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

Mission Statement

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

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.”

Per 1 januari 2018 zijn de Stichting Regionale Radio Noord
en Stichting Regionale Televisie Noord juridisch gefuseerd
in de zin van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek tot
Stichting RTV Noord.

De Missie van RTV Noord is:
“In 2020 zijn wij hét platform dat Groningers verbindt met relevant(e)
nieuws en informatie. Op ons platform komt alle informatie bijeen.
Mensen halen en brengen nieuws en informatie.”

RTV Noord exploiteert Radio Noord, TV Noord, de website
rtvnoord.nl en mobiele en tablet apps.

RTV Noord: een sterk merk

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

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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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.
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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.”

Samenstelling vertegenwoordigende
organen ultimo 2017
Samenstelling Raad van Toezicht

Samenstelling ondernemingsraad

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dhr. H. Binnendijk
Mevr. R.G. Jansen
Dhr. L.J. Klaassen, voorzitter
Dhr. R. Swart
Dhr. S. van der Ziel

Dhr. J. de Boer, voorzitter
Mevr. A. Bolhuis, vice-voorzitter/secretaris
Mevr. J. de Haan
Dhr. G.J. Koerts
Dhr. E. Zwerver

Samenstelling Directie

Samenstelling redactieraad

• Dhr. G. Lensink, directeur/bestuurder

•
•
•
•

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

Samenstelling Programmaraad
• Mevr. S.M. van Ham
Usquert
• Mevr. A. ten Have-Mellema
Beerta
• Mevr. P. Hietbrink
Stadskanaal
• Dhr. G. Jensma
Sauwerd
• Mevr. H. Kramer
Groningen
• Dhr. T. Kugel
Groningen
• Dhr. A. Kuiper
Meeden
• Dhr. D. Nijdam, voorzitter
Groningen
• Dhr. M. Sitalsing
Groningen
• Dhr. F. Stol
Zuidhorn
• Dhr. R. de Waard
Groningen

Kunst & Cultuur
Landbouw

Dhr. T. Braakman
Dhr. H. Elderman, voorzitter
Dhr. M. Folkers
Mevr. G. Zwaagstra

Samenstelling Bestuur Vrienden van RTV Noord
(tot 6 maart 2017)
• Dhr. M. Grupstra, vice-voorzitter
• Dhr. J. Hut, secretaris/penningmeester
• Mevr. H. Kemper, lid

Onderwijs
Groninger Taal & Cultuur
Werkgevers/ondernemers
Jongeren
Werknemersorganisaties
Recreatie & Toerisme
Minderheden, Zorg & Veiligheid
Levensbeschouwelijke organisaties
Sport
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Verslag van de
Raad van Toezicht
Het jaar 2017 was het jaar waarin de opgelegde bezuiniging
van € 1.052.000 haar beslag kreeg. RTV Noord is er in
geslaagd om de reorganisatie zo door te voeren dat die
doelstelling is gerealiseerd. En daarbij bleef het bereik van
alle distributiekanalen onverminderd hoog en steeg zelfs. Het
reorganisatieplan was er op gebaseerd zoveel als mogelijk te
bezuinigen op de niet-redactionele afdelingen en het restant
van de bezuiniging te vinden door een strategische visie op de
redactie te formuleren.
Het reorganisatieplan was noodzakelijk geworden toen duidelijk
werd dat landelijke samenwerking van de dertien regionale
omroepen (conform het geaccordeerde Plan van Aanpak - Het
nieuwe publieke regionale Mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar)
mislukte.
De door het Commissariaat voor de Media opgestelde
Beleidsregels Governance en Interne Beheersing 2017, heeft tot de
nodige discussies geleid binnen de Raad van Toezicht. De Raad
vond, in een voor een groot deel hernieuwde samenstelling,
in de Beleidsregels een uitgangspunt voor zijn functioneren,
evalueren en toezicht houden. De samenstelling is weer op het
oude niveau van vijf personen gebracht, rekening houdend
met de versterking van de innovatieve en bedrijfseconomische
competenties binnen de Raad. Door de nog relatief korte
periode in de vernieuwde samenstelling van de RvT heeft er
nog geen evaluatie van het functioneren van bestuur en RvT
plaats gehad. Dit staat op de rol voor de eerste helft van 2018.

• de implementatie, uitvoering en consequenties van de
doorgevoerde opgelegde bezuiniging uit het
Reorganisatieplan RTV Noord 2016-17;
• de daarmee gemoeid gaande toekomstige governance,
waaronder risicomanagement en -beheer;
• de voortgang van de gesprekken over samenwerking tussen
de vier noordoostelijke regionale omroepen Omrop Fryslân,
RTV Noord, RTV Drenthe en RTV Oost.
De, in 2017 in zwang geraakte, term ‘nepnieuws’ had de
nadrukkelijke interesse van de Raad. Hoewel het PBO (de
Programmaraad), de redactieraad en het redactiestatuut
voldoende waarborgen bieden voor onafhankelijke,
verifieerbare journalistiek bij RTV Noord, werd de suggestie
naar voren gebracht of een Ombudsman een verrijking kan
zijn voor het functioneren en de objectiviteit van de redactie.
De suggestie, einde jaar, is door bestuurder welwillend in
overweging genomen ter bespreking met de hoofdredacteur.
Begin 2018 zal daarover een besluit worden genomen, te
meer de omroep eind 2017 werd opgeschrikt door een zelf
geproduceerd ‘nepnieuws’-item. De affaire heeft een behoorlijke
impact gehad, zowel intern als extern. Intern heeft dit geleid
tot een constructieve discussie over de heersende cultuur,
hernieuwde aandacht voor de Leidraad van de Raad voor de
Journalistiek en hoe zo’n zaak te voorkomen. De benodigde
‘checks & balances’ hebben een nieuwe lading gekregen.

In het verslagjaar is de Raad van Toezicht vier maal regulier
bijeen geweest in aanwezigheid van bestuurder en één maal
is er een extra strategie bijeenkomst geweest waarin de
Beleidsregels centraal stonden.

Het financiële boekjaar 2017 werd afgesloten met een positief
resultaat van € 394.660. Hierin is meegenomen een met grote
mate van zekerheid te ontvangen bedrag van € 463.831, uit
hoofde van de frictiekostenregeling van het ministerie van
OCW. Het beleid voor beloning van bestuurder en RvT-leden
valt binnen de daarvoor geldende WNT-normen.

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 wijze waarop in 2017 RTV Noord invulling heeft gegeven
aan haar (programmatische) kerntaak, de collegiale omgang
met elkaar, ook in een tijd waarin ingrijpende en lastige
besluiten werden doorgevoerd, en de bestendige koers van

Jaarverslag 2017

9

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.
De zittingsperiode voor de leden van de RvT bedraagt vijf jaren.
Aftredenden zijn terstond herbenoembaar voor nog maximaal
één aangesloten zittingsperiode van vijf jaar.
• Dhr. H. Binnendijk - aangetreden 20 maart 2017
• Mevr. R.G. Jansen - aangetreden 18 april 2008 - aftredend
19 februari 2018
• Dhr. L.J. Klaassen, voorzitter - aangetreden 2 november 2007
• Dhr. R. Swart - aangetreden 20 maart 2017
• Dhr. S. van der Ziel - aangetreden 20 maart 2017
Hoewel de heer Klaassen reeds twee termijnen van vijf jaren
heeft gediend als RvT-lid is besloten nog enige tijd van zijn
diensten en kwaliteiten gebruik te maken. Dit heeft te maken
met het aantreden van drie nieuwe leden in het voorjaar van
2017.
Mr. L.J. Klaassen, voorzitter Raad van Toezicht
Groningen, 16 april 2018
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Verslag van de
Programmaraad (PBO)
Het Programma Beleidsbepalend Orgaan wordt bij RTV Noord
Programmaraad genoemd. Dat is van oudsher gegroeid. Vandaar
de benaming in dit verslag. In 2017 vergaderde de Programmaraad
vier keer, elke keer in aanwezigheid van de hoofdredacteur én de
directeur/bestuurder. 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 zijn en worden doorgevoerd.
In het verslagjaar is veel energie gestoken in de uitwerking van
de, een jaar eerder, ingezette bezuinigingsoperatie. Ondanks
enige druk in andere media over een aantal maatregelen heeft
de Programmaraad steeds zijn steun voor het ingezette beleid
uitgesproken. Extra inzet op online kanalen en vergroting van
de groep multimediale verslaggevers ten koste van onder meer
Teletekst en het volledige oude budget voor varia-onderdelen
als Klouk en Twij Deuntjes. Daarnaast is self-support op de radio
volledig ingevoerd.
In de loop van het verslagjaar is de Programmaraad bijgepraat
over de uitwerking van de maatregelen door de verantwoordelijke
eindredacteuren en de hoofdredacteur. De conclusie is dat de
negativiteit van de bezuinigingen is aangewend om de organisatie
een impuls te geven die in lijn is met de doelstellingen van de
journalistieke organisatie.
RTV Noord wil verantwoordelijkheden zo laag mogelijk neerleggen
in de organisatie. Zo bepalen de verslaggevers onderling hun
rooster en werktijden. De Programmaraad is zeer geïnteresseerd
in dit soort ontwikkelingen, waarbij ook opgemerkt is dat er oog

moet zijn voor de mogelijk negatieve bijwerkingen van meer
verantwoordelijkheid en vrijheid. Sommige medewerkers kunnen
hulp nodig hebben bij het aangeven van hun grenzen. De
ervaringen opgedaan in het verslagjaar zijn in elk geval positief.
Ook positief is de groei van TV Noord. Want daar waar de regionale
omroepen over de hele breedte te maken hebben met een
aanhoudende lichte daling van de kijkcijfers zijn die van RTV Noord
in het verslagjaar juist gestegen. Noord Vandaag scoorde door de
week plus vijfentwintig procent. En Expeditie Grunnen zorgde in
het weekeind voor een ruime verdubbeling van de kijkcijfers ten
opzichte van een jaar eerder. Het beleid om met alle media binnen
de opdracht en de mediawet te zoeken naar zoveel mogelijk
relevantie en bereik heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. De
focus van de organisatie is niet gericht op behoud van het oude
en vertrouwde maar op de zoektocht naar de beste manier om
het publiek zo goed mogelijk te bedienen. De Programmaraad zal
nadrukkelijk de ontwikkelingen blijven volgen binnen RTV Noord.
In het verslagjaar is werk gemaakt van het invullen van de vacatures
binnen de Programmaraad. Er zijn nieuwe leden aangetreden voor
kunst en cultuur, de werknemersorganisaties, de Groninger cultuur,
levensbeschouwelijke organisaties en de minderheden. Nieuw
zijn vertegenwoordigers voor de sectoren jongeren en zorg en
veiligheid. De Programmaraad bestaat ultimo 2017 uit 11 leden en
is daarmee wat ons betreft op sterkte.
In algemene zin is de Programmaraad zeer tevreden over de
in 2017 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 televisie is zelfs bijzonder.
De Programmaraad heeft er vertrouwen in dat RTV Noord via de
ingeslagen weg langdurig de positie van meest vooraanstaand
informatieplatform voor en over Groningen zal kunnen blijven,
opererend zoals een publieke omroep dat hoort te doen.
Dirk Nijdam, voorzitter Programmaraad
Groningen, 16 april 2018
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Verslag van de
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. De samenstelling van
de OR aan het eind van 2017 is als volgt:
• Jans de Boer, voorzitter
• Angelina Bolhuis, vice-voorzitter/secretaris
• Janke de Haan
• Gert Jan Koerts
• Eddy Zwerver

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.
In 2017 is besloten trainer/adviseur Hans van Raamsdonk in
te schakelen op de momenten dat de OR dit nodig achtte,
bijvoorbeeld bij complexe vraagstukken. Zo blijft de OR scherp
en optimaal meedenkend met de directeur/bestuurder.

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 2017 instemming verleend betreffende:
• Klokkenluidersregeling.
In 2017 is er een advies uitgebracht inzake:
• Fusie van Stichting Regionale Radio Noord en Stichting
Regionale Televisie Noord tot Stichting RTV Noord.
2017 was een jaar waarin de definitieve gevolgen van de
reorganisatie werden gerealiseerd. Een jaar waar, voor al in
het begin, de werkvloer moest wennen aan de nieuwe (werk)
situatie en hier zijn weg in moest vinden. Uiteindelijk is de rust
wedergekeerd en verloopt alles volgens plan.
De OR vond en vindt het belangrijk dat over alle zaken
transparant wordt gecommuniceerd. Vanzelfsprekend is het van
groot belang dat RTV Noord vooruitkijkt en diverse scenario’s
voorbereidt, voor zover mogelijk, om in te spelen op de huidige
bezuinigingen en eventuele bezuinigingen die in de toekomst
plaatsvinden.

Vergaderen
De OR vergadert op wekelijkse basis op een vast moment.
De Ondernemingsraad had daarnaast in 2017 maandelijks een
vergadering met de directeur/bestuurder en manager P&O
waarbij een formele 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.
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Jans de Boer, voorzitter Ondernemingsraad
Groningen, 16 april 2018

Vrienden van
RTV Noord
In 2016 kwamen de Vrienden van Noord al tot de conclusie
dat het ledenaantal ieder jaar daalde. Het bestuur vroeg zich
af wat de waarde was van de vereniging. In twee algemene
ledenvergaderingen discussieerde een klein aantal leden
over de toekomst van de Vrienden. Er waren niet voldoende
bestuursleden te vinden om de vereniging aan te sturen en
het doel van de Vrienden was niet meer duidelijk. Uiteindelijk
besloot het bestuur om de vereniging per 6 maart 2017 op te
heffen. Met een laatste feestavond voor alle leden kwam er een
einde aan een lange periode van mooie samenwerking tussen
de Vrienden en RTV Noord.

Foto: Pascal Rijzinga
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Bestuursverslag
Bericht bestuurder
“RTV Noord is de regionale omroep voor de provincie Groningen.
Wij verzorgen de publieke mediadiensten op grond van uw
aanwijzing al decennialang en recentelijk voor de periode van
3 juni 2013 tot 3 juni 2018. Graag geven wij ook de komende jaren
invulling aan de kerntaak om regionale nieuwsprogramma’s te
verzorgen en de achtergronden ervan te belichten.”
Dit is de aanhef van de brief eind november 2017 aan het
Commissariaat voor de Media met de aanvraag tot aanwijzing
als regionale omroep tot medio 2023. Vijf jaar geleden deed
zich een kaper op de kust voor. Voor de aanvraag tot aanwijzing
voor onderhavige periode leek het dezelfde kant op te gaan.
Uiteindelijk zag de persoon er van af, echter wel met gevolg
dat op 15 februari 2018 een noodzakelijke reparatiewetgeving,
als hamerstuk, door de Tweede Kamer is geloodst om te
voorkomen dat provincies zouden moeten bemiddelen,
indien meerdere gegadigden voor de zendmachtiging zouden
opteren. Het wetsvoorstel voorziet er in dat er sprake is van
maximaal 13 regionale omroepen voor de 12 provincies.
Een spannend slot van een bewogen jaar met bezuinigingen,
afscheid nemen van collega’s, herziene programmering en
interne perikelen.
De opgelegde bezuiniging van € 1.052.000 per januari 2017
voor RTV Noord moest binnen de eigen organisatie gezocht
worden. Het gezamenlijke bezuinigingsplan van de 13 regionale
omroepen was ‘in het zicht van de haven’ gestrand. 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 huidige en toekomstige media-ontwikkelingen vragen qua
personeelsbeleid om stevig leiderschap. Leidinggevenden
hebben voor het managen van het proces andere of nieuwe
vaardigheden nodig. Er zijn begeleidingstrajecten ingezet om
de leidinggevenden daarin te faciliteren.
RTV Noord schat de kennis van de medewerkers op waarde
en wil haar medewerkers vitaal en betrokken houden voor
de toekomst. Eigen verantwoordelijkheid en duurzame
inzetbaarheid zijn thema’s waar het afgelopen jaar veel over
gesproken is en waar de organisatie de komende jaren flink op
in zal zetten.
Ondanks deze ontwikkelingen zijn de bereikcijfers beter dan
ooit, is de opgelegde bezuiniging van ruim een miljoen euro
‘goed’ geabsorbeerd en verwerkt. En kunnen we, gezien
de doelstellingen, al bij al terugkijken op een geslaagd jaar.
De veerkracht en betrokkenheid van de organisatie is groot(s).
Het jaar 2017 is het laatste jaar waarin gewerkt is met twee
stichtingen: Stichting Regionale Televisie Noord en Stichting
Regionale Radio Noord. Per 1 januari 2018 zijn, om fiscaal
administratieve reden, beide Stichtingen gefuseerd en wordt
de gefuseerde stichting hernoemd tot Stichting RTV Noord.
RTV Noord is een publieke regionale omroep in een snel
veranderende samenleving met non-lineaire (online) kanalen
naast de lineaire kanalen radio en televisie. Wij spelen actief in
op de veranderingen. Met goede resultaten: het reeds hoge
bereik van radio en televisie is nog immer groeiende. Ook online
en op social media wordt een hoog (additioneel) relevant bereik
gerealiseerd. Daarmee wordt deels een nieuw en jonger publiek
aangeboord.
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Als RTV Noord doen wij het niet alleen
Als gevolg van de wijziging van de Mediawet van 16 maart 2016
is de wettelijke structuur rond de regionale omroep veranderd
en is op basis van artikel 2.60a lid 1 van de Mediawet de stichting
Regionale Publieke Omroep (RPO) geïntroduceerd als wettelijk
samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de uitvoering van de
publieke media-opdracht op regionaal niveau.
Op 1 juni 2017 is het door de 13 regionale omroepen en
RPO opgestelde concessiebeleidsplan ‘Liefde voor de Regio’
aan toenmalig staatssecretaris Dekker aangeboden. Na
advisering van het Commissariaat voor de Media en de Raad
voor Cultuur is het de verwachting dat de nieuwe minister
voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (de heer Arie
Slob) de concessie aan de Stichting RPO snel zal verlenen.
Daarmee start dan (echt) de gemeenschappelijke begrotingsen verantwoordingscyclus waarbij het concessiebeleidsplan,
dat op hoofdlijnen is gemaakt, verder uitgewerkt zal worden.
De Stichting RPO en de regionale publieke omroepen willen
hun samenwerking formeel vastleggen. Er zijn duidelijke
afspraken gemaakt over de invulling hiervan. De afspraken
voor de duurzame samenwerking zijn vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst (SWOK) die momenteel op
grond van artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden
voor advisering voorligt aan de Ondernemingsraad. In de SWOK
staat gedefinieerd dat de publieke regionale media-instellingen
en Stichting RPO gezamenlijk invulling zullen geven aan de
uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Dit gaat
op basis van gelijkwaardigheid, vanuit de eigen wettelijke
redactionele, organisatorische en financiële autonomie en
met inachtneming van ieders wettelijke en daarvan afgeleide
statutaire taak en verantwoordelijkheid.
Met het gezamenlijk uitvoering geven aan het concessiebeleidsplan en daar met elkaar een overeenkomst over
te sluiten is het signaal afgegeven aan de politiek, de
toezichthouders en adviseurs dat een proactieve sector
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van individuele regionale omroepen en het wettelijk
samenwerkings- en coördinatieorgaan, met elkaar de
uitdagingen aan wil gaan die voor ons liggen. Het betreft de
uitvoering van de eind 2016 tussen het ministerie van OCW,
de regionale omroepen en de RPO gemaakte afspraken.
RTV Noord vindt samenwerking en krachtenbundeling, naast
het ‘RPO-verband’, belangrijk. In Noordoostelijk verband werken
we samen met RTV Drenthe, RTV Oost en Omrop Fryslân zowel
op het vlak van faciliteiten (waaronder een gedeelde Hoofd
P&O voor RTV Noord en Omrop Fryslân) en investeringen, als op
programmatisch en commercieel gebied. In de provincie zoeken
we actief samenwerking met de lokale omroepen, die zich deels
aan het omvormen zijn tot streekomroepen, om de regionale
en lokale journalistiek te versterken. Met de overheden is er
intensieve samenwerking als onze functie van calamiteitenzender
‘geactiveerd’ wordt. Tenslotte, maar niet in de laatste plaats is er
ons publiek dat we direct en rechtstreeks laten participeren in
onze programma’s en programmering. Daarbij maken we gebruik
van de mogelijkheden die het digitale tijdperk ons biedt.
Van ‘zender’ zijn we veranderd in ‘platform’.
Die ontwikkeling past naadloos binnen onze missie. We willen
binnen de Groningse samenleving hét platform voor nieuws
en regiocultuur zijn. Elk moment van de dag brengen we
relevant nieuws en informatie. We nemen een katalyserende
rol bij belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de
meningsvorming daarover. De Groningse samenleving is divers
en volop in beweging. Als regionale omroep willen we beslist
representatief zijn voor iedereen in Groningen. RTV Noord
heeft de afgelopen jaren bewezen volop in de Groninger
samenleving te staan. RTV Noord spreekt de taal, heeft oog en
oor voor de gevoelens en beleving van ons publiek en versterkt
de culturele identiteit door middel van programmering over
taal en cultuur die bij de Groninger past. RTV Noord heeft voorts
kennis van het (uitzend)gebied, de historie, de politiek en heeft
een uitgebreid netwerk in de gremia die er toe doen in de
Groningse samenleving.

Financiële cijfers
Na een ingrijpend bezuinigingsjaar wist RTV Noord het jaar
2017 af te sluiten met een positief resultaat (voor belastingen)
van € 394.660, dit is inclusief de frictiekostenbijdrage van
€ 463.831 van het ministerie van OCW. De bekostiging van
het Rijk bedroeg € 9.084.735 (een daling van € 695.355 ten
opzichte van 2016). De eigen salesorganisatie wist een omzet
te realiseren die met € 1.096.668 zowel hoger was dan in
2016 als beter dan begroot. De landelijke verkooporganisatie
ORN behaalde een omzet van € 720.777, vooral dankzij een
stevige spurt in de laatste maanden van 2017.

RTV Noord behaalt vanwege haar hoge bereikcijfers een
groter substantieel deel van de landelijke omzet dan op
grond van een evenredige verdeling verwacht mag worden.
Doordat de verkoopkosten ORN (de ‘fee’), na de reorganisatie
van september 2017, lager zijn dan voorheen is de netto
afdracht hoger.
Het aantal personeelsleden van RTV Noord daalde in 2017
per saldo met zes: van 93 (primo) naar 87 (ultimo). In aantal
fte was de daling 3,33: van 80,75 naar 77,42.
De geconsolideerde financiële kengetallen zien er als volgt uit:

Kengetallen geconsolideerd
2017

2016

€ 2.416.673
€ 4.666.085
52%
€ 706.640
1,39
0,87
€ 216.957
€ 827.393

€ 2.199.716
€ 5.134.564
43%
€ 600.447
1,27
0,96
€ (764.675)
€ (191.652)

2017

2016

€ 9.548.566
€ 1.817.445

€ 9.780.090
€ 1.756.313

84%

85%

Bedrijfseconomisch
Eigen vermogen (algemene reserve en reserve media-aanbod)
Totaal vermogen (eigen vermogen, voorzieningen en schulden)
Solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totaal vermogen)
Netto werkkapitaal (vlottende activa minus kort vreemd vermogen)
Current ratio (vlottende activa plus liquide middelen / kort vreemd vermogen)
Vastgelegd vermogen / Eigen vermogen (vaste activa / eigen vermogen)
Resultaat (na belastingen)
Cashflow (resultaat plus afschrijvingen)

Afhankelijkheid subsidieverstrekker
Bekostiging
Reclame inkomsten
Percentage van totaal (subsidie / subsidie plus reclame)
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Bereikcijfers
RTV Noord overlegt prima bereikcijfers. Alle platforms
hebben het afgelopen jaar een groeiend bereik gerealiseerd.
Het marktaandeel radio steeg in 2017 met anderhalf procent
ten opzichte van 2016. Met bijna 22 procent marktaandeel is
Radio Noord niet alleen veruit marktleider in de eigen provincie;
landelijk is er geen enkel ander (regionaal) station met een
dergelijk rapport. De bron van deze cijfers is NLO-Gfk.
Het bereik van TV Noord groeide in diezelfde periode met
bijna vijftig procent. Het dagbereik ging van bijna tien naar
15 procent (bron: SKO-Gfk). Ook daarmee nemen we een
unieke positie in binnen de RPO. Met het programma Expeditie
Grunnen op zaterdag voldoet RTV Noord ruimschoots aan de
Mediawettelijke verplichting (art. 2.117 Mediawet 2008) om het
programma-aanbod op de televisieprogrammakanalen voor
een deel (minimaal 10%) te laten bestaan uit onafhankelijke
producties. Het door Studio Mulder geproduceerde programma
is goed voor 2/7 deel van ons programma-aanbod op televisie.
De website en app van RTV Noord trekken dagelijks tussen de
kwart miljoen en 300-duizend bezoeken. Negentig procent van
dat verkeer gaat via een mobiel apparaat, zoals een tablet of
mobiele telefoon. Ook de social kanalen van RTV Noord groeien
sterk. Een gemiddelde post op Facebook heeft bijvoorbeeld
een bereik van rond de 40-duizend mensen. Er zijn uitschieters.
Een bericht over de artiesten die komen optreden tijdens
Bevrijdingsdag werd gelezen door 135-duizend mensen.
Met name jongeren ‘tagden’ elkaar: ‘Ga jij er ook naar toe?’
Een kwart van de online bezoekers (website en app) van
RTV Noord is tussen de 13 en 39 jaar oud. Twintig procent is
60 jaar of ouder. Op de social kanalen is het publiek nog wat
jonger dan de online-bezoekers: op Facebook bestaat verreweg
de grootste bezoekersgroep uit mensen tussen de 13 en 29 jaar.
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Gemiddeld marktaandeel Radio Noord

Publieksbereik Radio Noord

• Marktaandeel 2017 in de provincie Groningen
Leeftijdcategorie: 10+ I Tijdvak: 07.00-19.00 uur

• Per dag luisteren 78.000 Groningers naar Radio Noord;
• Per week luisteren 130.000 Groningers naar Radio Noord.

Zender

%

Radio Noord
Sky Radio
NPO Radio 2
Qmusic
Radio 538
NPO Radio 1
Radio Continu
Veronica
Overige zenders
100% NL
Radio NL
SLAM
NPO 3FM
Classic FM
Arrow Totaal
NPO Radio 4
Joy Radio
Radio 10
Zenders < 1%

Het weekbereik steeg t.o.v. 2016 naar 130.000 luisteraars.
Het marktaandeel ging omhoog naar 21,3%.

21,3
11,0
10,0
9,0
7,0
6,5
5,6
4,3
4,3
3,3
2,4
2,1
1,8
1,8
1,8
1,7
1,4
1,2
2,7

• Radio Noord cummulatief weekbereik 2014-2017
in de provincie Groningen
Leeftijdcategorie: 10+
Tijdvak: 07.00-19.00 uur

165.455
abs

144.000
abs

127.000
abs

130.000
abs

2016

2017

Radio 10
Joy Radio

Diverse zenders

Radio Noord

NPO Radio 4

21,3%

Arrow Totaal
Classic FM

marktaandeel
in Groningen

NPO 3FM
SLAM
Radio NL
100% NL
Overige zenders
Veronica

Sky Radio

Radio Continu

NPO Radio 1

NPO Radio 2
Radio 538

Bron: NLO-Gfk
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Qmusic

2014

2015

Bereik TV Noord

Publieksbereik TV Noord

• Bereik 2017 in de provincie Groningen
Leeftijdcategorie: 13+ I Tijdvak: 18.00-24.00 uur

• Per dag kijken 76.000 Groningers naar TV Noord;
• Per week kijken 172.000 Groningers naar TV Noord.

300.000
268.000
225.000

75.000

• TV Noord gemiddeld dagbereik 2014-2017
in de provincie Groningen
Leeftijdcategorie: 13+
Tijdvak: 18.00-24.00 uur

172.000

150.000

Het televisie dagbereik van TV Noord in 2017 steeg van 10,3%
naar 15%. Het weekbereik steeg t.o.v. 2016 van 137.000 naar
172.000 kijkers.

76.000

0
Dagbereik

Weekbereik

Maandbereik

81.000
abs
16,4%

66.000
abs
12,9%

76.000
abs
53.000
abs

15%

10,3%

2014

2015

2016

2017

Bron: SKO-Gfk
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Publieksbereik RTV Noord Online

• Overige kerngetallen RTV Noord Online 2017

De online bezoeken groeiden in 2017 door. Het toch al hoge
gemiddeld aantal bezoeken per maand van 2016 groeide in
2017 met 18,8%! Maandelijks werden er gemiddeld 7.831.000
bezoeken gebracht aan de online platforms van RTV Noord.
De sterke opmars van mobiele platforms in 2016 zette zich in
2017 onverminderd door. Het aandeel van de mobiele platforms
was eind 2017 doorgegroeid naar 95,8% van het totaal aantal
bezoeken.
• Gemiddeld aantal bezoeken per maand RTV Noord Online

7.831.000
abs

4.627.000
abs
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• Gemiddeld gebruik desktop 2017
• Gemiddeld gebruik mobiel 2017

2016

2017

7.831.000
93.975.000
18,8%
17,8%
12,53%
95,8%

Bron: Statistiekenrapportage RPO

Facebook bezoeken
• Gemiddeld dagbereik 2016
• Gemiddeld dagbereik 2017

Bron Facebook: Google Analytics

5.938.000
abs

2015

• Gemiddeld per maand online 2017
• Totaal bezoeken online 2017
• Gemiddelde stijging t.o.v. 2016
• Totale stijging t.o.v. 2016

• Facebookfans op 31 december 2016
• Facebookfans op 31 december 2017

6.648.000
abs

2014

Online bezoeken

165.980
225.870
62.526
89.779

Foto: Jos Schuurman
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Risicomanagement
Met inachtneming van de nieuwe regelgeving en daarbij
behorende eisen heeft RTV Noord haar risicoparagraaf
opgesteld.

Methodologie
Na de eerste aanzet in het verslagjaar 2016 is het systeem van
risicomanagement verder uitgewerkt en voldoet het aan de
wensen van de bestuurder van RTV Noord. Het onderwerp heeft
meerdere malen de aandacht gehad in het managementteam
en in gesprekken met de Raad van Toezicht. Risicomanagement
vindt dus nog voornamelijk plaats in de top van de organisatie.
De controller en de bestuurder zijn verantwoordelijk voor het
onderwerp.
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
Strategisch
• Veranderingsbereidheid en lenigheid van de organisatie om
adequaat in te spelen op de (digitale) media-ontwikkelingen.
Hierin moet het middellange termijnplan (met daarin
geformuleerde KPI’s) van RTV Noord een antwoord kunnen
geven samen met het proces van continue strategische
personeelsplanning en de inzichten die hieruit worden
verkregen.
Risico: gemiddeld. De bezuinigingsoperatie en het het gebruik
van de Vrijwillige Vertrek Regeling uit het Sociaal Plan heeft
ruimte gecreëerd om de nodige jonge mensen met de geschikte
vaardigheden en competenties te werven.

• 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.
Risico: gemiddeld tot groot. Kansen kunnen worden gemist.
Scepsis bij de politiek over de voortvarendheid van de sector kan
ontstaan. De urgentie en het bestaansrecht van de regionale
omroep(en) mag niet ter discussie staan. 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 Liefde voor de regio (één van
de wettelijke taken van de RPO) is verworden tot een
‘compromisplan’ met weinig ambitie. De adviezen van de
Raad voor Cultuur en Commissariaat voor de Media duiden
in die richting. De minister moet (nog steeds) een definitief
standpunt innemen ten aanzien van het Beleidsplan.
En daarmee de concessie definitief aan de RPO toewijzen.
Risico: gemiddeld. De signalen zijn positief. Een update van
het Concessiebeleidsplan is in de maak.
• Concurrentie op internet wordt continu gemonitord.
Er is een internetstrategie (zie ook paragraaf Innovatie)
opgesteld die op dit moment uitgevoerd wordt.
Risico: de risk appetite is gemiddeld tot laag, maar gezien de
snelle ontwikkelingen binnen dit technologisch segment blijft
dit punt een risico dat gemonitord dient te worden.
Operationeel
• De uitwerking van (een nog te maken keuze) voor 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.
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• Bedrijfscontinuïteit: in de omgeving van de MediaCentrale
is veel (onroerend goed) ontwikkeling gaande.
Risico: klein tot middelgroot. Het risico van een een ontruiming
vanwege een calamiteit bij de buren neemt toe. Binnen de
omroep zijn we dan ook gestart met het opstellen van een
bedrijfscontinuïteitsplan, zodat er diverse scenario’s zijn
uitgewerkt om de bedrijfsvoering bij calamiteit te continueren.
Daarbij komt dat RTV Noord calamiteitenzender is voor de
provincie Groningen. Een noodaggregaatvoorziening in
combinatie met een mobiele radiostudio voorziet hierin.
Financieel
• De toekomstige samenwerking tussen ORN en een grote
landelijke verkooporganisatie lijkt noodzakelijk om aan de
vraag vanuit de markt optimaal te voldoen. De STER leek de
meest logische optie, maar daar denken de stakeholders
anders over. Helaas. Op online gebied is er de intentie om in
de loop van 2018 samen te werken. En na de geëffectueerde
samenwerking zal moeten blijken of het gekozen scenario
voor de regionale omroepen een financieel interessante is.
Misschien niet in omzetsynergie, maar wel in kostensynergie.
Risico: gemiddeld. Het betreft uiteindelijk een (beperkt) deel
van de variabele omzet: de landelijke verkoopmarkt.
• 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.
Het treft de variabele inkomsten van de omroep.
Risico: medium tot hoog. De regionale omzet weet RTV Noord
vooralsnog goed in de benen te houden, door een marktgerichte
benadering en door de nog immer goede bereikcijfers.
Landelijk gezien een hoger risico, hoewel de vernieuwde
landelijke verkooporganisatie ORN nieuw elan laat zien.
• Verdergaande opgelegde bezuinigingen na de ruim een
miljoen euro (2017), zijnde 11% van het subsidiebudget en
de door de provincie opgelegde korting van 5% in 2013.
Risico: laag. Het Regeerakkoord van Rutte III voorziet er niet
in. Er is zelfs de erkenning van het belang van goede lokale en
regionale journalistiek.
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• 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: relatief laag. Alleen door het hanteren van een blijvende
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: oom dit risico op een acceptabel en beheersbaar
niveau te houden zal ook in 2018 de monitoring van mogelijke
corruptierisico’s worden gecontinueerd. Nieuwe maatregelen
in het betalingsverkeer per januari 2018 moeten hierin mede
voorzien. De opgestelde integriteitsregels (zie verderop in het
verslag) moeten eveneens een positieve bijdrage leveren.
Risico’s en onzekerheden met een belangrijke impact in het
afgelopen boekjaar en de gevolgen daarvan.
Er hebben zich in het afgelopen boekjaar geen risico’s en
onzekerheden met een belangrijke impact voorgedaan.
De verslaggeving, administratie en verwerking van de
financiële gegevens lijkt door de fusie van beide Stichtingen
Regionale Radio Noord en Regionale Televisie Noord tot
Stichting RTV Noord, ten tijde van het schrijven van dit
jaarverslag, goed opgepakt en geïmplementeerd. RTV Noord
kende in het verslagjaar 2017, ondanks een wisseling van
controller, 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.

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. Het onderwerp staat op de agenda van zowel de
Raad van Toezicht als het MT en zal geleidelijk aan in beleid
worden omgezet.
Risico's

Beheersmaatregel(en)

Risk appe>te
laag

Impact

Likelyhood

hoog

Strategisch
Veranderingsbereidheid en lenigheid van de
organisa>e om adequaat in te spelen op de (digitale
media) ontwikkelingen

Implementeren resultaten "Strategische
personeelsplanning 2017"

Samenwerking tussen regionale omroepen

n.v.t.

Het Concessiebeleidsplan "Liefde voor de regio"

Updaten Concessiebeleidsplan

Concurren>e op internet

Uitvoeren opgestelde internetstrategie

Opera>oneel
Keuze / uitwerking newsroomsysteem

n.v.t.

Marke>ng

Marke>ngplan 2018

Bedrijfscon>nuïteit

Opstellen bedrijfscon>nuïteitsplan 20182019

Financieel
Samenwerking ORN en grote landelijke
verkooporganisa>e

n.v.t.

Reclame TV-markt

n.v.t.

Minder bekos>ging

n.v.t.

Kostenbeheersing

Op>maliseren Planning & control cyclus

Compliance
Regeldrang overheid

n.v.t.

Fraude / corrup>e

Transparan>e / func>escheiding /
aanpreekcultuur (veilige omgeving)
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Toekomst Regionale Omroepen
De op 26 mei 2016 in het leven geroepen 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 toenmalig staatssecretaris Dekker
aangehouden, omdat rond de zomer van 2016 een
meerderheid van de regionale omroepen geen heil meer
zag in het gezamenlijke (landelijke) regionale omroepplan.
Vanaf dat moment was iedere regionale omroep aangewezen
om zelfstandig de bezuiniging per januari 2017 te realiseren.
Het aandeel van RTV Noord was € 1.054.000.
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. Er is reeds sprake van
een gezamenlijk radioprogramma Alles Plat, dagelijks van
19.00 tot 20.00 uur. Eveneens van incidentele gezamenlijke
live televisie-uitzendingen: recentelijk (eind februari 2018)
de eerste natuurijsmarathon in Haaksbergen. Op facilitair
gebied is steeds vaker sprake van overleg en afstemming:
P&O, planning, inkoop ArboNet en samenwerking op de
Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De zoektocht naar een gezamenlijk newsroomysteem gaat
wat moeizamer, maar is nog regelmatig onderwerp van
overleg. Hoewel de commerciële samenwerking een langere
historie kent, worden door de intensievere gesprekken ook
binnen dit beleidsterrein meer mogelijkheden verkend.
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

28

door de deelnemende samenwerkende partijen. Hiertoe
zijn verschillende deadlines in de tijd aangegeven waarop
eventuele aanvragen uiterlijk kunnen worden ingediend.
Een beroep doen op deze regeling blijkt nu, begin 2018,
moeizamer dan gedacht bij lancering van dit plan.
Op dit moment worden hieromtrent gesprekken gevoerd
met RPO, Commissariaat voor de Media en het Ministerie.
Het zou een enorme stimulans zijn als deze gesprekken
leiden tot een eenvoudiger beroep op deze gezamenlijke
‘pot’. Op diverse fronten wordt in verschillende samenstellingen van omroepen samengewerkt. Om redenen
van efficiency en kostensynergie, maar ook om de sector
toekomstbestendig(er) te maken voor de (media)
ontwikkelingen die (steeds sneller) op ons af komen.
Onder meer door de ambities die de grote internationale
online bedrijven etaleren: Facebook, Amazon,
Google etc.
Onder de naam RegioGrid werken zeven regionale omroepen
samen om de websites gezamenlijk te onderhouden, (door)
te ontwikkelen en aan te passen aan de wensen van de
gebruikers. Datzelfde geldt voor de eigen (nieuws)apps
van de omroepen. Hieraan doen tien omroepen mee.
RegioLab is het samenwerkingsverband waarin wederom
zeven omroepen elkaar hebben gevonden om het
onderwerp innovatie daadwerkelijk ter hand te nemen.
Het onderwerp ‘personificatie’ wordt als eerste door door
de projectgroep aangepakt. Indien deze aanpak slaagt, staan
de onderwerpen ‘doelgroep & platform’ en ‘interactie’ op
de rol om aangevat te worden. Een andere ambitie betreft
de samenwerking tussen alle regionale omroepen en de
NPO om op een landelijk publiek omroepkanaal te komen
tot ‘regiovensters’. Ook de politiek is hiervan een pleitbezorger,
gezien de tekst uit het Regeerakkoord Rutte III.
Voor al deze ambities is financiering hard nodig. Dat zou
uitstekend kunnen komen uit de ‘Frictiekostenpot’ van
€ 17 miljoen.

Het landelijke verkooploket voor de regionale publieke
omroepen, ORN, probeert samenwerking te vinden met
andere verkooporganisaties om zodoende kracht, kennis en
synergie te bundelen. In eerste instantie werd met de STER
een overeenkomst in concept overeengekomen. In een
later stadium hebben, helaas, de stakeholders van de STER
hier ‘een stokje voor gestoken’. Met uitzondering van enkele
facilitaire activiteiten. ORN heeft in de loop van 2017 een
forse reorganisatie doorgevoerd. Van de helft van
het personeel is afscheid genomen en de Raad van
Commissarissen is opgeheven. Om de samenwerking (en
mogelijke toekomstige fusie) met de STER juridisch en
formeel gestalte te geven is per 14 juni 2017 de Stichting
Tijdelijk Beheer ORN opgericht met als doel het tijdelijk
beheren van de aandelen ORN. Daartoe is een bestuur van
drie leden in het leven geroepen met als voorzitter Gijs
Lensink. Het betreft een onbezoldigde (bestuurs)functie.
Ook met de lokale omroep OOG in de stad Groningen
konden de initiële plannen om gezamenlijke huisvesting te
voeren de prullenmand in. De benoemde voordelen, minder
kosten aan vierkante meters, efficiency in de backoffices en in
de technische infrastructuur, wogen uiteindelijk niet op tegen
samenwerking met studenten van de Hanzehogeschool.
Met alle andere Groningse lokale omroepen zijn in het
verslagjaar gesprekken gevoerd over wat we voor elkaar
kunnen betekenen in facilitaire en programmatische zin.
Dit speerpunt zal in 2018 verder worden geconcretiseerd.

Tenslotte
We werken dagelijks met z’n allen er hard aan om zowel
de prachtige positie en relevantie van RTV Noord waar
te maken. Aan een toekomst waarin RTV Noord 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 bij de implementatie van een (emotioneel)
zwaar dossier als het Reorganisatieplan in een turbulent,
bewogen en onzeker jaar.
Een mooi moment in het afgelopen jaar was het werkbezoek op 17 november jl. van de kersverse minister van
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Arie Slob bij
RTV Noord. Naar eigen zeggen was hij onder de indruk van
RTV Noord: “Ik wist dat de omroep bovenaan de lijstjes staat.
De bezuinigingen van afgelopen jaar waren moeilijk, maar
de omroep greep het aan om te kijken wat beter kan.
Ik vind Noord zeker een voorbeeld voor andere regionale
omroepen.”

Daarnaast vinden regelmatig gesprekken plaats met
NDC mediagroep, eveneens over mogelijke (journalistieke)
samenwerkingen. Samenwerking met NDC mediagroep,
de uitgever van onder andere Dagblad van het Noorden,
wordt echter steeds lastiger daar zij definitief zijn gaan
samenwerken met de commerciële tv-zender PodiumTV.
Dit om een betere positie te verwerven op de AV-mediamarkt
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Redactie
Online en social kanalen
Het is een inmiddels herkenbaar beeld op straat. Mensen die
met het hoofd naar beneden op hun schermpje van de telefoon
turen. Misschien niet altijd even gezellig, maar om eerlijk te zijn:
als RTV Noord zijn we er blij mee. Negentig procent van ons online
bezoek komt inmiddels via mobiele apparaten, zoals telefoon en
tablet. Aan het einde van het jaar gingen we richting de 10 miljoen
bezoeken per maand. Ook op onze social kanalen, zoals Facebook,
maakten we in 2017 opnieuw een sterke groei door.
We blijven ook meer jongeren bereiken. Een kwart van de
online bezoekers (website en app) van RTV Noord is tussen de
13 en 39 jaar oud. Twintig procent is 60 jaar of ouder. Op de
social kanalen is het publiek nog wat jonger dan de onlinebezoekers: op Facebook bestaat de grootste bezoekersgroep
uit mensen tussen de 13 en 29 jaar.
Maar nog belangrijker is de inhoud. De journalistiek is gelukkig
niet alleen meer eenrichtingsverkeer. Steeds vaker ontstaan
verhalen doordat een journalistiek medium in gesprek
gaat met haar achterban. Een voorbeeld daarvan is onze
berichtgeving over de Primark. Onze redactie kreeg tips dat
de arbeidsomstandigheden bij deze grote winkel niet te best
zouden zijn. Via persoonlijke berichten op Facebook kregen we
contact met werknemers. Daaruit ontstond een ontluisterend
beeld. Alle landelijke media namen onze berichtgeving over,
en ook het kabinet en de Tweede Kamer richten hun pijlen
vervolgens op de Primark. Het had effect. De Primark heeft nu een
Ondernemingsraad, en de werkomstandigheden zijn verbeterd.
Een vorm van constructieve journalistiek waar we trots op zijn.
We willen niet alleen nieuws maken, maar ook een verbindende
factor zijn in Groningen. Goede voorbeelden daarvan zijn de
communities (gemeenschappen) die we op Facebook zijn begonnen.
We startten de besloten groep Vrienden in Groningen voor

mensen die eenzaam zijn, en die dolgraag eens met iemand
een dagje uit zouden willen. De groep biedt deze mensen
een veilige omgeving waarin ze met elkaar afspraken kunnen
maken. Dat levert mooie ontmoetingen op.
Eind december ontstond het idee om voor gedupeerden van de
aardgaswinning een besloten groep te maken: Groningen Sterk!
Niet alleen om (negatieve) ervaringen te delen, maar nadrukkelijk
ook om elkaar te helpen en tips te geven. De zwaardere beving
in Zeerijp zorgde voor een vliegwieleffect: in korte tijd werden
meer dan 3000 mensen lid van de groep Groningen Sterk!.
Dagelijks melden zich nieuwe mensen aan. Met zowel Vrienden
in Groningen als met Groningen Sterk! gaan we zeker door.
En we hebben plannen voor nieuwe communities.

Televisie
Wereldwijd staat het platform televisie het meest onder druk.
Programma’s/redactie moeten blijven bewijzen waarom ze voor
het publiek een meerwaarde zijn. Het maken van traditionele
nieuwsuitzendingen is dan ook niet meer van deze tijd. Het
effect is namelijk dat de kijkcijfers blijven dalen. De nieuwe weg
die we hebben ingeslagen met Noord Vandaag en Expeditie
Grunnen heeft ervoor gezorgd dat we tegen de stroom in
zwemmen. De kijkcijfers blijven stijgen.
In 2016 scoorde Noord Vandaag (maandag tot en met vrijdag) gemiddeld 56.000 kijkers per uitzendavond. In 2017 zijn we gestegen
naar gemiddeld 73.000. Wanneer we deze cijfers verder uitsplitsen
dan zien we dat we gedurende het jaar meer kijkers krijgen.
•
•
•
•

1e kwartaal: 66.000
2e kwartaal: 72.000
3e kwartaal: 75.000
4e kwartaal: 77.000
Bron: SKO-Gfk

Echter de stijging zwakt iets af. We willen dat het programma
zich blijft ontwikkelen. In het najaar van 2017 heeft een aantal
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collega’s tijdens een brainstorm nieuwe elementen toegevoegd
aan Noord Vandaag. Dit moet ervoor zorgen dat we nog
meer de geur en kleur van de provincie in de uitzending
hebben en daaraan gekoppeld een verdere stijging van de
kijkcijfers. Het kwantitatieve doel is 100.000 Groningers per
uitzendavond. Sinds begin 2018 rijden we ook doordeweek
met een verslaggever in de bus door de provincie en maken
relevante verhalen. Daarnaast zijn we begonnen met een poule
van externe tafeldames en -heren die mee kunnen praten
over alle onderwerpen waardoor we nog meer het gevoel van
Groningen in de uitzending hebben.

Babette op Noord met Babette Alma was het nieuwe programma
tussen 09.00 en 12.00 uur.

Expeditie Grunnen schot in de roos

Op zondagochtend vormden Wiebe Klijnstra en Erik Hulsegge
het nieuwe duo in Noordmannen. Nieuw op de zondagochtend
sinds begin 2017 is Twij Deuntjes. In de programmering van
2016 was dat programma nog dagelijks om 18.00 uur te
beluisteren. Dat was door de bezuinigingen niet vol te houden.
Samen met de programmamakers is daarom gezocht naar
een nieuw tijdstip dat goed aansluit bij het karakter van het
programma. De programma’s op zondag kennen zeer hoge
waarderingscijfers.

Expeditie Grunnen is vanaf het begin een schot in de roos
geweest. De stijging in het weekend is explosief vergeleken
met 2016. We trekken 81% meer kijkers. Het laatste half jaar laat
zien dat we nog steeds meer Groningers trekken met Expeditie
Grunnen. Gemiddeld hebben we de laatste zes maanden van
het jaar bijna 100.000 kijkers per uitzending.

Ook de zaterdagochtend kende een nieuwe indeling.
TV-presentator Marcel Nieuwenweg presenteert sinds begin
2017 vanaf 08.00 uur Noord en Ommeland. Hans Waalkens, die in
de oude programmering nog in de vroege ochtend zat, neemt
sindsdien om 11.00 uur het stokje van hem over.

Met het oog op 2018 zijn we gestopt met de nieuwsblokken
in Expeditie Grunnen. Het nieuws wordt nu geïntegreerd in het
programma. Dat zorgt er voor dat we nog meer één programma
zijn. Het programma voelt meer als één geheel.

Zowel Noordmannen, Twij Deuntjes als Goud op Noord in de
middag worden in het publieksonderzoek van Kien (Q4, 2017)
beoordeeld met een ruime 8.

Radio

Ieder uur het beste bulletin

Radio Noord is ook in 2017 een zeer sterk merk. Het marktaandeel steeg afgelopen jaar van 20,2% naar 21,7%. Daarmee
is Radio Noord opnieuw marktleider. Met afstand, de nummer
twee in Groningen, Sky Radio, behaalde 11%. We zijn meer dan
trots op onze cijfers, zeker gezien de grote hoeveelheid zenders
waar het publiek uit kan kiezen.
In de eerste week van 2017 begonnen we met een vernieuwde
programmering. Het presentatieteam van Vroeg op Noord van
06.00 tot 09.00 uur kreeg een nieuwe samenstelling, met
Karel Oosterhuis als host en Edwin in ‘t Veld als nieuwsanchor.
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Met de nieuwe ochtendprogrammering koos Radio Noord voor
vertrouwde stemmen op nieuwe plekken.

Sinds jaar en dag zendt Radio Noord ieder uur een nieuwsbulletin uit. Sinds de opfrissing van de programmering
krijgen die bulletins extra aandacht. Onder het motto ‘ieder
uur het beste bulletin’ zorgen we voor veel meer verklanking
en snelheid. Om deze korte nieuwsuitzendingen naar een
hoger plan te tillen hebben we een speciale bulletinredacteur
aangesteld.

Nieuwe radiovormgeving
In het najaar is ook de vormgeving van Radio Noord vernieuwd.
Het bestaande pakket van jingles en sweeps draaide sinds 2013
en was toe aan revisie. Het nieuwe pakket is iets steviger van

toon en past daardoor meer bij de muziek van nu. Daarnaast
zijn er meer jingles bijgekomen die passen in programma’s
waarin het gesproken woord de boventoon voert. Ook voor de
feestdagen is een nieuwe pakket jingles in gebruik genomen.
Rob van Dam is nog altijd de vertrouwde stationvoice.
Ook de slogan ‘Altijd op Noord’ en het bijbehorende audiologo
zijn gebleven.

Muziek
De muziekmix is in 2017 opnieuw verder aangescherpt. Radio
Noord draait muziek van Groningse bodem, de beste classics en
de grootste hits van nu. In heel 2017 draaide Radio Noord ruim
100.000 nummers, 12.000 daarvan waren Gronings product.
Edwin Jongedijk, Erwin de Vries en Jan Henk de Groot zijn de
meest gedraaide Groningse artiesten in 2017.
Singer-songwriter Lars Koehoorn uit Winschoten scoorde de
hit van het jaar. Zijn nummer ‘Bring it on’ stond in de wekelijkse
hitlijst van RTV Noord (Noord 9) maar liefst tien weken
bovenaan. Met het nummer, dat door Radio Noord als eerste
werd opgepakt, wist Koehoorn ook door te dringen tot de
playlisten van verschillende landelijke radiozenders.
De Grunny, de jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord ging
naar Harry Niehof. Hij kreeg de prijs voor zijn bijdrage aan de
Groningse muziek, onder meer vanwege het succes van zijn
vijfde Groningstalige album ‘Café op Driefklaai’, waarvoor hij
lovende kritieken kreeg in de pers en met drie nummers in de
Noord 9 belandde. Het nummer ‘Rimpeling’ behaalde zelfs
de nummer 1 positie en wordt nog steeds veel gedraaid op
Radio Noord.

Sales & Marketing
Sales
De investering in kennis, intensieve marktbewerking en nieuwe
concepten voor klantbenadering heeft zich in 2017 uitbetaald.
Ondanks de landelijke tendens van dalende omzetten bij
traditionele reclamemedia, is het Sales & Marketing team van
RTV Noord er in geslaagd ruim boven begroting en 2016 te
eindigen. De afgelopen jaren werden gekenmerkt door forse
schommelingen binnen de reclamebudgetten en -bestedingen
van adverteerders. De reclame- en mediabudgetten stegen niet
echt, men was vooral zoekende naar de meeste effectieve inzet
en combinatie van on- en offline reclamekanalen.
In 2017 begon bij klanten langzaam het besef door te dringen
dat er een betere mix moest komen tussen die on- en offline
kanalen. En dat er onvoldoende naamsbekendheid wordt
opgebouwd wanneer er te veel alleen op de online kanalen
wordt ingezet.
Het Sales & Marketing team van RTV Noord heeft daar zeker een
rol in gespeeld, wanneer ze bij klanten en prospects aan tafel
zaten. Het is de missie van onze regionale verkooporganisatie om
een bijdrage te leveren aan de groei van Groningse bedrijven.
En dat lukt alleen met een transparant, actueel en professioneel
advies.
De regionale omzet liet een groei zien van 13% ten opzichte
van 2016. De begroting werd met 5% overschreden. Dit kwam
voornamelijk door de sterke groei van radio en televisie. Online
bleef ook in 2017 achter op de begroting. In het laatste kwartaal
kwam daar wel verandering in, maar dat was onvoldoende om
de achterstand in te lopen. De bovenregionale omzet toonde
ook in 2017 weer een mooie groei van +26%.
De landelijke verkooporganisatie heeft een roerig jaar doorgemaakt. Dit heeft zeker invloed gehad op de resultaten.

Jaarverslag 2017

33

De verkooporganisatie is in 2017 gereorganiseerd om beter aan
te sluiten bij de marktontwikkelingen en het kostenniveau sterk
terug te brengen. Dit heeft geresulteerd in 3% minder omzet in
vergelijking met 2016 en 15% minder omzet ten opzichte van
begroot. Waarbij opgemerkt dient te worden dat de kosten in het
laatste half jaar ook beduidend lager zijn uitgevallen.
In de loop van 2017 zijn, als gevolg van de bezuinigingen,
de contracten van twee parttime medewerkers van de
verkoopbinnendienst niet verlengd. De werkzaamheden zijn
binnen het team opgevangen. Voor de verwerking van de online
campagnes is er een nieuw boekingssysteem geïmplementeerd,
waarmee sneller en tegen lagere kosten gewerkt kan worden.
Op het gebied van advisering en begeleiding van klanten is
een pilotproject gestart dat moet resulteren in creatievere
reclameconcepten en effectievere campagnes.

Marketing
In 2017 werden alle marketingcampagnes gericht op onze
persona’s. In een campagne voor Noord Vandaag werd het
dagelijkse nieuwsprogramma onder de aandacht gebracht.
Daarna volgden er twee imago campagnes met de titel
‘Samen zijn wij Noord’. Met als doel om het merk RTV Noord
positief te laden. We gaan van zender naar platform, waar iedere
Groninger zijn of haar verhaal met de buitenwereld kan delen.
Hierbij werden diverse eigen kanalen gebruikt, maar ook nieteigen kanalen zoals outdoor uitingen en diverse sociale media.
In de campagnes werd niet gewerkt met modellen, maar met
échte Groningers, uit Stad en Ommeland.
Binnen de muren van RTV Noord maakte de redactie kennis met
de nieuwe persona’s: Floor, Bennie en Alie kwamen op bezoek en
lieten van zich horen. In 2018 zal dit een vervolg krijgen, waardoor
de items, onderwerpen en vertelwijze nog beter kunnen worden
afgestemd op de doelgroep van de verschillende kanalen.
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Faciliteiten & ICT
Door de afdeling Faciliteiten & ICT is er veel kwalitatief goed werk
geleverd in het verslagjaar. De afdeling is ‘in-control’; er is een
positieve en constructieve basis. Alle wijzigingen, vernieuwingen
zijn succesvol en naadloos geïmplementeerd. De aangekondigde
reorganisatie is in 2017 geëffectueerd. Zoals bij elke reorganisatie
zijn er zekerheden en onzekerheden. Op zowel individuele basis
en als team is de veerkracht groot geweest, de programma’s en
de uitzendingen moeten immers wel worden uitgezonden.
De ingezette koers van het lager leggen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden werpt zijn vruchten af in 2017. Hierdoor
zijn kansen benut en is het besluitvormingsproces versneld wat
de vernieuwingen ten goede komt. Ook worden individuele
kwaliteiten beter benut, iets wat past binnen de ingezette koers.
Op technisch gebied zijn er de nodige vernieuwingen gerealiseerd.
Er was door alle aangekondigde samenwerkingen niet meer
geïnvesteerd in onderdelen die mogelijk in de gezamenlijkheid
kwamen te vervallen. De door de bezuiniging ingegeven
veranderingen hebben ook investeringen met zich meegebracht.
Zo zijn er twee reportagewagens samengevoegd tot een nieuwe.
De nieuwe reportagewagen is inzetbaar voor zowel online, tv en
radio. De eindregie TV is vernieuwd tot een multi-inzetbare HD
video en audio eindregie, hierdoor zijn videostreams eenvoudiger
af te handelen. Met deze vernieuwing is de gehele videoketen HD.
Andere investeringen zijn gedaan op de ENG en Camjo camera’s,
de montage server (storage) en het NIS-Newsroomsysteem.
Binnen ICT is het gehele wifinetwerk vernieuwd en voorzien van
een hoge beveiligingsgraad en zijn we overgestapt naar VMware
ten behoeve van en uitbreiding voor de virtualisering van het
serverpark. Vanwege het afstoten van de kantine en de receptie
is de ingang verplaatst en is er een nieuwe ontvangstruimte
gerealiseerd in een voormalige TV studio.

Foto: Jos Schuurman
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Innovatie: innoveren in een
veranderend medialandschap
Hoe de toekomst van het medialandschap en de mediaconsumptie er de komende jaren uitziet kan niemand exact
voorspellen. Wat we wel weten is dat het medialandschap
nog steeds drastisch aan het veranderen is en dat (technische)
ontwikkelingen elkaar nog steeds in 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 doelgroepen specifieker 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 voortdurend 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. Reeds in september 2015 werd een
nieuwe ‘responsive’ website gelanceerd. Dat gebeurde in nauwe
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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 apps en de mobiele website zorgen inmiddels voor meer
dan 90% van het aantal online bezoeken.
					
RTV Noord wil 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 posten we consequent waardoor het aantal volgers
flink toenam. Snapchat zetten we af en toe in om met name
evenementen te verslaan die voor een jonge doelgroep
(15-25 jaar) interessant zijn.
					
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.
					
Buiten RTV Noord zien we ook mogelijkheden die we graag
willen onderzoeken. Naast nieuws aangeleverd door onze eigen
verslaggevers zien we kansen voor ‘crowdsourcing’, waarbij

ons publiek ons van content voorziet. Daarbij denken we
ook aan een jonger publiek, omdat zij voorop lopen 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 2017 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.
					
In 2017 hebben we voor het eerst een Facebook-groep
(community) opgezet waarmee het mogelijk wordt om nog beter
in contact te komen met ons publiek. In 2018 willen we verder
inzetten op groepen en daar nog een aantal van opzetten om
onze verbindende rol in de maatschappij te vergroten.
Ook willen we in 2018 nog meer inzetten op ‘mobile video’ voor
primair onze online en social kanalen.
Verder zien we dat Google de rol van Facebook overneemt als het
gaat om het genereren van verkeer naar de website. We zullen
die ontwikkeling in 2018 blijven volgen om te kijken hoe Google
kan bijdragen aan het bereik van onze nieuwsartikelen.
Foto: Jos Schuurman
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Sociaal jaarverslag 2017
In het afgelopen jaar hebben effecten van de reorganisatie
haar beslag gekregen en maakt de organisatie met haar
medewerkers de volgende stap.
Ontwikkelingen in de media staan niet stil. De organisatie
verandert en zal zich in de komende jaren alleen nog maar meer
en sneller moeten aanpassen om relevant te blijven voor onze
klant/doelgroep of publiek. Om de ontwikkelingen bij te houden
zal de organisatie na moeten denken over de nabije toekomst
(2-4 jaar). RTV Noord is daarom medio 2017 opnieuw begonnen
met strategische personeelsplanning. Daarnaast heeft de
organisatie ook al direct een stap voorwaarts genomen door het
afgelopen jaar nieuw personeel aan te nemen op de redactie.
Leidinggevenden hebben onder begeleiding van HR-experts
kritisch gekeken naar de toekomstplannen van RTV Noord, de
gevolgen voor de afdelingen, haar medewerkers en wat de
organisatie nodig heeft. Hierbij is gekeken naar de ontwikkeling
van huidige rollen en rollen die zullen ontstaan in de toekomst.

Het proces van transitie naar toekomstige rollen vraagt stevig
leiderschap. Leidinggevenden hebben voor het managen
van het proces andere of nieuwe vaardigheden nodig. Er zijn
begeleidingstrajecten ingezet om de leidinggevenden daarin
te faciliteren zodat zij de kans krijgen om hun eigen rol hierin
maximaal op te kunnen pakken.
De medewerkers van regionale omroepen zijn trouw en loyaal
aan hun vak en organisatie. Wij herkennen dat ook bij de
medewerkers van RTV Noord; dit vertaalt zich in een stabiele
basis van betrokken medewerkers. Medewerkers blijven relatief
lang bij de organisatie en hebben al veel veranderingen
en verschuivingen in het medialandschap meegemaakt.
Onze organisatie schat de kennis die zij hebben op waarde
en wil haar medewerkers vitaal en betrokken houden voor
de toekomst. Eigen verantwoordelijkheid en duurzame
inzetbaarheid zijn thema’s waar het afgelopen jaar veel over
gesproken is en waar de organisatie de komende jaren flink op
in zal zetten.

Opbouw personeelsbestand (per 31 december 2017)
Onderstaande tabellen laten de ontwikkeling van het personeelsbestand in het jaar 2017 zien. Het personeelsbestand daalde na de
reorganisatie als gevolg van de bezuinigingen licht in aantal medewerkers en fulltime equivalenten (fte).
• Aantal fte’s verdeeld naar
Programma

Techniek

Reclame

Overig

Totaal

52,83

11,56

6,45

6,58

77,42

Leeftijdscategorie

Man

Vrouw

Totaal

15 t/m 24 jaar
25 t/m 34 jaar
35 t/m 44 jaar
45 t/m 54 jaar
55 t/m 59 jaar
60+
Totaal

3
11
9
23
9
3
58

0
7
9
11
1
1
29

3
18
18
34
10
4
87

Totaal 31-12-2017

• Personeelsbestand (leden) verdeeld naar leeftijdscategorie en man/vrouw
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• Personeelsleden
Personele mutaties

Leden

Aantal personeelsleden per 1 januari 2017
Instroom
Uitstroom
Aantal personeelsleden per 31 december 2017

93
9
15
87

De gemiddelde leeftijd is 46 jaar, gelijk aan die van 2016.
De verdeling man/vrouw bleef vrijwel gelijk ten opzichte
van 2016. Het aantal personeelsleden is in 2017 met
6 leden gedaald.

Arbeidsovereenkomsten
Arbeidsovereenkomsten

Per 01-01-2017

Per 31-12-2017

Bepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Totaal

14
79
93

9
78
87

Op 31 december 2017 waren er bij RTV Noord 9 medewerkers
met een contract voor bepaalde tijd. De overige medewerkers
hebben een contract voor onbepaalde tijd.

Arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim
Onderstaande tabellen geven een beeld van het verzuim
in de afgelopen 3 jaren.
Ziekteverzuimgegevens
(excl. zwangerschapsverlof)

2017

2016

2015

Verzuimpercentage
Gemiddelde verzuimduur
Meldingsfrequentie

4,7
8,0
1,3

4,1
7,0
1,3

4,2
8,0
1,2

Ziekteverzuimgegevens
(excl. zwangerschapsverlof)

2017

2016

2015

Kort verzuim
Middellang verzuim
Lang verzuim
Totaal aantal verzuimen

92,0 %
1,0 %
7,0 %
100 %

78,3 %
15,0 %
6,7 %
100 %

83,3 %
9,3 %
7,4 %
100 %

Het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie zijn in
vergelijking met 2016 licht gestegen. In 2017 hadden we te
maken met meerdere (zeer) langdurige verzuimen en een
hoger frequent 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.
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Beoordelen en functioneren
Ook in 2017 is de lijn voortgezet om voortgangsgesprekken te
voeren in plaats van beoordelingsgesprekken (alleen op verzoek
van de medewerker). Zowel medewerkers als leidinggevenden
zijn tevreden over de nieuwe vorm.

Scholing, opleiding en (loopbaan)begeleiding
Vanwege de bezuinigingen is in 2017 slechts € 37.431 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 functie behoeftes van de omroep.
Op de redactie zijn veel interne trainingen verzorgd door
eigen medewerkers op het gebied van netwerken,
nieuwsinterviews, nieuwslezen, sociale media, stemgebruik en
avid. Externe professionals gaven trainingen in onder andere
creatief schrijven voor online, storytelling, stemgebruik, live
interviewen en technieken op het gebied van nieuwe media.
Ook werden diverse journalistieke congressen bezocht.
De afdeling P&O volgde opleidingen om hun kennis up
to date te houden. Ook de ondernemingsraad en de
bedrijfshulpverleners werden bijgeschoold.
Tot slot hebben we een online studietool aangeschaft
(Studytube) waarmee we in 2018 een online RTV Noord
academie gaan inrichten. Door deze online academie
is er een schat aan opleidingen direct beschikbaar. Hiermee
kunnen we de ontwikkeling, scholing en duurzame inzetbaarbaarheid van onze medewerkers verder stimuleren.
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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 2017 werden op bijna 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.
Gijs Lensink, directeur/bestuurder RTV Noord
Groningen, 16 april 2018

Foto: RTV Noord
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Verklaring integriteit van bestuurders
en werknemers (Model X)
• Betreft media-instelling: RTV Noord
• Statutaire vestigingsplaats: Groningen
• Bijlage bij de jaarrekening: 2017

VERKLARING

Hierbij verklaart het bestuur dat de regionale media-instelling
RTV Noord in 2017, in overeenstemming met artikel 2:142 lid
1 van de Mediawet, er voor heeft gezorgd dat noch de leden
van de Raad van Toezicht, noch leden van het PBO, noch
werknemers of andere personen of rechtspersonen waarmee
de regionale media-instelling RTV Noord een overeenkomst
met het oog op de verzorging van haar media-aanbod heeft
gesloten, voor zichzelf, voor andere personen of rechtspersonen
een op geld waardeerbaar voordeel van derden hebben
bedongen of aanvaard, dat direct of indirect verband houdt
met werkzaamheden van de betrokkene voor de regionale
media-instelling RTV Noord.
Daarnaast verklaart het bestuur naar beste weten dat leden
van de Raad van Toezicht, leden van het PBO, medewerkers
of hun partners geen financiële of andere belangen hebben
in ondernemingen, organisaties e.d. die een directe dan wel
indirecte relatie met regionale media-instelling RTV Noord
hebben.
Eind 2017 werd RTV Noord geconfronteerd met een freelancemedewerker die journalistiek onzorgvuldig heeft gehandeld.
Na de bevindingen van een onafhankelijk onderzoeker heeft
de betreffende freelancer begin 2018 aangegeven zijn diensten
niet meer beschikbaar te stellen voor RTV Noord.
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Om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen heeft
de organisatie een aantal beheersmaatregelen ingevoerd c.q.
aangescherpt:
• De Leidraad die gebruikt wordt door de Raad voor de
Journalistiek wordt nadrukkelijk onder de aandacht gebracht
van zowel bestaande als nieuw te werven journalisten;
• Er wordt een plan ontwikkeld om beter en eerder feedback te
geven op elkaar(s producties);
• Vier keer per jaar worden er sessies georganiseerd over
journalistieke onderwerpen in de afgelopen periode. Mogelijk
gekoppeld aan specifieke trainingen.
Gijs Lensink, directeur/bestuurder RTV Noord
Groningen, 16 april 2018

Bedrijfsvoeringsverklaring
(Model IX)
Deze verklaring is conform het Handboek Financiële
Verantwoording Regionale Publieke Media-instellingen en
RPO een toevoeging van de directie aan de jaarrekening.
Bedrijfsvoering is in deze verklaring als volgt gedefinieerd:
‘de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen binnen de
organisatie om de gestelde (beleids)doelstellingen te kunnen
realiseren’. Ten behoeve van deze verklaring zijn volgende
onderwerpen nader beschreven:
• Risicomanagement: de wijze van sturing en beheersing
inzake de onderstaande risico’s:
- Strategische risico’s;
- Operationele risico’s;
- Financiële risico’s;
- Compliance risico’s (naleving wet- en regelgeving).
• Administratieve organisatie en het systeem van
informatievoorziening:
- Managementinformatiestromen: er is sprake van een al
jaren goed functionerende planning & control cyclus.
- Registratie van verplichtingen en contracten.
De accountant EY heeft de aanbeveling gedaan om in
2018 een verplichtingenadministratie op te zetten.
Deze aanbeveling zal worden overgenomen.
• Kwaliteitsborging: de wijze van sturing en beheersing inzake
kwaliteitsdoelstellingen (beleid).
• Personeel: de wijze van sturing en beheersing inzake
personeelsdoelstellingen (beleid).
• Integriteit:
- De wijze van sturing op en beheersing van
integriteitsdoelstellingen;
- De integriteitsregeling, die zowel betrekking heeft op
medewerkers als directie en bestuur en tenminste de
volgende onderwerpen omvat:
- Nevenfuncties;

- Acceptaties van geschenken;
- Onkostendeclaraties;
- Gebruikmaking van eigendommen van de regionale
media-instelling;
- Het Commissariaat voor de Media heeft op 12 oktober
2017 de beleidsregels Governance en IB vastgesteld die
formeel per januari 2018 van kracht zijn. RTV Noord zal
deze beleidsregels (zo snel mogelijk) implementeren.
• Scheiding van publieke en private geldstromen: sturing
en beheersing inzake de scheiding van van hoofd- en
neventaken. Er is binnen RTV Noord geen sprake van
private geldstromen. De neventaken beperken zich tot de
reguliere nevenactiviteiten. Deze worden verantwoord in de
jaarrekening.
Van de bovenstaande onderwerpen is een beschrijving van de
sturing en beheersing op hoofdlijnen in het bestuursverslag
opgenomen. Binnen RTV Noord is in het bijzonder aandacht
geweest voor de volgende onderwerpen:
• De fusie van de Stichtingen Regionale Radio Noord en
Regionale Televisie Noord per januari 2018;
• de herinrichting van de financiële systemen conform het
Handboek Financiële Verantwoording Regionale Publieke
Media-instellingen en RPO;
• De beleidsregels Governance staan prominent op de agenda
van de RvT.
Op basis van de huidige inzichten en onderkende risico’s
verklaart het besturende orgaan van RTV Noord dat niet
is gebleken dat de bedrijfsvoering in 2017 niet heeft
gefunctioneerd. Deze bedrijfsvoeringsverklaring heeft het
besturende orgaan besproken met het toezichthoudende
orgaan.
Gijs Lensink, directeur/bestuurder RTV Noord
Groningen, 16 april 2018
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Financiën 2017
Pro forma consolidatie
Balans per 31 december 2017 (na verwerking exploitatiesaldo)

ACTIVA

2017
€

2017
€

2016
€

2016
€

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen

692.472

732.124

Inventaris en inrichting

330.669

320.551

Andere vaste bedrijfsmiddelen

1.076.076

1.067.388
2.099.217

2.120.063

Financiële vaste activa
Deelnemingen

15.000

Belastinglatentie

22.550

15.000
193.582
37.550

208.582

Vorderingen
Handelsdebiteuren

639.384

497.508

Belastingen en premies sociale verzekeringen

143.663

158.935

Overige vorderingen

556.672

12.639

Overlopende activa

121.651

196.159
1.461.370

Liquide middelen

Totaal activa
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1.067.948

865.242
1.940.677

1.067.948

1.940.677

4.666.085

5.134.564

Balans per 31 december 2017 (na verwerking exploitatiesaldo)

PASSIVA

2017
€

2017
€

2016
€

2016
€

Eigen vermogen
Algemene reserve

2.556.426

2.556.426

Reserve voor media-aanbod

- 139.753

- 356.710
2.416.673

2.199.716

Voorzieningen
Voor pensioenen

275.059

316.020

Voor belastingen

93.395

99.898

Overige

58.281

313.458
426.735

729.376

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers

485.988

394.136

Belastingen en premies sociale verzekeringen

359.124

489.237

Schulden inzake pensioenen
Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal passiva

8.791

41.746

–

22.140

968.775

1.258.213
1.822.677

2.205.472

4.666.085

5.134.564
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Exploitatierekening
Baten
Media-aanbod
- OCW-bijdrage
- reclamebaten
Programmagebonden eigen bijdragen
- bijdragen van overige derden
Opbrengst nevenactiviteiten
Overige bedrijfsopbrengsten
Barteringbaten
Som der bedrijfsopbrengsten
Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Directe productiekosten
- facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)
- technische productiekosten media-aanbod (programmalasten)
- overige productiekosten media-aanbod
- sales en reclame
Overige bedrijfslasten
- PR en promotie
- huisvestingslasten
- overige algemene lasten
Barteringlasten
Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen
Som der financiële baten en lasten
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Vennootschapsbelasting
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
Over te dragen reserve voor media-aanbod
Exploitatieresultaat na overdracht
FTE gemiddeld
FTE ultimo
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2017
€

2016
€

9.548.566
1.817.445

9.780.090
1.756.313

151.205
21.643
4.221
201.768

5.470
12.907
36.116
193.919

11.744.847

11.784.814

4.723.902
1.132.741
610.435

5.711.530
997.964
573.023

218.578
236.950
2.193.326
587.791

273.150
361.164
2.190.029
647.303

131.801
343.835
969.155
201.768

149.290
395.072
1.231.940
193.919

11.350.282

12.724.383

394.565
95

- 939.568
3.148

95

3.148

394.660
- 177.703

- 936.421
171.746

216.957
–

- 764.675
–

216.957

- 764.675

80,35
77,42

81,44
80,75

Foto: Jos Schuurman
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bezoekadres Helperpark 298 Groningen
postadres Postbus 30101 9700 RP Groningen
t 050 319 99 99 e directie@rtvnoord.nl
rtvnoord.nl

