4.582
Financieel resultaat -1.425 7.600 5.338

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -936.420 -97.956 103.211

Vennootschapsbelasting 171.746 0 -47.976
Resultaat na belastingen -764.674 -97.956 55.235

Aanwending bestemmingreserve 0 97.956 0

Nog te bestemmen resultaat -764.674 0 55.235

Per 1 januari 2014 kan als gevolg van de stelselwijziging de Bestemmingsreserve niet meer aangewend worden in de exploitatierekening omdat deze reserve in zijn geheel 

naar de Algemene reserve is overgeboekt. Het exploitatieresultaat wijkt daarom op dit punt af van hetgeen is begroot.
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Toelichting financiën 2016

Toelichting op de geconsolideerde balans en exploitatie-
rekening en op de afzonderlijke balans en exploitatierekening 
van Radio Noord en TV Noord.

Balans
• Vaste activa Bij de materiële vaste activa van Radio is de 

afname het gevolg van afschrijvingen die hoger zijn geweest 
dan de investeringen. De toelichting op de financiële vaste 
activa is opgenomen in de jaarrekeningen.

• Vlottende activa Bij de vorderingen is bij Radio post 
debiteuren en de post vooruitbetaalde omzetbelasting inzake 
huur de oorzaak van de afname. Bij Televisie is de afname een 
gevolg van een lagere vordering op Radio (saldo debiteur/
crediteur). De mutaties bij liquide middelen zijn verklaard in 
de kasstroomoverzichten van Radio en TV.

• Eigen vermogen De exploitatierekeningen van Radio  
Noord en TV Noord verklaren de mutaties in de Reserve 
media-aanbod. De bestemmingsreserve en de risicoreserve 
zijn per 1/1/2014 opgenomen in de Algemene reserve.  
Als gevolg hiervan kan de Bestemmingsreserve niet  
meer aangewend worden in de exploitatierekening en  
wijkt het exploitatieresultaat op dit punt af van hetgeen  
is begroot.

• Voorzieningen De toelichtingen hierop zijn te vinden in 
de jaarrekeningen. Nieuw zijn de voorziening reorganisatie 
en de voorziening arbeidsongeschiktheid, beide hangen 
samen met de kosten van de reorganisatie als gevolg van de 
bezuinigingen per 2017.

• Kortlopende schulden Bij de kortlopende schulden zijn de 
kosten reorganisatie de oorzaak van de toename, het betreft 
de vertrekregelingen die al in 2016 definitief zijn.

Exploitatierekening
• Bekostiging Het afgelopen jaar was het accres van 

toepassing op de bekostiging (subsidie). Deze index was voor 
dit jaar 1,2%, begroot was 1%.

• Reclame baten Deze is bij Radio afgenomen met 5% en bij 
TV met 12%. Bij TV is het met name de landelijke reclame 
omzet geweest waar de daling was.

• Sponsoring Er is in 2016 geen sponsoring geweest. Dit was 
ook niet begroot.

• Nevenactiviteiten Deze opbrengsten zijn lager dan begroot. 
Met name de facilitaire dienstverlening.

• Bartering baten Bij Radio is er een teruggaaf onroerend zaak 
belasting geweest en verder een teruggave Buro Regio en 
een teruggave van servicekosten huur pand.

• Overige baten Deze opbrengsten zijn lager dan begroot. 
Met name de facilitaire dienstverlening.

• Personeelslasten vast personeel De salariskosten zijn hoger 
als gevolg van de kosten reorganisatie 2016 welke bestaan uit 
vertrek (vrijwillig en onvrijwillig) van 14 medewerkers. 

• Freelance personeel en overige programmalasten 
Bij Radio en TV is er meer gebruik gemaakt van freelance 
krachten. 

• Huisvestingslasten De huurlasten zijn enigszins lager dan voor-
gaand jaar. De reden is dat het gehuurde aantal m2 is verminderd.

• Algemene lasten Bij Radio zijn deze kosten hoger als 
gevolg telefonie- en automatiseringskosten. Bij TV zijn de 
advieskosten lager dan voorgaand jaar nu de samenwerking 
tussen de omroepen een andere vorm gaat krijgen.

• Uitzendlasten Radio en TV Bij Radio is meer en bij TV is 
minder gebruik gemaakt van freelance techniek. Er zijn bij TV 
meer technische materialen aangeschaft dan voorgaand jaar.

• Promotielasten Deze zijn enigszins toegenomen t.o.v. 
voorgaand jaar. Met name de post direct mailing bij Radio.

• Distributielasten Deze zijn aanzienlijk lager als gevolg van 
een hernieuwd contract met de leverancier van de satelliet 
distributie TV signaal. 

• Afschrijvingslasten Deze zijn wat hoger dan het jaar 
daarvoor. Er is geïnvesteerd in een nieuwe radio studio.

• Overige lasten Deze zijn lager dan begroot als gevolg van 
een verlaging van de post dubieuze debiteuren.

• Financiële baten en lasten De lagere marktrente is de 
oorzaak van de lagere rente baten.
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Kengetallen geconsolideerd

2016 2015

Bedrijfseconomisch

Eigen vermogen (algemene reserve en reserve media-aanbod) € 2.199.715 € 2.964.389 
Totaal vermogen (eigen vermogen, voorzieningen en schulden) € 4.054.269 € 5.054.269 
Solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totaal vermogen) 44% 59%
Netto werkkapitaal (vlottende activa minus kort vreemd vermogen)  € 600.446 € 1.312.304 
Current ratio (debiteuren minus dubieus plus liquid middelen / 0 3
crediteuren plus evt. bankkrediet plus aflossingen kortlopend)

Vastgelegd vermogen/Eigen vermogen (vaste activa / eigen vermogen) 0,96 0,75
Resultaat  € 764.674 – € 55.235
Cashflow (resultaat plus afschrijvingen)  € 191.651 – € 608.514 

Afhankelijkheid subsidieverstrekker

Bekostiging  € 9.780.090 € 9.664.120 
Reclame-inkomsten  € 1.380.037 € 1.593.692 
Percentage van totaal (subsidie / subsidie plus reclame) 88% 86%
Overige inkomsten
•  Bartering  € 193.919 € 199.125 
•  Sponsoring  € – 

 
€ 61.000 

•  Nevenactiviteiten  € 12.907 € 14.260 

Personeel

Leeftijdsopbouw zie sociaal jaarverslag zie sociaal jaarverslag
Schaalindeling zie sociaal jaarverslag zie sociaal jaarverslag
Bezetting Fte zie sociaal jaarverslag zie sociaal jaarverslag

Personeelskosten totaal € 5.797.272 € 5.897.110
Techniek € 1.031.914 € 1.049.686
Redactie € 3.640.687 € 3.703.385
Reclame € 526.972 € 536.047
Overhead € 597.699 € 607.992

Freelancekosten (honoraria, reis-verblijfskosten en werknemersverzekeringen)  € 1.429.824 € 1.391.789 
Verhouding indirect / totaal personeel 10% 10%
Gemiddelde personeelskosten (personeelskosten excl. pensioen, soc. lasten en overige)  € 56.483 € 56.387 
Percentage ziekteverzuim zie sociaal jaarverslag zie sociaal jaarverslag
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2016 2015

Programma's

Aantal uitzenduren Televisie 219 219
Aantal uitzenduren Radio 8.760 8.760
Waarvan gepresenteerd in % 54% 54%
Waarvan niet gepresenteerd in % 46% 46%

Algemeen

Pand in eigendom nee nee
Wagenpark in eigendom deels deels
SNG wagen in eigendom nee nee

Afschrijvingspercentages
•  Gebouwen 5 5
•  Techniek 20 20
•  Automatisering 20 20
•  Kantoorinventaris 10 10
•  Overige inventaris 10 of 20 10 of 20

Drempelbedrag investering € 500 € 500 
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