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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, de website rtvnoord.nl 
en mobiele en tablet apps.

Profiel van RTV Noord
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Mission Statement,  
visie en de uitgangspunten
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 achter-
gronden ervan. Regionale omroepen leveren daarmee een 
belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de discussies over zaken 
die de regionale samenleving en haar burgers aangaan.”

De missie van RTV Noord is: 
“RTV Noord is onmisbaar voor de betrokken Groninger door 
het brengen en katalyseren van maatschappelijk relevante 
ontwikkelingen.”

De Mediawet gecombineerd met de Missie en het  
AAAA-principe (any time, any place, any where, any device) 
vormt het kader voor de visie en het beleid van RTV Noord  
de komende jaren.

RTV Noord is de onmisbare nieuwsbron voor iedere Groninger 
en in het bijzonder de ‘Betrokken Groninger’. Adequaat, 
menselijk, betrokken en dichtbij. De omroep wil zoveel 
mogelijk mensen bereiken die in de provincie Groningen 
zijn geïnteresseerd. Basis is de publieke opdracht, leidraad is 
een marktgerichte programmering. Daartoe worden, binnen 
de financiële mogelijkheden, alle relevante en eigentijdse 
distributiekanalen en platforms benut. Naast het brengen van 
nieuws, de duiding en de achtergronden er van, is er bewust 
aandacht voor de Groningse taal en cultuur. Want als publieke 
omroep vervult RTV Noord op toonaangevende wijze de functie 
van waakhond van de democratie, van het podium voor  
het publieke debat en platform voor de Groningse cultuur. 
De omroep wil de bindende factor zijn voor alle inwoners van 
Groningen. Ongeacht leeftijd of andere sociodemografische 
kenmerken.

RTV Noord koerst scherp op de veranderende informatie-
behoeftes bij het publiek, op innovatieve ontwikkelingen en 
op de voortdurende ontwikkeling van de eigen medewerkers. 
In de bedrijfsvoering zijn resultaatgerichtheid, betrokkenheid, 
creativiteit en samenwerking kernbegrippen.

RTV Noord is trendvolgend bij nieuwe media-ontwikkelingen. 
Dat RTV Noord ook wil ’katalyseren’, betekent dat zij een actieve 
rol wil spelen in het maatschappelijk verkeer in de provincie 
Groningen. Onder de premisse dat de journalistiek onafhankelijk 
en zelfstandig haar werk kan doen.

Om de ambities te realiseren moet de organisatie technisch stabiel 
zijn en zorgen voor continuïteit van de bedrijfsprocessen op alle 
afdelingen: redactie, commercie, techniek, financiën en hrm.

Dat na TV en radio, online-informatie een grote vlucht heeft 
genomen behoeft geen betoog, vandaar dat RTV Noord haar 
organisatie zodanig heeft ingericht dat aan beschikbaarheid 
en snelheid van het nieuws via de digitale kanalen voorrang 
wordt gegeven. Daarmee wordt RTV Noord een multimediaal 
bedrijf waarin crossmedialiteit, de wijze waarop de diverse 
mediavormen elkaar wederzijds versterken en naar elkaar 
verwijzen, een belangrijke rol speelt.

Doelgroep
Voor al onze uitingen richt RTV Noord zich op de  
‘Betrokken Groninger’:
Groningers met grote belangstelling voor hun leefomgeving, die 
bovengemiddeld actief zijn in allerlei vormen van vrijwilligerswerk, 
die afkomstig zijn uit alle sociale lagen van de bevolking en waarbij 
‘handen-uit-de-mouwen’ types en ondernemende mensen sterk 
vertegenwoordigd zijn. Groningers ook die sterk geïnteresseerd  
zijn in menselijke verhalen.
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Samenstelling Raad van Toezicht
•  Dhr. L.J. Klaassen, voorzitter
•  Dhr. G. Ham, secretaris
•  Dhr. J. Bolt
•  Mevr. R.G. Jansen
•  Mevr. J.F. Snijder-Hazelhoff

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

Samenstelling Hoofdredactie
•  Dhr. M. van den Berg 

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. E. de Jonge (Groninger Cultuur)
•  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. R. de Feber
•  Dhr. G.J. Koerts
•  Mevr. J. de Haan

Samenstelling redactieraad
•  Dhr. R. van Mannekes, voorzitter
•  Mevr. J. Duiker
•  Dhr. W. Klijnstra
•  Dhr. H. Elderman
•  Mevr. M. de Vries

Samenstelling Bestuur Vrienden van RTV Noord
•  Dhr. H.W. Opheikens, voorzitter 
•  Dhr. M. Grupstra, vice-voorzitter 
•  Mevr. J. Smilda-Spaan, secretaris 
•  Mevr. M.G. Nomden-Blokzijl, penningmeester 
•  Mevr. H. Kemper, lid

Samenstelling vertegenwoordigende 
organen ultimo 2014
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Met toewijding, verantwoordelijkheid en betrokkenheid heeft 
de Raad van Toezicht van RTV Noord de interne, financiële en 
programmatische ontwikkelingen binnen de regionale omroep 
gevolgd. De vraagstukken voor de toekomst (2017) zijn groots 
en zeer bepalend voor de continuïteit van de organisatie en 
het behoud van de regionale identiteit. De wijze waarop ook 
in 2014 RTV Noord invulling geeft aan haar (programmatische) 
kerntaak geeft de Raad van Toezicht het vertrouwen dat het 
met deze vraagstukken wel goed komt. 

In 2014 is de Raad van Toezicht vier maal bijeen  
geweest in aanwezigheid van de directeur/bestuurder.  
Belangrijkste onderwerpen waren daarbij:
•  De financiële positie, jaarcijfers en begroting van RTV Noord;
•  De bereikcijfers (en daarmee de relevantie) van de omroep uit 

de diverse onderzoeken;
•  De aanpak en uitrol per 1 april 2014 van het toekomstgerichte 

project Eerst Online dat de nodige organisatorische en 
programmatische wijzigingen met zich meebrengt;

•  De consequenties van de, uit het Regeerakkoord Rutte II 
voortvloeiende, forse bezuiniging van 17 miljoen euro per 
2017 op de regionale omroepen en de (politiek) gewenste 
slagvaardigheid van de regionale omroepsector en de 
daarmee gemoeid gaande voorbereidende werkzaamheden 
voor een mogelijke samenwerking tussen landelijke en 
regionale publieke omroepen en de clustervorming die  
deze bezuiniging tot consequentie heeft;

•  Mogelijke samenwerkingsvormen met NDC mediagroep, 
meer in het bijzonder met Dagblad van het Noorden.

Het financiële boekjaar 2014 werd afgesloten met een tekort 
van € 94.967,- (zonder de verplichte herclassificaties van de 
reserves is dit een overschot van € 2.989,- zie hiervoor de 
toelichting jaarrekening).

En ook in 2014 bleef de Groningse aarde schudden als gevolg 
van de gaswinning en daarmee gepaard gaande aardbevingen. 
RTV Noord heeft op voorbeeldige wijze haar kerntaak als 
regionale omroep gestalte gegeven: zowel als ‘luis in de pels’ 
als ook qua informatieve berichtgeving. Op adequate wijze 
heeft RTV Noord verslag gedaan van de actuele ontwikkelingen 
op radio, TV en via de online kanalen. En wel zodanig dat RTV 
Noord met haar beelden en reportages regelmatig de landelijke 
uitzendingen haalde. Alleen al met het aardbevingsdossier 
toont RTV Noord aan dat zij een onmisbare factor is in de 
nieuwsvoorziening van en over de provincie Groningen. 

De (organisatorische) toekomst van RTV Noord is nog 
uiterst ongewis. De donkere bezuinigingswolken die zich 
samenpakken boven de regionale omroepen vragen om een 
passende en juiste besluitvorming. Waarbij 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 wenst allen hierin wijsheid en de juiste 
inzichten voor de toekomst!

Mr. L.J. Klaassen, voorzitter Raad van Toezicht
Groningen, 20 april 2015

Verslag van de 
Raad van Toezicht
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In 2014 vergaderde de Programmaraad vier keer. Bij de 
vergaderingen was altijd de Hoofdredacteur aanwezig.  
De directeur/bestuurder was bij twee 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 de programmastaf aan het uitgangspunt voldoet 
dat in de bedrijfsmissie is omschreven om dé nieuws- en 
actualiteitenzender te zijn voor Groningen, onmisbaar voor de 
betrokken Groningers.

De Programmaraad heeft bijzondere interesse aan de 
dag gelegd voor de verslaggeving op alle media van de 
ontwikkelingen rond de aardbevingen in de provincie 
Groningen. De Programmaraad is tevreden over de mate  
waarin de redactie er in is geslaagd RTV Noord daarin een 
leidende positie binnen de journalistiek (zeker voor de 
Groningers) te veroveren. Veel aandacht was (en is) er binnen  
de Programmaraad voor het project Eerst Online. 

De Programmaraad onderschreef eerder al unaniem de 
visie dat de digitale mogelijkheden zo enorm zijn dat de 
werkwijze daar zo snel en zo goed mogelijk op moet worden 
afgestemd, zonder de ‘oude’ media radio en TV tekort te doen. 
De programmaraad heeft geconstateerd dat de uitvoering 
van Eerst Online in het verslagjaar op veelbelovende wijze is 
begonnen. De constatering dat er via online kanalen ook een 
nieuw (jonger) publiek wordt bereikt stemt tot tevredenheid. 
De Programmaraad dringt er bij de Hoofdredacteur op aan die 
mogelijkheden maximaal te benutten.

De Programmaraad blijft in discussie met de Hoofdredacteur 
over de gevolgen van dit nieuwe beleid voor de ‘oude’ media. 
De visie van de redactie dat er een nieuwe formule voor 

televisie moet komen wordt onderschreven. De al eerder 
ingezette veranderingen bij radio worden nauwlettend  
gevolgd.

De redactionele uitgangspunten voor 2015 zijn door de 
Programmaraad onderschreven. Daarbij is extra aandacht 
voor de invulling van de functie van verslaggevers, die in de 
toekomst een wat andere, meer ondernemende rol zullen 
krijgen.

Binnen de Programmaraad bestaat al langer zorg over de 
toekomst van RTV Noord. De door staatssecretaris Dekker 
aangekondigde bezuinigingen werpen hun schaduw vooruit. 
De Programmaraad heeft zich daarom nadrukkelijk door de 
directeur/bestuurder laten informeren over de stand van 
zaken en zijn visie op de ontwikkelingen. De Programmaraad 
benadrukt net als vorig jaar het belang van een publieke 
omroep voor de Groningers, de Groninger cultuur en een 
goede nieuwsvoorziening in Groningen. De Programmaraad 
is van mening dat de redactie zoveel mogelijk moet worden 
ontzien bij de bezuinigingen. 

In algemene zin is de Programmaraad tevreden over de in 
2014 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 en vergeleken  
met andere regionale omroepen zelfs erg goed.  

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.

H. Bouma, voorzitter Programmaraad
Groningen, 20 april 2015

Verslag van de 
Programmaraad (PBO)
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Directieverslag

Inleiding
Twee onderwerpen hebben in grote mate het jaar 2014 
bepaald voor RTV Noord. Een organisatorische: de aanstaande 
bezuinigingen per 2017 en de daarmee gepaard gaande 
samenwerkingen, efficiency en verhoogde slagvaardigheid 
van de sector. En een onderwerp van meer programmatische 
aard: de gaswinning in Groningen en de daaruit resulterende 
aardbevingen. Het onderkende causale verband tussen winning 
en beving betekende zowel voor de provinciale als landelijke 
politiek een grote verandering in attitude. Ook op het mediale 
vlak was er sprake van verhoogde aandacht voor onze provincie. 
Daar waar RTV Noord van den beginne verslag deed van de 
bevingen en het leed dat dit veroorzaakte, viel nu het scala aan 
(landelijke) collega’s op. Alom was er overigens waardering voor 
de adequate verslaggeving, enorme inzet van verslaggeving, 
technici en ondersteunende diensten: zij zorgden er voor dat 
dankzij radio, (live-) TV en online berichtgeving de inwoners op 
de hoogte bleven van de ontwikkelingen.
 
Door tijdig bij te sturen en ondanks de (vele) extra live-
uitzendingen, nieuwsbulletins en nodige investeringen in de 
professionalisering van de bedrijfsprocessen is 2014 toch nog 
een financieel gezond jaar geworden. RTV Noord kende geen 
continuïteitsproblemen vanwege een goed functionerend 
financieel verslag- en begrotingscyclus. Deze wijze van werken 
zorgde er eveneens voor dat reorganisaties niet noodzakelijk 
waren, want er kon tijdig worden voorzien bij afwijkingen ten 
opzichte van de prognoses. Een andere belangrijke basis voor de 
continuïteit van RTV Noord vormt de in juni 2013 toegekende 
uitzendrechten door in de provincie Groningen voor een periode 
van 5 jaar door het Commissariaat voor de Media.

In september 2012 werden de regionale publieke omroepen 
geconfronteerd met het nieuwe Regeerakkoord Van Rutte II.  
Dat voorzag niet alleen in een efficiëntere 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 euro 
bezuiniging op alle regionale omroepen. Om meer grip te 
krijgen op het gehele proces heeft de staatsecretaris 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. 
Binnen de branche-organisatie van de regionale omroepen 
(ROOS) is afgesproken de bezuiniging te zoeken binnen vijf 
clusters, die aansluiten bij de eveneens in het Regeerakkoord 
overeengekomen vijf Landsdelen. Dat betekent in concreto 
dat RTV Noord, RTV Drenthe en Omrop Fryslân diverse 
samenwerkingsscenario’s aan het doorrekenen zijn. Dit gebeurt 
met hulp van organisatie-adviesbureau Turner uit Leusden, die 
deze exercitie ook verricht bij de andere vier clusters.

Het voortgaande belang van digitale berichtgeving, de snelheid 
en enorme bereik hebben geleid tot de implementatie van 
het project Eerst Online per april 2014. Doel hiervan is om de 
regionale berichtgeving zo snel en compleet mogelijk digitaal 
beschikbaar te hebben. Dit vergt de nodige organisatorische 
aanpassingen. Zowel in werkwijze als in personele capaciteit, 
omdat je 24/7 de berichtgeving wilt kunnen actualiseren.  
Die capaciteit is binnen de huidige bezetting gevonden, door  
te schuiven met mankracht en uren.

Een risicovolle operatie die niet ten koste mag gaan 
van de kwaliteit (en de achtergronden) van de actuele 
nieuwsvoorziening voor en over de provincie Groningen.  
Daar ligt onze publieke taak. En dat moeten wij zo goed 
mogelijk doen. We zijn nog immer op de goede weg, hoewel 
het aantal TV-kijkers licht daalt als gevolg van de genoemde 
digitalisering van het nieuwsaanbod. RTV Noord is al enige 
jaren de best bekeken en beluisterde regionale omroep van 
Nederland. Dat we met Eerst Online een juiste keuze hebben 
gemaakt blijk wel uit het aantal online bezoeken, die is in een 
jaar tijd bijna 50% gestegen. Ook in 2015 zijn de inspanningen 
er op gericht om de stijging van kijk- en luistercijfers en het 
online bereik verder gestalte te geven.
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We werken daar met z’n allen hard aan. En wij zijn er met  
recht trots op. Trots zijn we ook op de tijdens de ROOS-dagen 
in maart uitgereikte Gouden NL-Award, voor de in eigen huis 
ontwikkelde digitale aardbevingsmeter. Een innovatief idee,  
dat goed past in de beleving en sentimenten van de Groninger. 
Ook op deze wijze toont RTV Noord haar betrokkenheid bij  
de regio.

In het verslagjaar hebben diverse gesprekken over 
samenwerking met RTV Drenthe en Omrop Fryslân 
plaatsgevonden in het kader van de bezuinigingsdoelstelling 
per januari 2017. Doel hiervan 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’. Het is het 
ambitieuze streven om de doelstelling van 3,3 miljoen 
besparingen voor cluster Noord te realiseren door staf- en 
techniekafdelingen. De komende weken moeten daarover 
uitsluitsel geven.

Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met  
NDC mediagroep, de uitgever van onder andere Dagblad 
van het Noorden, eveneens over mogelijke (journalistieke) 
samenwerkingen. 

Met OOG Radio en TV, de lokale omroep van de stad Groningen, 
wordt regelmatig van gedachten gewisseld over mogelijke 
samenwerkingen en aanvullende ideeën.

Gijs Lensink, directeur/bestuurder RTV Noord
Groningen, 20 april 2015
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Redactie
De veranderingen zetten door
De in de afgelopen jaren geconstateerde veranderingen zijn in 
het verslagjaar onverminderd door gegaan. De digitale revolutie 
maakt dat we in staat van permanente verandering zijn terecht 
gekomen en dat vraagt veel lenigheid van de redactie, waar  
het nog niet zo lang geleden vrij ongebruikelijk was steeds 
maar weer naar de werkprocessen en de producties te kijken. 
Inmiddels is de ‘taakvolwassenheid’ van de redactie op dit terrein 
zo groot dat van onder op steeds meer initiatieven ontstaan  
om te kunnen blijven voldoen aan de vraag van het publiek.  
Het enthousiasme daarvoor is merkbaar aan het groeien, de  
sfeer idem dito. Bijna zonder uitzondering is ieder lid van de 
redactie doordrongen van de noodzaak om te blijven ‘bewegen’. 
Dat stemt hoopvol voor de toekomst.

Groningen en de bevingen
Allesoverheersend in het verslagjaar zijn de ontwikkelingen 
in het aardbevingsdossier. Het geduld van de Groningers 
met de (Haagse) politiek en de NAM is op. De omroep heeft 
volop ingezet op adequate verslaggeving maar ook op de 
meningsvorming en de achtergronden. Afgezien van de ‘normale’ 
verslaggeving van de bevingen waren we bij het debat in 
februari in de Tweede Kamer. Het bijzondere daarvan was dat we 
de eerste regionale omroep waren in de geschiedenis die een 
Kamerdebat live uitzond op TV (en internet). 

Verder hebben we de serie ‘Beven op de bult’ geproduceerd en 
uitgezonden en participeren we in het project ‘de stille beving’, 
waarbij in twee huizen tientallen camera’s zijn opgehangen die 
toekomstige bevingen moeten registreren. Het project moet in 
2016 een documentaire opleveren. Niet onvermeld mag blijven 
dat we tijdens de ROOS-dagen de Gouden NL-Award kregen 
uitgereikt voor de bevingsmeter. Dat is een vinding van de 
redactie (Media-innovatie) waardoor het publiek eenvoudig en 
intuïtief bevingen kan doorgeven en dus ook kan zien wie waar 
wat heeft gevoeld. 

Online als groeibriljant
Het al eerder ingezette project Eerst Online is in zijn volle glorie 
uitgerold. Niet meer de deadlines van radio en/of TV bepalen 
het ritme van de redactie maar de onstilbare honger van 
onze vele online-volgers. Als er iets gebeurt gaan die volgers 
onmiddellijk op zoek naar informatie. Het is onze missie om  
ze bij ons te laten komen als er iets in Groningen gebeurt.  
Dat betekent dat nieuws altijd direct gedeeld moet worden  
en vervolgens moet worden uitgewerkt. Eerst Online, maar  
ook op de traditionele media. 

Online is niet alleen een vehikel om snel nieuws te brengen. 
De mogelijkheden zijn schier onbeperkt. Onze redactie wordt 
steeds innovatiever in het benutten van die mogelijkheden. 
Zo zijn we begonnen met online commentaren, columns en 
rubrieken over sport en politiek. Inmiddels is daarmee een 
substantieel publiek bereikt en het is de bedoeling dat verder 
uit te laten groeien. 

De dagelijkse rubriek ‘Lopend Vuur’ speelt zich voor een 
belangrijk gedeelte af op het online speelveld. Dat genereert 
extra reacties en bereikt een publiek wat we met radio 
en televisie niet bereiken. Lopend Vuur is een rubriek die 
dagelijks dwars door al onze media loopt: de stelling online, 
de reacties op radio en Facebook, de verdieping middels de 
radioverslaggever die elke middag kriskras door de provincie 
gaat en soms een opvallende uitslag op TV.

Ons gastenboek is vervangen door de online vraagbaak  
‘Tammo en Trui’. Een succes. Het aantal vragen van het publiek 
over alles wat met RTV Noord te maken heeft explodeerde.  
We garanderen snel antwoord om ook op die manier een  
beter contact met het publiek te onderhouden.

In het vierde kwartaal zijn we begonnen met een 
webdocumentaire (http://www.rtvnoord.nl/werkeninduitsland) 
over werken in Duitsland. Een voor ons nieuwe manier van 
verslaggeving die we in de toekomst vaker gaan gebruiken.
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Verder krijgen de social media steeds meer aandacht. Zo  
wordt Facebook snel belangrijker voor onze nieuwsdistributie  
(www.facebook.com/rtvnoord) maar dat vergt wel een totaal 
andere aanpak dan andere online kanalen. Facebook bepaalt 
namelijk via een algoritme wat wel en niet getoond wordt aan  
de klanten. Sommige berichten van ons bereiken een enorm 
publiek op Facebook, veel meer dan bijvoorbeeld radio of TV. 
We hebben als doel om ook via dit soort wegen het publiek te 
bereiken en willen daar in de nabije toekomst (meer) formatie 
voor vrijmaken. Het bereik via de online kanalen is in 2014 enorm 
gestegen. Ultimo het verslagjaar zaten we rond de zes miljoen 
bezoeken per maand.

TV blijft zoeken
In 2013 is al nadrukkelijk gesleuteld aan het format voor TV 
en dat is in 2014 niet anders geweest. Met enige zorg zijn de 
kijkcijferontwikkelingen gevolgd. De licht dalende trend blijkt 
maar moeilijk te stoppen. Hoewel we de vergelijking met alle 
andere regionale omroepen met glans en wimpel kunnen 
doorstaan en er ultimo 2014 van daling geen sprake meer 
was willen we liever meer dan minder kijkers. We zijn er van 
overtuigd dat TV nog lang niet afgeschreven hoeft te worden 
en dat het medium een belangrijke rol in het leven van de 
Groningers zal blijven spelen. 

De kunst voor ons is het vinden van een formule die recht doet 
aan onze wettelijke taken en aan de dynamiek van Eerst Online. 
De TV uitzending in Noord Vandaag is te vaak een herhaling van 
feiten die de hele dag al vermeld zijn via de online kanalen en 
via de radio. De ingrepen van TV Beter uit 2013 en 2014 helpen 
wel maar niet genoeg. Er vindt een waarneembare verandering 
plaats in het consumptiegedrag. 

Daarom beginnen we in Q4 van 2014 met het brainstormen 
over ons programma op televisie. Dat doen we met iedereen 
die geïnteresseerd is tijdens zeven pizzasessies. Daarin wordt 
de problematiek geschetst aan de hand van cijfers en worden 
ideeën verzameld. 

Uit de pizzasessies komt NoordLab voort: een groep van 
ongeveer tien medewerkers van alle afdelingen die de opdracht 
krijgen om een nieuw, bestendig format te ontwikkelen voor 
 TV Noord. Het format moet in Q1 van 2015 klaar zijn.

Overigens gaat het beslist niet slecht met TV Noord.  
De kijkersgroep is nog steeds trouw (lange kijktijd) en  
volgens het Kien-onderzoek is TV nog steeds het 
meestgebruikte medium van RTV Noord. 

Met onder meer: De Slag om Noord, Gewest Noord, Kerstbus 
met Cunera, t Grunneger Diktee (in de Grunneger Week), 
het multimediale verslag van de 4 Mijl, de gemeente-
raadsverkiezingen, het wekelijkse social media-overzicht, 
De Groninger van het Jaar, De Nacht van Noord, De week 
van Bram, de sportuitzendingen rond de succes van Flames 
en FC Groningen en Klouk produceerden we bijzondere 
programma’s die een mooie aanvulling vormden op de 
reguliere programma’s. 

•   De Slag om Noord 
 https://www.youtube.com/watch?v=m7JUzZL2_ys&list= 
PLm4T7neRPdZhrRTotRqXqYNLdVM0I0dqo&index=3

•   Gewest Noord - 1e aflevering
https://www.youtube.com/watch?v=kFuDyANRSP4

•   Kerstbus met Cunera 
https://www.youtube.com/watch?v=Ze9QQVaM9bk

•   t Grunneger Diktee (in de Grunneger Week)
https://www.youtube.com/watch?v=Ui9LRHu_WRI

•   Het multimediale verslag van de 4 Mijl 
https://www.youtube.com/watch?v=zs6FTgvoW-8

•   De gemeenteraadsverkiezingen 
https://www.youtube.com/watch?v=WpuqAxeZeF4
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•   De Groninger van het Jaar 
www.rtvnoord.nl/gvhj 
https://www.youtube.com/watch?v=YxSMSskueBM

•   De Nacht van Noord
https://www.youtube.com/watch?v=DhKs-4X5qsk

•   De Week van Bram - Jaaroverzicht 
https://www.youtube.com/watch?v=nRON_FikU5Q

•   Klouk - Finale op 01-01-2015 
https://www.youtube.com/watch?v=ySIpgZB0rdQ

Radio nog altijd sterk
In onze provincie bestaat al bijna zeventig jaar regionale radio. 
Het zit in ons bloed en is nog altijd de basis van RTV Noord.  
Het einde van radio is meermalen aangekondigd maar het 
medium is springlevend. Nog steeds wordt er bij ons bedrijf met 
veel plezier en op innovatieve wijze radio gemaakt. Nog steeds 
zijn onze luistercijfers exceptioneel goed en weten we vele 
Groningers te bereiken met onze non-stop programmering.
Begin januari zijn we een zoektocht gestart naar nieuw 
presentatietalent. Onze eisen zijn pittig, we hebben een naam 
hoog te houden. Zes mensen hebben een intensieve training 
bij ons gevolgd. Uiteindelijk kon Hans Waalkens aan het 
presentatieteam worden toegevoegd.

Hij kon direct aan de bak toen we op zaterdag met de nieuwe 
programmering begonnen. Tussen 8 en 14 uur Noord en 
Ommeland. Iets nieuws na bijna twintig jaar min of meer 
dezelfde programmering. Het was even wennen, voor ons en 
het publiek, maar inmiddels past het allemaal prima bij elkaar.
We blijven permanent zoeken naar nieuwe inhoud, nieuwe 
manieren van crossmediaal produceren en het op innovatieve 
wijze betrekken van (nieuw) publiek bij onze uitzendingen. 
Zoals gezegd, Radio Noord is springlevend. Het volgende 
project wordt de restyling van de zondagprogrammering.

•   Café Martini XL 
https://www.youtube.com/watch?v=nrO7dFKGgsI&list= 
PLm4T7neRPdZg6ZKM_C-sHVM7t-xcJMVgk

In 2014 is ingezet op meer muzieknieuws, maar er was ook een 
talentenjacht in Café Martini XL. Dat was overigens een van 
onze crossmediale producties zoals via de link is te ontdekken. 
Ook Eitje Eitje was zo’n crossmediale productie.

De nabije toekomst en de redactie
De bezuinigingen van 2017 en de nieuwe werkwijze die door 
de hoofdredacteuren wordt voorgesteld werpen hun schaduw 
vooruit. Niet alleen omdat er een element van onzekerheid 
voor een ieder in zit maar ook omdat er veel werk aan de 
winkel is. Van traditionele naar ondernemende verslaggeving. 
Het liefst met dezelfde mensen. Het is een grote opgave 
voor alle betrokkenen. Gezien de passie en talenten van de 
medewerkers niet een onmogelijke opgave. En dat ondanks 
al die veranderingen er dagelijks hele goede (journalistieke) 
producties worden afgeleverd zegt genoeg over de kwaliteit 
van onze mensen. Op naar de toekomst!
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Commercie
De Groningse advertentiemarkt kenmerkte zich in 2014 door veel 
dynamiek en veranderingen. Dat gold ook voor de nationale markt, 
maar die liet al over een langere periode grote veranderingen 
zien. Onder andere door de sterke groei van de online reclame-
bestedingen. In 2014 werd ook regionaal een groeiende vraag naar 
online-adverteren op de platforms van RTV Noord waarneembaar.

Naast display-banners stonden video-pre-rolls, korte video-
commercials voor een nieuwsitem of uitzending gemist, en 
under-article banners in de belangstelling. De websites van de 
regionale omroepen, met hoge bezoekcijfers waren echter nog 
niet optimaal ingericht. In 2014 is daar met veel energie aan 
gewerkt. Met als resultaat een goed aanbod voor adverteerders 
om via de online-platforms hun doelgroepen te bereiken.
Die zelfde adverteerders werden in 2014 steeds vaker 
geconfronteerd met groeiend aanbod van traditionele én 
nieuwe communicatiekanalen. Retailers worstelden met de 
vraag of ze wel of niet moesten gaan investeren in een eigen 
webshop. Of zouden ze meer budget moeten investeren in 
het generen van extra leads naar hun website met behulp 
van Google Adwords. Deze keuzes hadden invloed op de 
bestedingen aan traditionele reclamemiddelen. Vooral de 
investeringen in nieuwe online communicatiemiddelen heeft  
er voor gezorgd, dat de regionale bestedingen bij RTV Noord 
een lichte daling lieten zien ten opzichte van 2013.

De grootste daling kwam voor rekening van regionale TV-reclame. 
Veel adverteerders investeerden in videoproducties voor gebruik 
op internet. De exclusiviteit van regionale TV-reclame is er na bijna 
20 jaar wel vanaf. En de mogelijkheden om video’s online te tonen 
zijn legio en vaak veel goedkoper. Men vergeet echter vaak, dat 
het bereik en de impact ook veel lager is. In tegenstelling tot TV 
kon radio haar commerciële positie in 2014 regionaal en nationaal 
wel vasthouden. De omzet in 2014 bleef regionaal gelijk aan 2013, 
nationaal daalde die licht met 2%. Online reclame-inkomsten lieten 
een stijging zien van 27%. Dit kwam voornamelijk voor rekening 

van nationale adverteerders. De optimalisatie van de online-
verkoop had meer tijd nodig dan verwacht. Voor 2015 staat een 
sterke groei, zowel regionaal als nationaal, begroot.

In een zeer onstuimige en onzekere markt heeft RTV Noord in 2014 
de reclame-inkomsten bijna op het zelfde niveau als het voorgaande 
jaar weten te houden. De komende jaren zal de nadruk liggen op de 
groeiende markt van online adverteren. RTV Noord heeft het grote 
voordeel een unieke combinatie van reclamemedia in haar pakket te 
hebben die elkaar in bereik en effectiviteit extra versterken.

Marketing onderzoek
Gedurende het jaar voerden onderzoeksbureaus Motivaction 
en KIEN diverse kijk- en luisteronderzoeken uit. In het imago 
onderzoek van augustus kwam onder andere naar voren dat 
het algemene gevoel dat inwoners van de provincie Groningen 
hebben bij RTV Noord, overwegend positief is. Vier op de tien 
respondenten geven aan een positief gevoel te hebben bij 
de regionale omroep (41%) en nog eens 17% is hierover zeer 
positief gestemd. RTV Noord wordt door een derde van de 
respondenten gezien als hét nieuwsplatform van de provincie 
Groningen. Volgens ongeveer zes op de tien brengt RTV Noord 
het nieuws uit de provincie meestal als eerste, is de omroep 
betrouwbaar en heeft het een veelzijdig aanbod.

Enkele resultaten uit het Motivaction onderzoek:
•  Het gemiddelde weekbereik: 58,25%;
•  Gemiddelde kijktijd per dag: 30,25 minuten;
•  Gemiddelde waardering RTV Noord: 7,5.

Online first campagne
In het laatste kwartaal van 2014 is een grote outdoor campagne 
uitgezet om de ‘online first’ gedachte uit te dragen. Met de RTV Noord 
presentatoren in de hoofdrol. Er werden zowel outdoor uitingen als 
display marketing ingezet om het downloaden van de RTV Noord 
app te promoten. De CTR van deze display campagne was erg hoog 
met 1,2% (doorgaans is dit 0,5% tot 0,8% bij display). In 2015 krijgt de 
ingeslagen weg met eigen boegbeelden een vervolg. 
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Marktaandeel Radio Noord

•  Marktaandeel 2014 
in de provincie Groningen 
Leeftijdcategorie: 10+
Tijdvak: 07.00-19.00 uur

Q-music

Sky Radio

Radio Continu
Radio 538

NPO Radio 1

Radio Veronica

NPO 3FM

Overige zenders

NPO Radio 4

Simone FM
RadioNL

Slam!FM
NPO Radio 5

Radio 10
Waterstad FM Classic FM

Freez FM

Diverse zenders

100% NL

NPO Radio 2

Radio Noord

25,5%
marktaandeel
in Groningen

Bron: Intomart Gfk - NLO en Intomart Gfk - SKO 

Zender %

Radio Noord 25,5
Q-music 11,3
Sky Radio 7,9
Radio Continu 7,5
Radio 538 6,9
NPO Radio 2 5,7
NPO Radio 1 5,5
Radio Veronica 4,5
NPO 3FM 4,4
Overige zenders 3,5
NPO Radio 4 2,2
100% NL 2,2
Simone FM 2
RadioNL 1,6
Slam!FM 1,3
NPO Radio 5 1,2
Radio 10 1,2
Waterstad FM 1,2
Freez FM 1,1
Classic FM 1
Div. zenders < 1 2

Maandbereik

225.000

150.000

75.000

0

300.000

81.365

WeekbereikDagbereik

176.667

270.000

Bereik TV Noord

•   Bereik 2014 
in de provincie Groningen 

Leeftijdcategorie: 13+
Tijdvak: 07.00-19.00 uur
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Publieksbereik Radio Noord

•  Per dag luisteren 108.000 Groningers naar Radio Noord;
•  Per week luisteren 165.000 Groningers naar Radio Noord.

Het weekbereik daalde t.o.v. 2013 naar 165.000 luisteraars.  
Het marktaandeel ging met 1,8% terug naar 25,5%. Radio Noord 
behield haar marktleiderspositie in de provincie met groot verschil.

•  Radio Noord cummulatief weekbereik 2011-2014 
in de provincie Groningen 
Leeftijdcategorie: 10+ 
Tijdvak: 07.00-19.00 uur

Publieksbereik TV Noord

•  Per dag kijken 81.000 Groningers naar TV Noord;
•  Per week kijken 177.000 Groningers naar TV Noord.

Het televisie dagbereik van TV Noord in 2014 daalde  
van 18,4% naar 16,4%. Het weekbereik daalde t.o.v. 2013  
naar 177.000 kijkers. 

•  TV Noord gemiddeld dagbereik 2011-2014
in de provincie Groningen 
Leeftijdcategorie: 13+
Tijdvak: 18.00-24.00 uur

166.455
abs

2011 2012 2013 2014

178.417
abs

175.727
abs

165.455
abs

81.000
abs

16,4%

2011 2012 2013 2014

93.000
abs

20,4%

107.000
abs

21,8%

91.000
abs

18,4%

Bron: Intomart Gfk - NLO en Intomart Gfk - SKO 
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•  Gemiddeld aantal bezoeken per maand RTV Noord Online

Publieksbereik RTV Noord Online

De online bezoeken groeide in 2014 sterk door. Het toch al 
hoge gemiddeld aantal bezoeken per maand van 2013 groeide 
in 2014 met 20%! Maandelijks werden er gemiddeld 4.627.000 
bezoeken gebracht aan de online platforms van RTV Noord.

De sterke opmars van mobiele platforms in 2013 zette zich in 
2014 onverminderd door. Het aandeel van de mobiele platforms 
was eind 2014 doorgegroeid naar 73% van het totaal aantal 
bezoeken.

Bron: Google Analytics

2011 2012 2013 2014

1.509.000
abs

2.652.000
abs

3.855.000
abs

4.627.000
abs

•  Overige kerngetallen RTV Noord Online 2014

Overige kerngetallen

• Online bezoekers gemiddeld per maand (desktop) 3.499.644
• Online bezoekers gemiddeld per week (desktop) 807.610 
• Online bezoekers gemiddeld per dag (dekstop) 115.057 
• Youtube weergaven in 2014  6.122.631 
• Youtube weergaven in 2014 gemiddeld per dag  16.774 
• Videoweergaven op RTV Noord website in 2014 per dag 

(inclusief apps) 
 3.879.280

 
• Videoweergaven op RTV Noord website in 2014 per dag 

(inclusief apps)
10.628

• Bezoeken webcam-pagina's in 2014 437.146 
• Bezoeken aan webcam Grote Markt in 2014 152.338 
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Vrienden van RTV Noord
Ook in 2014 wist RTV Noord zich gesteund door de  
‘Vrienden van RTV Noord’. Een enthousiaste groep mensen  
 
van Betrokken Groningers, die met nimmer aflatende  
ijver, hun inzet tonen voor onze omroep. Het is een  
zelfstandige vereniging, geen onderdeel van RTV Noord.  
Ook dit jaar slaagde de vereniging er in om voor haar leden  
een programma op locatie te organiseren: in september  
werd door een grote groep Vrienden een bezoek gebracht  
aan een grote zandsculpturententoonstelling in de Prins 
Bernard Hoeve te Zuidlaren.

Op diverse andere gelegenheden werden de Vrienden 
bijgepraat door medewerkers van RTV Noord over (de 
achtergronden van) hun werk en programma’s. Ultimo 2014 
waren er 715 Vrienden. Meer aandacht in de vorm van een 
ViG-programma (Very important Groninger), een opfrissing 
van de eigen website en een regelmatig verschijnende digitale 
nieuwsbrief moet in 2015 leiden tot grotere betrokkenheid  
en daarmee groei van het aantal Vrienden.

Faciliteiten & ICT
In verband met de aangekondigde bezuinigingen van 2017  
is er een wijziging gekomen op de manier van investeren. 
Systemen die nog voldoen en nog de benodigde stabiliteit 
kunnen bieden worden niet vervangen. Investeringen die 
leiden tot operationele besparingen of investeringen die direct 
nodig zijn voor de stabiliteit en continuïteit van de omroep 
worden wel vervangen.

In 2014 is er door de afdeling Faciliteiten & ICT verder ingezet 
op het verder uitrollen van IP technologie in de distributie en 
contributie van audio en video voor de online, radio en TV 
uitzendingen. Bij ICT zijn is het serverpark verder gevirtualiseerd. 

Hierdoor is het aantal fysieke servers afgenomen. In verband 
met de uitrol van DAB+ uitzendingen in Nederland en 
Duitsland is het HF netwerk vervangen. Dit netwerk is een 
belangrijke schakel in de live radiobijdragen. Radio Noord heeft 
in samenwerking met ROOS voor de DAB+ uitzendingen een 
aanbesteding geschreven. Deze is begin 2015 gegund.

Voor de online activiteiten is er in gezamenlijkheid met vier 
andere regionale omroepen een nieuw CMS in ontwikkeling.  
De ingebruikname ervan is medio 2015. Voor de redactie is er 
een update uitgevoerd van het newsroom systeem.

Naast de dagelijkse technische operationele ondersteuning  
aan de reguliere en extra uitzendingen is de afdeling ook actief 
op o.a. mediabeheer en onderzoek op IP technologie specifiek 
voor de media. Door de benoeming van een mediamanager 
is er een start gemaakt om de media op de meest eenvoudige 
manier bij de gebruiker te krijgen.

Toekomstparagraaf
Het middellange termijnplan 2014-2016 is het actuele 
(financiële) document waarop wordt gestuurd. Zowel in 
strategische zin, als in haalbaarheid van gewenste en/of 
noodzakelijke uitbreidings- en/of vervangingsinvesteringen. 
Het middellange termijnplan sluit naadloos aan bij de 
geformuleerde missie en doelstellingen.

Door de bezuinigingen uit 2013, de noodzakelijke investeringen 
en toekomstgerichte projecten om de kwaliteit van de 
programmering op een hoog niveau te waarborgen voorziet 
de begroting 2015 in een ‘glad lopende‘ financiële begroting. 
Daarbij komt dat binnen het nieuwe financiële regime er 
beperkte mogelijkheden zijn om via diverse reserves aan het 
Eigen Vermogen te suppleren. Een overschot prognosticeren  
is derhalve geen strategische optie. Beter de financiële 
middelen optimaal in te zetten.
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De personeelsformatie zal naar verwachting nagenoeg  
gelijk blijven. In de investeringsbegroting 2015 is met 
voldoende financiële middelen rekening gehouden om 
noodzakelijke vervangings- en uitbreidingsinvesteringen  
te kunnen bekostigen.

Perspectief
Door de per januari 2013 geëffectueerde provinciale 
bezuiniging van 5% op de structurele subsidie en de licht 
teruggelopen reclame-omzet van de afgelopen vijf jaar wordt 
de financiële ruimte almaar krapper om de mediawettelijke 
taak voor een regionale omroep naar behoren te vervullen. Om 
nog maar te zwijgen van de ambitie die een goed presterende 
regionale omroep heeft en aan zijn stand verplicht is. Dat maakt 
weliswaar creatief, doet bij iedere uitgave de vraag rijzen of het 
verantwoord is en de investeringen worden enkele malen tegen 
het licht gehouden alvorens ze worden gehonoreerd. 

Daar waar strijdbaarheid hoog in het vaandel staat, maakt het 
ook weleens moedeloos als het wenkende perspectief een 
Rijksbezuiniging van ruim een miljoen euro (zijnde 12%) per 
januari 2017 is. Een kleine omroep (in de zin van financiering), 
die goed presteert, die door omstandigheden al jaren is 
genoodzaakt om een efficiënte bedrijfshuishouding er op na te 
houden wordt gedwongen nog eens alle bedrijfsprocessen te 
evalueren en mogelijk te herzien. Programmatische ingrepen 
zullen zoveel mogelijk worden ontzien, maar uitsluiten kan niet, 
gezien het beslag dat op de middelen wordt gelegd.

Het functioneren van een (kleine) regionale omroep, met een 
(nog steeds) toenemend(!) aantal distributiekanalen wordt er, 
zacht uitgedrukt, niet eenvoudiger op gemaakt. Uiteindelijk 
gaat het ten koste van de vaak gebezigde oneliners als 
‘waakhonden van de samenleving en politieke besluitvorming’ 
en ‘pluriformiteit van de pers is een verworven goed waar we 
zuinig op moeten zijn’.

Zijn de recente bezuinigingen en verminderde inkomsten nog 
opgevangen, bij de toekomstige bezuinigingen zal dat niet 
lukken. Per januari 2017 moeten de regionale omroepen  
17 miljoen euro besparen, slagvaardiger en efficiënter opereren 
en meer met elkaar en met de landelijke publieke omroepen 
samenwerken. Vastgelegd in het Regeerakkoord Rutte II. 

Momenteel wordt er druk gerekend, overlegd en scenario’s 
opgesteld hoe deze besparing kan worden aangevat, waarbij 
het uitgangspunt is de regionale journalistiek zoveel als 
mogelijk te ontzien in de bezuinigingen. Om enige richting 
en stroomlijning in het proces aan te brengen is organisatie-
adviesbureau Turner gevraagd zowel ‘landelijk’ als clustergewijs 
de regionale omroepen bij te staan in het maken van hun 
plannen. Dit heeft als voordeel dat er een vergelijkbare noemer 
is en dat de clusters kunnen leren van elkaars ‘best practices’. 

Er zijn conform het Regeerakkoord vijf clusters onderkend,  
in lijn met het aantal Landsdelen. In cluster Noord zitten  
RTV Drenthe, Omrop Fryslân en RTV Noord. De huidige status 
is dat er scenario’s worden opgesteld waarin de omroepen 
in meer of mindere mate samenwerken en of dit de vereiste 
bezuinigingsdoelstelling realiseert. 

Naast deze exercitie wordt er met de ‘natuurlijke partner  
in de regio’, Dagblad van het Noorden, gesproken over 
(journalistieke) samenwerking. Voordeel van samenwerking  
met de krant is dat dat zij ook de nodige journalisten in  
dezelfde regio hebben rondlopen. Samenwerking kan 
versterking van de regionale journalistiek betekenen.  
Op zijn minst het behoud er van.

In dit verband valt regelmatig de term Regionaal Media 
Centrum. Een instituut dat voorziet in samenwerking van 
regionale mediapartijen. Eventueel aangevuld met andere 
instituties uit de regio als hogescholen, musea, bibliotheken en 
lokale omroepen. De Raad voor Cultuur hint in haar publicatie 
De tijd staat open van maart 2014 eveneens in die richting.
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Hoe het ook is, het jaar 2015 zal een bepalend jaar worden voor 
de (in)richting van de regionale media in het algemeen en die 
van de regionale omroepen in het bijzonder. De aankondiging 
van een reorganisatie in 2016 moet niet worden uitgesloten  
en zal gezien de omvang van de besparing onontkomelijk zijn. 
Hoe pijnlijk ook voor de medewerkers.

Innovatie
Innovatie RTV Noord: innoveren in  
een veranderend medialandschap
Hoe de toekomst van het medialandschap en de media-
consumptie er het komende decennium uit ziet kan niemand 
exact voorspellen. Duidelijk is wel dat het medialandschap 
drastisch aan het veranderen is en dat (technische) ont-
wikkelingen elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen. 
Stilzitten is er niet bij. Wat vandaag in is, is morgen al weer 
vervangen door, of uitgebreid met, nieuwe platforms en 
(digitale) mogelijkheden. Een goed voorbeeld hiervan is  
Blendle waar je artikelen los kunt kopen in plaats van de  
hele krant of tijdschrift. 
 
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. 
De trend daarbij is dat het publiek niet meer naar de ‘zender’ 
toekomt, 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 ontwikkeling van apps voor smartphones 
en tablets. In 2011 werden apps voor de iPhone- en 
Androidsmartphones uitgebracht; in 2012 volgden die voor 
de iPad en Android-tablets. De apps zorgen inmiddels voor 
ruim 70% van het aantal online bezoeken. Geheel in lijn 
met de huidige ontwikkelingen laten we een ‘responsive’ 
website bouwen in samenwerking met RTV Drenthe, Omroep 
Gelderland, RTV Rijnmond en RTV West (Regiogrid-project). 
Responsive houdt in dat de site zich aanpast aan het device 
(apparaat) waarop hij wordt bekeken. 
 
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 2014 zijn we ons naast 
Twitter en Facebook ook nadrukkelijker gaan manifesteren  
op Instagram.

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. In 2014  
is dit uitgebreid met apps waarmee we onze content aan 
kunnen bieden via smart-TV’s van onder meer Philips, Sony,  
LG en Samsung.
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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 
radio en TV die verder inhoud 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 zijn we nog actiever liveblogs gaan inzetten 
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 uitgerust met tools waarmee 
ze dat eenvoudig (‘AAAA’) kunnen doen. Met iPads en iPhones 
kunnen foto, video en audio worden doorgespeeld. Met de 
aanstaande introductie van de iPhone 6 kan ook het veel 
snellere 4G mobiele netwerk worden gebruikt 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 stappen gezet  
om Google Apps for Business te implementeren 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.

De Facebook-pagina van RTV Noord heeft in 2014 een flinke 
‘boost’ gekregen hetgeen 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 vandaar uit primair voor 
conversie naar de traditionele online platformen (websites)  
te zorgen, maar als ‘the place to be’ voor onze fans.

In 2014 hebben we de basis gelegd om in 2015 intensiever aan 
de slag te gaan met ‘mojo’ oftewel mobile journalism.

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. 
 
Op gebied van livestreaming liggen er ook veel kansen. Het 
wordt 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. Voor 2015 
zien we (met de kennis van nu) ook apps (Meerkat, Periscope) 
die dat eenvoudig mogelijk maken vanaf een smartphone.

Op het gebied van datajournalistiek kunnen we een slag maken 
om eigen, unieke content te maken.
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Sociaal verslag 2014

Opbouw personeelsbestand (per 31 december 2014)
Onderstaande tabellen laten de ontwikkeling van het personeelsbestand in het jaar 2014 zien. Het personeelsbestand daalde licht in 
fulltime equivalenten (fte). Het aantal medewerkers bleef gelijk met 91 medewerkers.

De gemiddelde leeftijd is nagenoeg gelijk aan vorig jaar (45,9 jaar 2013). De verdeling man/vrouw verschoof licht ten opzichte  
van 2013, met een lichte stijging van het aantal vrouwen en een lichte daling van het aantal mannen.

Het aantal personeelsleden is vrijwel gelijk gebleven. De instroom en uitstroom nam toe ten opzichte van vorig jaar:  
een aantal collega’s gingen met pensioen of vertrokken naar een baan elders. Verder werden een aantal tijdelijke contracten niet verlengd.  
De mutaties vonden plaats op de afdeling faciliteiten & ICT, reclame, financiën, receptie en de redactie.

•  Aantal fte’s verdeeld naar

• Personeelsbestand verdeeld naar leeftijdscategorie en man/vrouw

• Personeelsleden

Omroep Redactie Techniek Overig Totaal

Integraal Radio / TV / Internet 48,89 12,34 0 61,23
Directie / Staf / Algemene zaken 0 0 8,64 8,64 
Reclame 0 0 7,78 7,78
Totaal 31-12-2014 48,89 12,34 16,42 77,65

Totaal 31-12-2013 48,55 14,25 16,38 79,18
Totaal 31-12-2012 50,04 11,53 18,57 80,14

Leeftijdscategorie Man Vrouw Totaal

15 t/m 24 jaar 1 1 2
25 t/m 34 jaar 9 7 16
35 t/m 44 jaar 13 11 24
45 t/m 54 jaar 20 7 27
55 t/m 59 jaar 14 3 17
60+ 2 3 5
Totaal 59 32 91

Gemiddelde leeftijd personeelsleden 46

Personele mutaties Leden

Aantal personeelsleden per 1 januari 2014 92
Instroom 7 Cluster proces

0 Cluster project
Uitstroom 8 Cluster proces

0 Cluster project
Aantal personeelsleden per 31 december 2014 91
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Proces- en projectfuncties

Het verzuimpercentage en de gemiddelde verzuimduur zijn in vergelijking met 2013 gestegen. De meldingsfrequentie daalde  
licht. In 2014 hadden we te maken met meerdere langdurige verzuimen. Hoewel deze slechts 5,6% van de meldingen uitmaken 
veroorzaken zij 60% 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 2014 werden met alle medewerkers functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd door de leidinggevenden.

Op 31 december 2014 waren er bij RTV Noord 13 medewerkers met een contract voor bepaalde tijd. In 2013 waren dit er 9.  
De overige medewerkers hebben een vast contract.

•  Kern/flex-verdeling

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 2014 uitvoering gegeven. Onderstaande tabellen geven een beeld van het verzuim in de afgelopen 3 jaren.

Beoordelen en functioneren

Arbeidsovereenkomsten Per 1 januari 2014
Cluster proces

Per 1 januari 2014
Cluster project

Per 31 december 2014
Cluster proces

Per 31 december 2014
Cluster project

Bepaalde tijd 9 0 13 0
Onbepaalde tijd 83 0 78 0
Totaal 92 0 91 0

Ziekteverzuimgegevens  
(excl. zwangerschapsverlof)

2014 2013 2012

Verzuimpercentage 3,7 2,2 2,6

Gemiddelde  
verzuimduur 

7,2 3,7 4,1

Meldingsfrequentie 1,1 1,3 1,3

Ziekteverzuimgegevens  
(excl. zwangerschapsverlof)

2014 2013 2012

Kort verzuim 84,0 % 88,3 % 85,5 %
Middellang verzuim 10,4 % 9,2 % 11,3 %
Lang verzuim 5,6 % 2,5 % 3,2 %
Totaal aantal verzuimen 100 % 100 % 100 %

Aantal beoordelingsgesprekken 2014 2013 2012

Ver boven de norm 0 0 0
Boven de norm 11 12 13
Conform de norm 76 76 70
Te ontwikkelen 3 3 5
Ver onder de norm 0 0 0
Niet beoordeeld 1 0 4
Totaal 91 91 92
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Scholing, opleiding en (loopbaan)begeleiding
In 2014 werd € 118.840,- 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, 
voice-over, avid en dalet. Door externe professionals vonden 
trainingen plaats in onder andere camerajournalistiek, creatief 
schrijven, schrijven voor online, stemgebruik, live interviewen, 
NIS5 en technieken op het gebied van nieuwe media. 

De afdeling commercie en sponsoring volgde opleidingen in 
sales & presentatie 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. 
Leidinggevenden zijn verder getraind op het gebied van 
leidinggeven.

In 2014 hebben alle medewerkers gebruik gemaakt van 
een zogenaamde loopbaan APK waarin gekeken werd naar 
competenties, drijfveren, ambities en mogelijkheden op de 
arbeidsmarkt.

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  
40 flexkrachten. 

In 2014 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.
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Ondernemingsraad

De permanente missie van de OR is afgeleid van de missie en 
visie van de omroep (zie eerder in het Jaarverslag)

De OR 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 OR werkt mee aan een transparante, respectvolle en 
professionele organisatie.

Samenstelling
De OR van RTV Noord telt vijf zetels. Vanaf september 2014 
waren vier van de vijf zetels bezet door het vertrek van 
Ronald Schokker, secretaris van de OR RTV Noord. Na enkele 
oproepen onder de collega’s van RTV Noord is Angelina Bolhuis 
toegetreden tot de OR van RTV Noord en zij vervult nu de 
rol van secretaris. Door de langdurige afwezigheid van Ron 
de Feber, die uiteindelijk in het begin van het jaar 2015 om 
persoonlijke redenen zijn OR-lidmaatschap heeft opgezegd,  
is Eddy Zwerver bereid gevonden om (tijdelijk) plaats te  
nemen als OR-lid en daarmee is de OR op volle sterkte.

Scholing
De OR stelt zich ten doel een goede en effectieve overlegpartner 
te zijn van de bestuurder. De OR fungeert als vertegenwoordiger 
van de in de onderneming werkzame personen met als doel het 
goed functioneren van de onderneming in al haar doelstellingen. 
Met wederom een nieuwe samenstelling is na invulling van de 
vierde en vijfde zetel besloten om trainer/adviseur Hans van 
Raamsdonk in te schakelen voor een goede introductie voor de 
nieuwe OR-leden in de wereld van de Medezeggenschap en de 
WOR. Daarnaast is aandacht geschonken aan de taakverdeling 
binnen de OR en is de basis gelegd voor een OR die meer 
vooruitkijkt en meedenkt met de directeur/bestuurder.

Vergaderen
De OR vergadert op wekelijkse basis op een vast moment.  
De Ondernemingsraad had daarnaast in 2014 maandelijks een 
vergadering met de directeur/bestuurder en manager P&O 

waarbij de overlegvergadering (formeel) werd afgewisseld met 
een informeel overleg. 

In 2014 is besloten het informele overleg te gebruiken om 
steeds een of twee actuele onderwerpen te selecteren om hier 
langer bij stil te staan cq. 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 2014 instemming verleend betreffende de wijziging 
in de puntenstaffel van het beoordelingssysteem. Er is advies 
uitgebracht inzake het uitvoeren van een onderzoek/QuickScan 
voor cluster Noord door Organisatie -adviesbureau Turner.  
2014 was een jaar van grote onrust betreffende de financiën en 
onzekerheid over het voortbestaan van de omroep door een 
opgelegde landelijke bezuiniging op de Regionale Omroepen, 
welke uiteindelijk in 2017 zal worden geëffectueerd.

Al deze zaken brachten onrust met zich mee op de werkvloer. 
Met de grootste vraag als organisatie ‘In welke vorm kan en gaat 
RTV Noord als regionale omroep verder?’ en vanaf de werkvloer 
‘Heb ik over twee jaren nog wel een baan?’. De OR vindt het 
daarom belangrijk dat over al deze zaken transparant wordt 
gecommuniceerd. En vanzelfsprekend is het van groot belang 
dat RTV Noord vooruit kijkt en diverse scenario’s voorbereidt om 
in te spelen op de bezuinigingen.
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Media Movers
De OR heeft in samenwerking met de directie het volgende 
geïnitieerd: met het oog op de grote veranderingen die gaan 
plaatsvinden heeft RTV Noord in 2014 elke medewerker de 
mogelijkheid gegeven deel te nemen aan een persoonlijke 
arbeidsmarktanalyse, uitgevoerd door Media Movers.  
Ondanks vrijwillige deelname was de opkomst 100%!

Jans de Boer, voorzitter Ondernemingsraad
Groningen, 20 april 2015
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Financiën 2014

Balans per 31 december 2014 (na verwerking exploitatiesaldo)

2014 2014 2013 2013

Activa € € € €

Vaste activa
Materiële vaste activa 2.132.219 2.090.435

Financiële vaste activa
Deelnemingen 15.000 15.000
Belastinglatentie 119.916 150.942

2.267.135 2.256.377
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 1.233.908 1.872.183
Liquide middelen 1.993.982 1.426.039

3.227.890 3.298.222

Totaal activa 5.495.025 5.554.599

Passiva

Eigen vermogen
Algemene reserve 3.004.257 0
Reserve voor media-aanbod -94.967 0
Bestemmingsreserve 0 782.666
Risicoreserve 0 2.221.591

2.909.290 3.004.257

Voorzieningen
Voorziening latente belastingen 171.281 219.422
Overige voorzieningen 87.284 44.849
Voorziening pensioenen 450.671 463.187

709.236 727.458

Kortlopende schulden en
overlopende passiva 1.876.499 1.822.884

Totaal passiva 5.495.025 5.554.599

Pro forma consolidatie
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Exploitatierekening 2014

2014 2014 2013

€ € €
Realisatie Begroot Realisatie

Baten
Bekostiging 9.118.851 9.118.851 8.931.996
Reclame baten 1.634.554 1.779.860 1.605.616
Sponsorbijdragen 2.600 0 26.200
Baten uit nevenactiviteiten 9.856 10.000 11.599
Barteringbaten 200.920 85.000 290.148
Overige 17.684 3.750 27.961
Som der baten 10.984.465 10.997.461 10.893.520

Lasten
Personeelslasten 6.254.963 6.353.934 6.169.867
Directe produktielasten/ programmakosten lasten 1.440.323 1.675.396 1.489.525
Huisvestinglasten 444.495 465.156 459.802
Algemene lasten 1.030.344 848.629 894.712
Uitzendlasten Radio 378.844 358.310 381.688
Uitzendlasten TV 390.764 388.826 382.160
PR en promotiekosten 285.897 230.000 414.406
Produktiekosten 75.333 103.000 91.029
Distributielasten 162.896 152.088 222.850
Afschrijvingslasten mva 539.017 534.078 485.113
Overige 82.752 18.000 23.482
Som der bedrijfslasten 11.085.628 11.127.417 11.014.634

Financiële baten en lasten
Rentebaten 14.132 35.000 27.803
Rentelasten 4.672 3.000 4.628
Financieel resultaat 9.460 32.000 23.175

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -91.703 -97.956 -97.939

Vennootschapsbelasting 3.264 0 2.793
Resultaat na belastingen -94.967 -97.956 -100.732

Aanwending bestemmingreserve 0 97.956 97.956
Nog te bestemmen resultaat -94.967 0 -2.776

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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Balans
• Vaste activa  Bij de materiële vaste activa is als gevolg van de 

investeringen een toename. De toelichting op de financiële 
vaste activa is opgenomen in de jaarrekeningen.

• Vlottende activa  Bij de vorderingen zijn bij Radio en TV 
met name de niet meer in dit boekjaar vooruitbetaalde 
pensioenpremies 2015 de oorzaak van de afname. De toename 
liquide middelen is verklaard in de kasstroomoverzichten 
van Radio en TV, ook hier zijn de niet meer vooruitbetaalde 
pensioenpremies 2015 de voornaamste oorzaak.

• 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 toelichting hierop is te vinden in de jaarrekening.
• Kortlopende schulden  Bij Radio is de post crediteuren oorzaak 

van het hogere saldo dan voorgaand jaar. Bij TV is vooral de post 
crediteuren  en nog te betalen kosten de oorzaak van de toename.

Exploitatierekening
• Subsidie  Het afgelopen jaar was het accres van toepassing 

op de subsidie. Deze index was voor dit jaar 2%
• Reclame opbrengsten  Ten opzichte van het voorgaande jaar 

is dit bij Radio afgenomen en bij TV enigszins toegenomen.
• Overige opbrengsten  Sponsoring was niet begroot maar 

bij TV is er € 2.600 aan sponsorbaten gerealiseerd. Bij Radio en 
TV zijn de opbrengsten uit barter afgenomen. Bij Radio zijn de 
overige baten een teruggave van BUMA/STEMRA en ook van 
servicekosten huisvesting. TV heeft geen overige baten in 2014, 
in 2013 betrof dit ook teruggave servicekosten huisvesting.

• Personeelskosten vast personeel  De salariskosten 
bij Radio en TV zijn onder begroot gebleven als gevolg 
van vacatureruimte, lagere sociale lasten en lagere 
pensioenpremies. Ten opzichte van voorgaand jaar zijn deze 
kosten bij Radio gedaald maar bij TV toegenomen.

• Freelance personeel en overige programmakosten 
Bij Radio is er meer en bij TV minder gebruik gemaakt van 
freelance krachten. Geconsolideerd zijn de kosten onder 
begroot gebleven.

• Huisvestingskosten  Door huurlasten zijn lager doordat er 
minder ruimte gehuurd wordt.

• Algemene kosten  De extra subsidiebaten (accres) zijn 
gereserveerd voor ’nieuw beleid‘. Deze kosten zijn onder 
de algemene kosten geboekt en betreffen advies inzake 
verbetering programmering, extra inzet middelen bij 
programmering en promotieactiviteiten voor Radio en TV.

• Technische kosten radio en TV en satelliet  Bij TV is 
bespaard op de distributie- satellietkosten door een nieuwe 
overeenkomst af te sluiten met de aanbieder.

• Promotiekosten en productiekosten  Als gevolg van lagere 
opbrengsten uit reclame dan begroot zijn er als compensatie 
minder kosten gemaakt inzake promotie en produktie bij de 
afdeling reclame.

• Afschrijvingskosten  Deze zijn door met name investeringen 
in internet toegenomen.

• Overige lasten  Bij TV zijn de overige lasten toegenomen als 
gevolg van gewijzigde btw regelgeving. Van investeringen 
in de afgelopen jaren moet als gevolg daarvan de btw aftrek 
herzien worden.

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

Toelichting financiën 2014
Toelichting op de geconsolideerde balans en exploitatierekening en op de afzonderlijke  balans en exploitatierekening  
van Radio Noord en TV Noord.
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Kengetallen geconsolideerd

2014 2013

Bedrijfseconomisch

Eigen vermogen (algemene reserve en reserve media -aanbod) € 2.909.290  € 3.004.257 
Totaal vermogen (eigen vermogen, voorzieningen en schulden) € 5.495.025  € 5.554.599 
Solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totaal vermogen) 53% 54%
Netto werkkapitaal (vlottende activa minus kort vreemd vermogen) € 1.351.391  € 1.475.338 
Current ratio (debiteuren minus dubieus plus liquid middelen) / 3 3
(crediteuren plus evt. bankkrediet plus aflossingen kortlopend)

Vastgelegd vermogen/eigen vermogen (vaste activa / eigen vermogen) 0,73 0,70
Resultaat € -94.967 € -2.776
Cashflow (resultaat plus afschrijvingen) € 444.050  € 482.337 

Afhankelijkheid subsidieverstrekker

Bekostiging € 9.118.851  € 8.931.996 
Reclame inkomsten € 1.634.554  € 1.605.616 
Percentage van totaal (subsidie / subsidie plus reclame) 85% 85%
Overige inkomsten
•  Bartering € 200.920  € 290.148 
•  Sponsoring € 2.600  € 26.200 
•  Nevenactiviteiten € 9.856  € 11.599 

Personeel

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

Personeelskosten totaal  € 5.783.202  € 5.957.082 
Techniek  € 1.029.410  € 1.060.361 
Redactie  € 3.631.851  € 3.741.047 
Reclame  € 525.693  € 541.499 
Overhead  € 596.248  € 614.175 

Freelancekosten (honoraria, reis-verblijfskosten en werknemersverzekeringen) € 916.554  € 885.377 
Verhouding indirect / totaal personeel 10% 10%
Gemiddelde personeelskosten (personeelskosten totaal / gemiddelde fte) € 55.262  € 74.838 
Percentage ziekteverzuim zie sociaal jaarverslag
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2014 2013

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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