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PROFIEL VAN RTV NOORD
RTV Noord is de merknaam
van de publieke regionale omroep
in de provincie Groningen.
De omroep bestaat uit de
rechtspersoon Stichting RTV Noord.
Raad van Toezicht en directeur/
bestuurder van de stichting
vormen een personele unie.
RTV Noord exploiteert Radio Noord,
TV Noord, de website rtvnoord.nl
en mobiele en tablet apps.

MISSION STATEMENT
RTV Noord opereert zo scherp mogelijk binnen de door de
Mediawet geschetste kaders:
“De kerntaak van de regionale publieke omroep is het verzorgen
van regionale nieuwsprogramma’s en het belichten van
achtergronden ervan. Regionale omroepen leveren daarmee
een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de discussies over
zaken die de regionale samenleving en haar burgers aangaan.”
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: EEN STERK MERK
Wij geven onze organisatie vorm vanuit één visie die richtinggevend is voor onze ontwikkeling en ons gedrag. Wij bouwen
aan een sterk merk vanuit een toekomstgerichte positionering
die geloofwaardig, onderscheidend en relevant is voor onze
doelgroep. Het merk RTV Noord werkt als kompas voor de
organisatie, het geeft richting en sturing. Het zegt waar wij voor
staan, wat onze ambities zijn, waar we in geloven en wat ons
verbindt. De merkwaarden zijn centrale maatstaven met behulp
waarvan we ons eigen en elkaars gedrag beoordelen. Wij zijn
zelf het merk, wij dragen het uit, van binnen naar buiten. Je ziet
het in ons gedrag, onze symboliek en onze communicatie.

ONS PROFIEL
Binnen de Groningse samenleving zijn wij hét platform voor
nieuws en regiocultuur. Elk moment van de dag brengen wij
relevant nieuws. We nemen een katalyserende rol bij belangrijke
maatschappelijke ontwikkelingen en de meningsvorming
daarover.
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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 2018
SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dhr. H. Binnendijk
Dhr. L.J. Klaassen, voorzitter
Mevr. B.A. Nomden - Stenekes
Dhr. R. Swart, vice-voorzitter
Dhr. S. van der Ziel

Dhr. J. de Boer, voorzitter
Mevr. A. Buitenga, secretaris
Mevr. J. de Haan
Dhr. H.J. Hector
Dhr. M. Miskovic

SAMENSTELLING DIRECTIE

SAMENSTELLING REDACTIERAAD

• Dhr. G. Lensink, directeur/bestuurder

•
•
•
•

SAMENSTELLING HOOFDREDACTIE

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

• Dhr. M. van den Berg, hoofdredacteur

SAMENSTELLING PROGRAMMARAAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


Mevr. A. ten Have-Mellema, Beerta (Landbouw)
Mevr. P. Hietbrink, Stadskanaal (Onderwijs)
Dhr. G. Jensma, Sauwerd (Groninger Taal & Cultuur)
Mevr. H. Kramer, Groningen (Werkgevers/ondernemers)
Dhr. T. Kugel , Groningen (Jongeren)
Dhr. A. Kuiper, Meeden (Werknemersorganisaties)
Mevr. K. Noeken, Groningen (Kunst & Cultuur)
Dhr. D. Nijdam, voorzitter, Groningen (Recreatie & Toerisme)
Dhr. M. Sitalsing, Groningen (Minderheden, Zorg & Veiligheid)
Dhr. F. Stol, Zuidhorn (Levensbeschouwelijke organisaties)
Dhr. R. de Waard, Groningen(Sport)
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
ALGEMEEN
Juridische fusie
Het jaar 2018 was het eerste jaar dat er sprake was van
één stichting. 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.

Continuïteit
Per brief van 7 juni 2018 heeft het Commissariaat voor de
Media laten weten RTV Noord aan te wijzen als regionale
publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke
mediadiensten in de provincie Groningen voor de periode van
3 juni 2018 tot 3 juni 2023.

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 selectie en uiteindelijke keuze van een nieuwe externe
accountant. Het proces is gezamenlijk uitgevoerd met
collega-omroep RTV Drenthe. Na vele jaren van de diensten
van EY gebruik te hebben gemaakt is in de tweede helft
van 2018 Flynth als nieuwe externe accountant benoemd;
• De toepassing van de Beleidsregels Governance en de
daarmee gemoeid gaande toekomstige governance,
waaronder risicomanagement en -beheer;
• De voortgang van de samenwerking tussen de vier
noordoostelijke regionale omroepen Omroep Fryslân,
RTV Noord, RTV Drenthe en RTV Oost.

Resultaten
Het financiële boekjaar 2018 werd afgesloten met een licht
negatief resultaat van -/- € 15.085. Hierin zijn meegenomen
de incidentele baten met betrekking tot de aanvraag
frictiekosten 2018 (€ 147.061), de correctie op de vordering
‘Vooruitbetaalde omzetbelasting inzake huur’ (-/- € 35.873)
en de herwaardering/desinvestering huurdersinvesteringen
(-/- € 164.009). In de periode 2011 t/m 2017 heeft RTV Noord
30% van de in 2005 gehuurde vierkante meters gefaseerd
teruggegeven aan de verhuurder. In de waardering van de
investeringen in het gebouw is in de voorgaande jaren geen
rekening gehouden met deze teruggang in het gebruik.
Het bereik van alle media distributiekanalen bleef
onverminderd hoog en steeg zelfs.

Agendapunten raad van toezicht 2018
In het verslagjaar is de Raad van Toezicht vier maal regulier
bijeen geweest in aanwezigheid van bestuurder. Voorafgaand aan
deze bijeenkomsten vergadert de Raad onderling over de laatste
ontwikkelingen, de agenda en mogelijk aan de orde zijnde zaken.

CONCESSIEBELEIDSPLAN 2017-2025
LIEFDE VOOR DE REGIO
Wij zien de reactie van minister voor Basis- en Voortgezet
Onderwijs en Media, Arie Slob, op het Concessiebeleidsplan
2017-2025 Liefde voor de Regio, opgesteld door de RPO en de
dertien regionale publieke media-instellingen als constructief
en veelbelovend. Constructief in de zin dat het plan optimisme,
ambitie en gezamenlijkheid uitstraalt, ondanks de bemerking
dat op onderdelen het plan nog onvoldoende concreet is.
Momenteel wordt aan de door de Raad van Cultuur en
Commissariaat voor de Media geconstateerde tekortkomingen
eendrachtig gewerkt om het plan concreter te maken.
De reactie van de minister betitelen we eveneens als veelbelovend daar hij de concessie heeft verleend als bedoeld
in artikel 2.60k van de Mediawet 2008 voor de periode
1 januari 2019 - 31 december 2025. Dat geeft vertrouwen en
de nodige rust om gezamenlijk te bouwen aan een optimaal
functionerend regionaal mediabestel.
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BELEIDSREGELS GOVERNANCE EN
INTERNE BEHEERSING
Begin 2019 zijn de Statuten van de Stichting RTV Noord en
Directiereglement en Reglement voor Raad van Toezicht
aangepast op basis van de ‘Beleidsregels Governance en
Interne Beheersing 2017’ van het CvdM, alsmede op basis van
de aanstaande veranderende wetgeving voor stichtingen en
de moderne governance bepalingen voor de semi-publieke
sector. Een delegatie van de Raad heeft medio maart 2018
en bijeenkomst van het CIPO (Commissie Integriteit Publieke
Omroepen) bijgewoond.

SAMENSTELLING, ZITTINGSTERMIJNEN
EN ONAFHANKELIJKHEID LEDEN
RAAD VAN TOEZICHT
Samenstelling
De samenstelling van de Raad is zodanig dat rekening
is gehouden met de aanwezigheid van de noodzakelijke
competenties: naast de juridische, organisatorische, media
technische, politiek-bestuurlijke en financiële expertise
heeft de versterking van de innovatieve en bedrijfseconomische
expertise de aandacht gekregen.
• Dhr. H. Binnendijk - aangetreden 20 maart 2017
• Dhr. L.J. Klaassen, voorzitter - aangetreden
2 november 2007 - aftredend 1 juli 2019
• Mevr. N. Nomden - Stenekes, aangetreden 1 juli 2018
• Dhr. R. Swart, vice-voorzitter - aangetreden 20 maart 2017
• Dhr. S. van der Ziel - aangetreden 20 maart 2017

Zittingstermijnen
De zittingsperiode voor de leden van de RvT bedraagt vijf jaren.
Aftredende zijn terstond herbenoembaar voor nog maximaal één
aangesloten zittingsperiode van vijf jaar.

10 I MOI!

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. Per 1 juli 2019 zal hij terugtreden als voorzitter van de
Raad van Toezicht van RTV Noord.

Onafhankelijkheid
In artikel 9 ‘Nevenfuncties en tegenstrijdig belang’ van de
nieuwe statuten zijn afspraken/regels opgesteld en vastgelegd,
die de onafhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht
borgen. Nieuwe leden zullen al tijdens de wervingsprocedure
worden getoetst aan de hand van artikel 9.

Evaluatie functioneren bestuurder en raad van toezicht
Met bestuurder heeft er eind 2018 een evaluatie van zijn
functioneren plaatsgevonden. De uitkomsten en afspraken
van deze evaluatie zijn schriftelijk vastgelegd. De Raad zelf zal
met ingang van het verslagjaar 2019 een begin maken met de
evaluatie van het eigen functioneren.

BEVOEGDHEDEN EN
VERANTWOORDELIJKHEDEN
De Raad vond in de door het Commissariaat voor de Media
opgestelde Beleidsregels Governance en Interne Beheersing
2017 diverse uitgangspunten voor zijn functioneren, evalueren
en toezicht houden.

Interne risicomanagement- en controlesysteem
Het interne risicomanagement en controlesysteem is
gedelegeerd aan de bestuurder. De bestuurder rapporteert
aan de raad van toezicht. In 2018 zijn er geen calamiteiten
gerapporteerd. Het financiële beleid is stabiel. Het boekjaar
2018 heeft geen onvoorziene kostenposten en/of omzetdalingen
gehad.

Naleving van de geldende wet- en regelgeving
Het waarborgen van de redactionele onafhankelijkheid wordt
binnen RTV Noord geborgd door een aantal vertegenwoordigde
organen. Naast de bestuurder en de raad van toezicht wordt de
redactionele onafhankelijk mede geborgd door de Mediaraad (met
leden uit diverse geledingen van de maatschappij), de Redactieraad
en natuurlijk de onafhankelijke hoofdredacteur, voorgedragen door
de bestuurder en benoemd door de raad van toezicht.

Beloningsbeleid
De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun
werkzaamheden een vergoeding alsmede een vergoeding van de
gemaakte onkosten. De raad van toezicht stelt deze vergoeding
vast. Het beleid voor beloning van bestuurder en RvT-leden valt
binnen de daarvoor geldende WNT-normen.

Profielschets raad van toezicht
Vanaf 2019 zal in het jaarverslag structureel een profielschets
worden opgenomen van de raad van toezicht. In de tweede helft
van 2019 zal de profielschets op de website van de RTV Noord
gepubliceerd, waarbij alle nevenfuncties van de leden van de
raad van toezicht worden vermeld en waarbij tevens wordt
aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.

WAARDERING VOOR DE ORGANISATIE
De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de gehele
organisatie, zowel wat betreft de gerealiseerde financiële resultaten
en hoge bereikcijfers in meest brede zin, als de aandacht die de
organisatie heeft om het Rijnlands model te introduceren. Hiermee
wordt de verantwoordelijkheid lager in de organisatie gelegd,
hetgeen moet bijdragen aan toenemende creativiteit, werkplezier
en efficiëntere en bewustere besluitvorming.
Mr. L.J. Klaassen, voorzitter Raad van Toezicht
Groningen, 15 april 2019
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VERSLAG VAN DE MEDIARAAD
Het Programma Beleidsbepalend Orgaan is in lijn met
de landelijke ontwikkeling in het verslagjaar van naam
veranderd in Mediaraad. Qua taken en inhoud is er niets
gewijzigd. In 2018 vergaderde de Mediaraad 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 Mediaraad heeft vastgesteld dat RTV Noord voldoet aan
de wettelijke taken. Daarnaast stelt de Mediaraad 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. Het mediabeleid
in 2018 van RTV Noord is door de Mediaraad zowel vastgesteld
als geëvalueerd.
In het verslagjaar is veel energie gestoken in verbetering van het
televisie-concept voor zowel het weekeind als de doordeweekse
dagen. Ook de radioprogrammering is onder de loupe genomen
een aangepast op een aantal punten. Verder heeft de Mediaraad
met tevredenheid geconstateerd dat er meer energie in
online en social wordt gestoken en dat er een data-analist is
toegevoegd aan de redactie.
De Mediaraad is tevreden over de in het verslagjaar
gerealiseerde intensievere samenwerking met Omrop Fryslân,
RTV Drenthe en RTV Oost. De vier omroepen hebben hun
krachten gebundeld op het gebied van onderzoeksjournalistiek,
wat tot nu toe een ondergeschoven onderdeel was.
Ook heeft de Mediaraad kennis genomen van de verbeterde
samenwerking met de NOS. Vooral op het gebied van online
nieuwsverspreiding zijn er gevorderde plannen om
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veel intensiever samen te werken tussen NOS en regionale
omroepen. Dat wordt van harte ondersteund.
De Mediaraad heeft in elke vergadering te voren aangekondigde
thema’s besproken:
• In hoeverre moet RTV Noord zich de nukken van
socialmedia kanalen laten aanleunen? De ethiek van
Facebook bijvoorbeeld is een discussie-onderdeel in de
hele journalistiek. Binnen de Mediaraad wordt hier (niet
onverwacht) verschillend over gedacht. RTV Noord maakt
gebruik van alle belangrijke social media kanalen. De
Mediaraad vindt in elk geval dat zolang daarmee op grote
schaal publiek kan worden bereikt RTV Noord er gebruik van
kan blijven maken.
• Hoe blijft RTV Noord in contact met de ‘achterban?’. Daarvan
vindt de Mediaraad dat de redactie daarin goed inspeelt
op de veranderingen om ons heen. Maar er wordt ook
geconstateerd dat de mogelijkheid om lukraak te reageren op
nieuws niet altijd verheffend werkt. De redactie is bijvoorbeeld
geschrokken van een nieuwsbericht over een brand in een
asielzoekerscentrum waarop iemand op Facebook reageerde
met de zin: ‘benzine er over en de fik er in’. De Mediaraad
adviseert om goed na te denken welke berichten op welke
media worden gebracht.
• Zelforganisatie. RTV Noord is bezig met zelforganisatie
van de afdelingen met als doel verantwoordelijkheden zo
laag mogelijk neer te leggen in de organisatie, waardoor
veranderingen sneller kunnen worden doorgevoerd. De
Mediaraad volgt de ontwikkelingen met grote interesse en
instemming, hoewel er ook genoeg uitdagingen worden
benoemd.
• Is de missie en visie van RTV Noord nog actueel? Deze
vraag kwam aan de orde in de decembervergadering. De
Mediaraad adviseert wat dit betreft om missie en visie zo
eenvoudig mogelijk te maken zodat zowel medewerkers als
buitenstaanders daar direct een goed beeld bij hebben. Intern
moet het begrepen en gedragen worden.

In de laatste vergadering van het jaar heeft de Mediaraad de
ontwikkeling van de bereikcijfers van de afgelopen drie jaar
bestudeerd. De cijfers van RTV Noord zijn daarbij afgezet tegen
de landelijke trend binnen de regionale omroepen en de overige
noordelijke omroepen. RTV Noord komt daar zeer positief uit.
De groeicijfers van TV, de stabiele cijfers van radio en de grote
groei op het gebied van online en social kanalen stemt tot
tevredenheid. Waarbij volgens de Mediaraad alertheid geboden
is vanwege het mogelijk effect van de remmende voorsprong.
In het verslagjaar is een nieuw lid aangenomen voor de sector
Kunst en Cultuur. De Mediaraad bestaat ultimo 2018 uit 11 leden
en is daarmee wat ons betreft op sterkte.
Dirk Nijdam, voorzitter Mediaraad
Groningen, 15 april 2019
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VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
De missie van de OR van RTV Noord is afgeleid van de missie
en visie van de omroep (zie eerder in het jaarverslag). De OR
draagt bij aan deze missie door de collectieve belangen van
haar medewerkers en het belang van de organisatie als geheel
in het oog te houden en op regelmatige basis te bespreken met
de bestuurder. De OR stelt zich ten doel een goede en effectieve
overlegpartner te zijn van de bestuurder.

SAMENSTELLING
De OR van RTV Noord telt vijf zetels. Aan het eind van 2018
zag de samenstelling er zo uit:
• Jans de Boer, voorzitter
• Alice Buitenga, secretaris
• Janke de Haan
• Henk Jan Hector
• Mario Miskovic

VERGADEREN
De OR vergadert wekelijks. De OR had daarnaast in 2018
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 een of twee actuele onderwerpen uit te
diepen in een vrijblijvende setting. Om de communicatielijnen
zo kort mogelijk te houden, worden daarbij ook andere
werknemers uitgenodigd, vanzelfsprekend diegene(n) die
rechtstreeks te maken hebben met het gespreksonderwerp.
Doel is dat de OR in een zeer vroegtijdig stadium een bijdrage
kan leveren aan (het denken over) de aanpak van problemen en
de voorgenomen koers van de organisatie. Deze aanpak sluit in
de visie van de OR goed aan bij het streven van het bedrijf om te
werken volgens het Rijnlands model.

NIEUWSBRIEF
De OR vindt het belangrijk dat over alle zaken transparant
wordt gecommuniceerd. Daarom publiceren we op NoordNet
regelmatig een nieuwsbrief voor de medewerkers waarin
iedereen kan lezen wat de OR gesproken heeft met de bestuurder.

INSTEMMING EN ADVIES
Om nieuwe regelingen voor het personeel uit te kunnen voeren
moet de directie van het bedrijf instemming vragen aan de
OR. De OR moet om advies worden gevraagd als het gaat om
veranderingen op bedrijfsmatig gebied.
In 2018 heeft de OR advies uitgebracht over:
• Een samenwerkingsovereenkomst tussen
de RPO en RTV Noord;
• Herstructurering van het secretariaat;
• Aanschaf van robotcamera’s voor de TV-uitzending;
• Lease van het planningsprogramma Prompt;
• Overgang naar gebruik van HR2day als HR- systeem.
Jans de Boer, voorzitter Ondernemingsraad
Groningen, 15 april 2019

JAARVERSLAG 2018

I 15

16 I MOI!

BESTUURSVERSLAG
BERICHT BESTUURDER
Per brief van 7 juni 2018 heeft het Commissariaat voor de
Media laten weten RTV Noord aan te wijzen als regionale
publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke
mediadiensten in de provincie Groningen voor de periode van
3 juni 2018 tot 3 juni 2023. Dat was halverwege het jaar een
mooie opsteker.
Een klein half jaar later ontvingen de regionale omroepen
een brief van minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs
en Media, Arie Slob, betreffende het Concessiebeleidsplan
2017-2025 Liefde voor de Regio, opgesteld door de RPO en
de dertien regionale publieke media-instellingen. De brief
werd als constructief en veelbelovend ervaren. Constructief
in de zin dat het plan optimisme, ambitie en gezamenlijkheid
uitstraalt, ondanks de bemerking dat op onderdelen het
plan nog onvoldoende concreet is. Aan de door de Raad van
Cultuur en Commissariaat voor de Media geconstateerde
tekortkomingen is eendrachtig gewerkt om het plan concreter
te maken; de resultaten hiervan vinden hun weerslag in
de Begroting 2019 van de RPO. De reactie van de minister
betitelen we eveneens als veelbelovend daar hij voornemens
is de concessie te verlenen als bedoeld in artikel 2.60k van de
Mediawet 2008 voor de periode 1 januari 2019 - 31 december
2025. Dat geeft vertrouwen en de nodige rust om gezamenlijk te
bouwen aan een optimaal functionerend regionaal mediabestel.
Met onderlinge samenwerkingen, uitbouw van de bestaande
samenwerkingen met de landelijke publieke omroepen en met
lokale publieke omroepen. En mogelijk met (meer) publiekprivate samenwerkingen. Een gekoesterde wens vanuit het
ministerie.

De interne organisatie is aan verandering onderhevig. Onder
invloed van de snelle en sterk veranderende mediaconsumptie,
de wijzigende wereld om ons heen en de vrijheid die jongeren in
hun werk verwachten heeft de leiding van RTV Noord besloten
de aansturing anders te organiseren. Willen wij als RTV Noord
middenin de maatschappij blijven staan (getuige onze missie:
‘In 2020 zijn wij het platform dat Groningers verbindt met
relevant(e) nieuws en informatie. Op ons platform komt
alle informatie bijeen. Mensen halen en brengen nieuws
en informatie.’), dan moeten de juiste mensen worden
aangenomen, de juiste beslissingen worden genomen en de
juiste samenwerking vorm worden gegeven. Niet langer kan
sprake zijn van een topdown-structuur, waarin de leiding alle
besluiten neemt. Een modernere variant is noodzakelijk.
Wij denken dat zelforganisatie van teams ons kan helpen om
optimaal gebruik te maken van de aanwezige kennis, ervaring,
creativiteit, verantwoordelijkheid en eigenaarschap van
activiteiten. En het plezier in het werk verder te verhogen.
Het managen van het proces vraagt om andere en/of nieuwe
vaardigheden. Er worden begeleidingstrajecten ingezet om
zowel de teams als leidinggevenden daarin te faciliteren.
Naast verantwoordelijkheid zet de organisatie de komende
jaren flink in op duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers.
RTV Noord wil een vitaal en betrokken organisatie zijn en blijven
voor de toekomst.
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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 hoge bereik
van radio en televisie. Online en op social media wordt een hoog
(additioneel) relevant bereik gerealiseerd. Daarmee wordt deels
een nieuw en jonger publiek aan-geboord. Het totale bereik
binnen het digitale domein, op radio en op televisie is beter dan
ooit. We mogen terugkijken op een geslaagd jaar. De veerkracht
en betrokkenheid van de organisatie is groot(s).
Ook in kwalitatieve zin was 2018 een bijzonder goed jaar voor
RTV Noord. Voor de jaarlijkse prijzen binnen de regionale
omroepsector (de NL Awards) zijn we in vijf van de zes
categorieën genomineerd. In de rubrieken Eigen Nieuws,
Jong Talent, Documentaire, Online en TV-programma. Een
nog nimmer geëvenaarde prestatie in de sector. In de zesde
categorie (Radioprogramma) had RTV Noord niets ingestuurd.
Het jaar 2018 was het eerste jaar dat er sprake was van
één stichting. 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.
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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. De samenwerking
tussen Stichting RPO en de regionale publieke mediainstellingen is formeel vastgelegd en getekend. De afspraken
voor de duurzame samenwerking zijn vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst (SWOK), waarvoor ook op
grond van artikel 25 van de Wet op de Ondernemingsraden
de Ondernemingsraden positief hebben geadviseerd. 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.
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 (gezamenlijk
nedersaksisch muziekprogramma Alles Plat) en commercieel
gebied (bovenregionale sales in N3-verband).

Op 11 februari 2019 is in bijzijn van minister Arie Slob
de samenwerkingsovereenkomst tussen de vier
Noordoostelijk regionale omroepen op het gebied van
onderzoeksjournalistiek in Noord-Oost Nederland getekend.
Het project moet zowel de onderlinge samenwerking tussen
de redacties bevorderen, als een gezonde basis leggen voor
onderzoeksjournalistiek door de combinatie van grote kennis
van het eigen gebied en de grote betrokkenheid bij de eigen
samenleving.
Ook 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). Hoewel de commerciële
samenwerking een langere historie kent (zie de de
bovenregionale omzet), worden door de intensievere
gesprekken ook binnen dit beleidsterrein meer
mogelijkheden verkend.
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. Dit heeft nog niet geleid tot
concrete samenwerkingen, voornamelijk vanwege zowel de
interne bestuursperikelen bij de lokale omroepen zelf, als
vanwege de gemeentelijke herindeling. Met de overheden
is er intensieve samenwerking als onze functie van
calamiteitenzender ‘geactiveerd’ wordt.

Met het Openbaar Ministerie zijn in het verslagjaar meerdere
gesprekken geweest om tot een regionaal Opsporing Verzocht
-programma te komen. Dit in samenwerking met RTV
Drenthe, Omrop Fryslân en NDC mediagroep. In 2019 moet
deze programmering zijn beslag krijgen.
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’. Enkele voorbeelden
hiervan zijn: panels, quizzen, stellingen, kennisfora,
Facebookgroepen en diverse onderzoek.
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.
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Financiële cijfers
RTV Noord sloot het jaar 2018 af met een licht negatief resultaat
van -/- € 15.085. De vergoedingen van het Rijk bedroegen
€ 9.276.512 (regulier bekostiging € 9.129.451 en een incidentele
bijdrage inzake frictiekosten € 147.061).
De eigen salesorganisatie wist een omzet te realiseren die met
€ 1.092.247 zowel hoger was dan in 2017 als beter dan begroot.
De landelijke verkooporganisatie ORN behaalde een omzet
van € 701.742 voor RTV Noord. Een knappe prestatie van het
landelijke salesloket, gezien de ingrijpende reorganisatie

eind 2017. Tevens realiseert RTV Noord vanwege haar hoge
bereikcijfers een groter substantieel deel van de landelijke
omzet dan op grond van een evenredige verdeling verwacht
mag worden.
Het aantal personeelsleden van RTV Noord steeg in 2018 per
saldo met 4: van 87 (primo) naar 91 (ultimo). Het gemiddeld
aantal fte’s laat een daling zien van 1,44 fte: van 80,35 fte naar
een gemiddelde van 78,91.
De financiële kengetallen zien er als volgt uit:

KENGETALLEN GECONSOLIDEERD
2018

2017

€ 2.401.589
€ 4.563.778
53%
€ 830.472
1,04

€ 2.416.673
€ 4.643.535
52%
€ 706.641
1,32

0,83
- € 15.085
€ 795.294

0,87
€ 216.957
€ 827.393

2018

2017

€ 9.276.512
€ 1.893.183

€ 9.548.566
€ 1.817.445

83%

84%

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 (debiteuren minus dubieus plus liquide middelen / crediteuren
plus eventuele bankkrediet plus aflossingen kortlopend)

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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De Begroting 2019 is niet van taakstellende aard, maar
dient als globaal sturingsinstrument om afwijkingen te duiden
en analyseren.
Het vrij besteedbaar vermogen kent geen ander doel dan de
continuïteit van de organisatie te waarborgen en onvoorziene
tegenvallers op te vangen. Passende bij behoorlijk bestuur.
De begrote opbrengsten en exploitatiekosten waren in
2018 in balans (€ 10.796.037). Begroot resultaat 2019 € 0.

Bereikcijfers

De website en app van RTV Noord trekken op ‘normale’ dagen
tussen de kwart miljoen en 350-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 30.000 mensen.
Instagram groeit snel: daar hebben we inmiddels 30.000
volgers (op Facebook meer dan 100.000).
Een kwart van de online bezoekers (website en app) van
RTV Noord is tussen de 13 en 39 jaar oud. Iets meer dan twintig
procent is 60 jaar of ouder (bron: Motivaction, najaar 2018).

Het totale bereik van RTV Noord is in 2018 gestegen van
83% naar 89% in de leeftijdsgroep 18 tot en met 75 jaar
(bron: Motivaction, najaar 2018).
44% van de inwoners uit Groningen gebruikt zowel de
televisiezender, radiozender als online kanalen van RTV Noord.
Dat is meer dan in voorgaande metingen (bron: Motivaction,
najaar 2018).
Het marktaandeel radio daalde in 2018 met twee procent ten
opzichte van 2017, naar 19%. Wel is RTV Noord nog immer veruit
marktleider. Nummer twee is NPO2 met een marktaandeel van
11%. Landelijk is er geen enkel ander (regionaal) station met
een dergelijk rapport. De bron van deze cijfers is NLO-Gfk.
Het gemiddelde dagbereik van TV Noord groeide in diezelfde
periode met bijna 16%, na een groei van 53% het jaar ervoor.
Het dagbereik ging van gemiddeld 81.000 kijkers per avond in
2017 naar 94.0000 kijkers in 2018 (bron: SKO-Gfk). Ook daarmee
nemen we een unieke positie in binnen de RPO.
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Gemiddeld marktaandeel Radio Noord

Publieksbereik Radio Noord

• Marktaandeel 2018 in de provincie Groningen
Leeftijdcategorie: 10+ I Tijdvak: 07.00-19.00 uur

• Per dag luisteren 65.000 Groningers naar Radio Noord;
• Per week luisteren 106.000 Groningers naar Radio Noord.

Zender

%

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

Het weekbereik daalde t.o.v. 2017 naar 106.000 luisteraars.
Het marktaandeel ging omlaag naar 19,1%.

19,1
11,1
8,5
8,5
7,9
7,1
6,7
5,0
3,8
3,4
3,1
2,8
2,1
1,8
1,3
1,2
1,1
1,0
4,5

• Radio Noord cummulatief weekbereik 2015-2018
in de provincie Groningen
Leeftijdcategorie: 10+
Tijdvak: 07.00-19.00 uur

144.000
abs

127.000
abs

130.000
abs

2016

2017

106.000
abs

NPO 3FM
Groot Nieuws Radio

Diverse zenders

Radio Noord

19,1%

Arrow Classic Rock
Joy Radio
Classic FM

marktaandeel
in Groningen

Veronica
Simone FM
NPO Radio 4
Radio 10
100% NL
Overige zenders

NPO Radio 2
Radio Continu

Sky Radio
Radio 538

Bron: NLO-Gfk
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NPO Radio 1
Qmusic

2015

2018

Bereik TV Noord

Publieksbereik TV Noord

• Bereik 2018 in de provincie Groningen
Leeftijdcategorie: 13+ I Tijdvak: 18.00-24.00 uur

• Per dag kijken 94.000 Groningers naar TV Noord;
• Per week kijken 186.000 Groningers naar TV Noord.

300.000

260.000

225.000

75.000

• TV Noord gemiddeld dagbereik 2015-2018
in de provincie Groningen
Leeftijdcategorie: 13+
Tijdvak: 18.00-24.00 uur

186.000

150.000

Het televisie dagbereik van TV Noord in 2018 steeg van 15%
naar 18,6%. Het weekbereik steeg t.o.v. 2017 van 172.000 naar
186.000 kijkers.

94.000

94.000
abs

0
Dagbereik

Weekbereik

Maandbereik
66.000
abs
12,9%

76.000
abs
53.000
abs

18,6%

15%

10,3%

2015

2016

2017

2018

Bron: SKO-Gfk
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Publieksbereik RTV Noord Online

• Overige kerngetallen RTV Noord Online 2018

De online bezoeken groeiden in 2018 door. Het toch al hoge
gemiddeld aantal bezoeken per maand van 2017 groeide in
2018 met 16,0%! Maandelijks werden er gemiddeld 9.083.000
bezoeken gebracht aan de online platforms van RTV Noord.
Na de sterke opmars van mobiele platforms in 2017 nam deze
in 2018 iets af. Het aandeel van de mobiele platforms was eind
2018 verminderd naar 89,6% van het totaal aantal bezoeken.

Online bezoeken
• Gemiddeld per maand online 2018
• Totaal bezoeken online 2018

9.083.000
108.996.153

• Gemiddelde stijging t.o.v. 2017

16,0%

• Totale stijging t.o.v. 2017

16,0%

• Gemiddeld gebruik desktop 2018

10,4%

• Gemiddeld gebruik mobiel 2018

89,6%

Bron: Statistiekenrapportage RPO

• Gemiddeld aantal bezoeken per maand RTV Noord Online

5.938.000
abs

2015
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6.648.000
abs

7.831.000
abs

9.083.000
abs

Facebook bezoeken
• Gemiddeld dagbereik 2017

225.870

• Gemiddeld dagbereik 2018

229.900

• Facebookfans op 31 december 2017

89.779

• Facebookfans op 31 december 2018

96.918

Bron Facebook: Google Analytics

2016

2017

2018
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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. Het is gelukt om in de afgelopen twee
jaar de nodige jonge mensen aan te nemen met de geschikte
vaardigheden en competenties. Ook de selectie van goede
stagiaires helpt het gesignaleerde risico te tackelen.
• 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: 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. Tevens is afgesproken
dat daar waar sprake is van samenwerkingsverbanden de
‘coalition of the willing’ het primaat heeft. De kans van
slagen van het samenwerkingsverband is dan het grootst;
de frustratie het kleinst.
• Het door de RPO en de dertien regionale media-instellingen
gezamenlijk opgestelde Concessiebeleidsplan Liefde voor
de regio wordt door de minister Arie Slob bestempeld als
een plan dat optimisme, ambitie en gezamenlijkheid
uitstraalt, ondanks de bemerking dat op onderdelen het
plan nog onvoldoende concreet is. De adviezen van de Raad
voor Cultuur en Commissariaat voor de Media duiden in
die richting.
Risico: gemiddeld. De signalen zijn positief; de minister
heeft toegezegd om de concessie aan de RPO te verlenen per
1 januari 2019 tot en met 31 december 2025. Een verbeterde
versie van het Concessiebeleidsplan is in de Begroting 2019
van de RPO verwerkt.
• 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.
• De voor april 2019 aangekondigde mediabrief van minister
Arie Slob betreffende enerzijds zijn visie op het publieke bestel
in Nederland en anderzijds zijn visie op de samenwerking
tussen commerciële en publieke omroepen. Ten tijde van het
schrijven van het Jaarverslag is over de mogelijke inhoud nog
niets bekend.
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Risico: hoewel de impact van beide visies groot kan zijn,
wordt het risico niet ‘gewaardeerd’, vanwege de geringe
beïnvloeding op het proces.
Operationeel
• De besluitvorming betreffende de aanschaf van een
newsroomsysteem. De voorkeur om dat in gezamenlijk
regionaal verband te doen is niet gelukt. De keuze bestaat uit
NIS (ons huidige systeem), het door de NOS zelf ontwikkelde
systeem (iNOS) of Dalet Galaxy. Uiteindelijk zullen de
functionele, financiële en technische analyses in het voorjaar
van 2019 tot een definitieve keuze leiden.
Risico: gemiddeld tot hoog. Het betreft tenslotte een primair
(productie)proces.
• Marketing wordt steeds belangrijker binnen de organisatie.
Met het ten uitvoer brengen van een gedegen marketingplan
(en mogelijk meer budget in de toekomst) moet de markt
beter gepenetreerd worden. Een crossmediale aanpak
wordt steeds meer noodzaak gezien de platformen waarop
RTV Noord actief is. Daar moet de mediaconsument beter
op geattendeerd worden. Uiteraard dient het marketingplan
aan te sluiten op het meerjarenplan.
Risico: niet groot en beheersbaar, want een kwestie van
financiële keuzes. Begin 2019 is het aantal uren marketing/
promotie uitgebreid.
• Bedrijfscontinuïteit: in de omgeving van de MediaCentrale is
veel (onroerend goed) ontwikkelingen 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 noodaggregaat voorziening in
combinatie met een mobiele radiostudio moet hierin voorzien.
Financieel
• De toekomstige samenwerking tussen ORN en een grote
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landelijke verkooporganisatie lijkt noodzakelijk om aan
de vraag vanuit de markt optimaal te voldoen. De STER
leek de meest logische optie, maar daar denken hun
stakeholders anders over. Helaas. Voor de online sales wordt
in een ‘coalition of the willing’ met 9 regionale omroepen
samengewerkt. De hoop is dat in de loop van 2019 met
alle dertien omroepen zal worden samengewerkt op het
onlinedossier.
Risico: gemiddeld. Het betreft uiteindelijk een (beperkt) deel
van de variabele omzet: de landelijke verkoopmarkt.
• De radio- en tv-markt voor reclame staat (trendmatig) landelijk
gezien sterk onder druk. 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.
• 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. Door het hanteren van een blijvende
goede planning en control cyclus is het mogelijk om de
kwalitatieve content te maximaliseren. De vijf nominaties
voor de ‘NL Awards’ 2018 duiden in die richting.

Compliance
• Er is sprake van een trend dat overheidsinstanties informatie
opvragen die haaks staat op de veranderende omgeving
waarin RTV Noord opereert.
Risico: aangezien deze stromen moeilijk te managen zijn
wordt dit risico als een geaccepteerd risico gezien.
• Binnen de wet- en regelgeving wordt steeds meer aandacht
geschonken aan het ‘in control’ zijn op het gebied van fraude
en corruptie.

Risico: om dit risico op een acceptabel en beheersbaar
niveau te houden zal ook in 2019 de monitoring van mogelijke
corruptierisico’s worden gecontinueerd. De nieuw benoemde
accountant Flynth zal hier ongetwijfeld ook ideeën over
hebben. De opgestelde integriteitsregels (zie verderop in het
verslag) moeten eveneens een positieve bijdrage leveren.

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 Leidinggevenden Overleg en zal
geleidelijk aan in beleid worden omgezet.

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 is door
Stichting RTV Noord goed opgepakt en geïmplementeerd. RTV Noord
kende in het verslagjaar 2018 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.
Risico's

Risico's

Risico's

Na vele jaren gebruik te hebben gemaakt van de diensten
van EY is in 2018 in samenwerking met RTV Drenthe een
nieuwe accountant geworven: Flynth is als nieuwe accountant
voor de komende jaren benoemd. Na de noodzakelijke en
gewenste inwerkperiode van Flynth, zal in het lopende boekjaar
een sessie worden georganiseerd over AO/IB-onderwerpen
alsmede de risicobeheersing, zodat eventuele verbeteringen
op deze terreinen het komende boekjaar doorgevoerd kunnen
worden.
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Administratieve organisatie en
het systeem van informatievoorziening
Managementinformatiestromen
Er is sprake van een al jaren goed functionerende planning &
control cyclus. Financieel en personeel gerelateerde processen
zijn al jaren ingericht en vastgelegd in Exact Synergy.
In 2018 is besloten om te stoppen met Exact Synergy en
op zoek te gaan naar nieuwe software om deze taken over
te nemen. Exact Synergy werd door de organisatie als niet
gebruiksvriendelijk bevonden en beheersmatig is er een te grote
afhankelijkheid van externe partijen.
Onze nieuwe accountant heeft tijdens jaarrekeningcontrole
geen tekortkomingen geconstateerd, maar wel een aantal
aanbevelingen gedaan naar aanleiding van constateringen
tijdens de interimcontrole:
• Herleidbaarheid autorisaties binnen Synergy. De logging
binnen Synergy is voor de accountantscontrole niet voldoende
betrouwbaar.
• Controle personeelsmutaties onvoldoende geborgd in
het systeem. Achteraf lastig vast te stellen of controle is
uitgevoerd.
Bovenstaande bevindingen zullen worden meegenomen bij
het inrichten van de nieuwe applicaties. Eind 2018 is voor
de HRM en salarisadministratie gekozen voor de applicatie
HR2Day. Voor het digitaal verwerken van het inkoopproces
wordt in april 2019 een keuze gemaakt.
Registratie van verplichtingen en contracten
In 2018 heeft de accountant EY de aanbeveling gedaan
om een verplichtingenadministratie op te zetten. In 2019 zal
RTV Noord op zoek gaan naar (een) passende applicatie/
software, die kan ondersteunen bij de opzet van deze
verplichtingenadministratie.
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Toekomst Regionale Omroepen
Samenwerking tussen regionale omroepen onderling of
samenwerking met derden wordt door het ministerie van
OC&W éénmalig gestimuleerd door een regeling te creëren
van €17 miljoen waarop een beroep kan worden gedaan
door de deelnemende samenwerkende partijen. Hiertoe
zijn verschillende deadlines in de tijd aangegeven waarop
eventuele aanvragen uiterlijk kunnen worden ingediend.
Een beroep doen op deze regeling blijkt nu, begin 2019,
moeizamer dan gedacht bij lancering van dit plan. Op dit
moment worden hieromtrent de spreekwoordelijke puntjes
op de i gezet in de gesprekken tussen de RPO, het
Commissariaat voor de Media en het Ministerie.
Insteek hierbij is dat de frictiekostenregeling zal worden
omgebouwd tot een subsidieregeling regionale omroepen
voor de jaren 2019 en 2020.
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 acht 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 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. Per 1 april 2019 zal de pilot met drie
regionale publieke media-instellingen gaan lopen: Omrop
Fryslân, Omroep Gelderland en RTV Rijnmond.
Begin februari 2019 is het Convenant Versterking Publieke
Journalistiek ondertekend tussen de NOS en de dertien
regionale omroepen om hun krachten online te bundelen:
NOS-berichten worden rechtstreeks op de websites en apps
van de regionale omroepen geplaatst en vice versa. 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. 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.
Met de lokale omroep OOG uit 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 wederom gesprekken gevoerd over wat we voor
elkaar kunnen betekenen in facilitaire en programmatische
zin. Dit speerpunt zal in 2019 verder worden geconcretiseerd.
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.
De eerste vruchten hiervan kunnen worden bekeken en
beluisterd, waaronder Sport Noord Café. Wel is er een
multimediaal samenwerkingsproject gestart onder de
noemer 75 Jaar Bevrijding in Groningen.
Begin 2019 is een begin gemaakt met de samenwerking
binnen het Digital Literacy Coalition-project in samenwerking
met 17 andere organisaties in de provincie Groningen.
Dit project, waarin ook NDC mediagroep participeert, is
een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen, faculteit
Journalistiek, en beoogd de digitale ongeletterdheid in de
provincie te beteugelen en verbeteren.

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.
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REDACTIE
Vroeger was niet alles beter. Maar sommige dingen wel.
De ‘ouderwetse’ stadsverslaggeving is een van de belangrijkste
pijlers van de journalistiek. Gewoon als verslaggever de
straat op gaan, in gesprek gaan met Groningers en verhalen
optekenen. In 2018 hebben we daar extra op ingezet, dat
breiden we in 2019 uit.
Samen met de collega’s van Omrop Fryslân, RTV Drenthe
en RTV Oost hebben we in 2018 een project voor onderzoeksjournalistiek in de steigers gezet. Een project dat door minister
Arie Slob begin 2019 officieel werd gestart. Het project moet
leiden tot journalistieke onderzoeksverhalen waar veel research
in zit. Journalistiek vakmanschap is in ruime mate aanwezig op
de betrokken redacties. Per onderzoek wordt een team gevormd
van gespecialiseerde journalisten van de betrokken omroepen.
Daar waar mogelijk wordt het publiek van de omroepen
betrokken bij de onderwerpkeuze.
Ondanks dat we met radio al veel mensen bereiken, zijn we ook
met podcasts begonnen. Natuurlijk, het bereik is lang niet zo
groot als de programma’s die we op Radio Noord uitzenden.
Maar het publiek dat we wel bereiken doen we een extra groot
plezier, zien we aan de luistertijd. De eerste Google Home
Speakers zijn in 2018 in Nederland verkocht. Het is een nieuwe
manier waarop we ons (radio)nieuws bij Groningers kunnen
brengen. Zodra de speakers in voldoende Groninger huiskamers
staan, gaan we dit nieuwe platform gebruiken.

Online
We willen als regionale omroep graag een verbindende factor
spelen in Groningen. Dat zien we bijvoorbeeld terug in onze
Facebook-groepen, zoals Groningen Sterk! (gaswinningsproblematiek) en de groep Vrienden in Groningen, waar mensen
elkaar ontmoeten om vrienden te maken. Mediabedrijven uit
binnen- en buitenland hebben belangstelling getoond voor onze
groepen.

Ook via Instagram bereiken we een jonger publiek; het is hét
platform dat het snelste groeit op dit moment. We hebben een
experiment gedaan met video’s die we speciaal voor Instagram
hebben gemaakt, met hoopvolle resultaten. De afdeling social
heeft in 2018 grote stappen gezet richting een zelfsturend team,
dat proces wordt in 2019 voortgezet.
Het aantal mensen dat ons bereikt via de site en app blijft maar
toenemen. In 2018 gingen we ruim over de 300.000 bezoeken
per dag, begin 2019 zette de groei verder door. Gerelateerd
aan het inwoneraantal is RTV Noord daarmee de bestbezochte
regionale omroep van het land. Het is een bewijs dat onze keuze
voor nieuws, cultuur en achtergronden door Groningers wordt
gewaardeerd.

Televisie
In het jaar 2018 zijn we er wederom in geslaagd om steeds
meer Groningers aan ons te binden via TV Noord. We hebben
onszelf ten doel gesteld om 100.000 kijkers per dag te trekken
in de avonduren. Het afgelopen jaar hebben er gemiddeld elke
werkdag 90.000 Groningers naar Noord Vandaag gekeken.
Ter vergelijking in 2017 zaten we op een gemiddelde van 78.000.
In het weekend bewijst Expeditie Grunnen dat het programma
nog steeds voor een grote groei zorgt. In 2017 hadden er
gemiddeld 89.000 Groningers in het weekend de tv op Noord
staan. Een jaar later zitten we met 104.000 boven de doelstelling
(bron: SKO-GfK).
Gerelateerd aan het aantal inwoners zijn we de best bekeken
regionale omroep van het land. Met beide programma’s
slagen we erin om meer Groningers aan ons te binden met als
uitgangspunten: nieuws, sport, cultuur, regio en verbinding.
Naast de kwantitatieve doelstelling willen we onszelf kwalitatief
ook verbeteren. Die weg zijn we in 2018 ingeslagen en gaan we
komend jaar verder uitbreiden. Daarnaast hebben we het format
waar nodig verfrist en ook dat zullen we in 2019 blijven doen.
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We willen zoveel mogelijk Groningers blijven trekken met onze
tv-programmering, dat houdt in dat we scherp in de gaten
moeten houden welke behoeftes er zijn onder ons publiek.
In 2018 zijn we ook begonnen met het investeren in een robotic
camerasysteem voor in de studio van Noord Vandaag. Dit stelt
ons in staat om onze middelen nog efficiënter in te zetten.
Diverse programma’s landelijk en regionaal maken ook al
gebruik van een dergelijk systeem. In 2019 gaan we het uitrollen
en de verwachting is dat we eind maart voor het eerst live gaan.

Radio
Radio Noord is sinds jaar en dag de grootste zender in onze
provincie. In 2018 behaalden we een marktaandeel van 19.1%,
waarmee we opnieuw veruit marktleider zijn. Dagelijks
stemmen 65.000 Groningers af op Radio Noord, wekelijks
hebben we een cumulatief bereik van 106.000 luisteraars.
NPO Radio 2 scoort een marktaandeel van 10,7% en is
daarmee de nummer 2 in Groningen. Overigens lag het
marktaandeel van Radio Noord over 2018 wel iets lager dan
2017, toen scoorden we 21,7% (bron: NLO-GfK).
Om de zender op te frissen zijn we in de loop van 2018 samen
met makers gaan nadenken over een nieuwe programmering
voor 2019. In het najaar heeft de redactie veel energie gestoken
in nieuwe plannen; hetgeen geresulteerd heeft in een nieuw
ochtend- en middagprogramma, dat begin 2019 van start is
gegaan.
Voor de ochtend hebben we gekozen voor presentator
Edwin Pasveer. Hij heeft samen met sidekicks Stephan Kosters
en Niiwino Geertsema een nieuw format ontwikkeld voor de
ochtend. Karel Oosterhuis maakt een nieuw programma in
de middag. Stephan Kosters is ook de nieuwe stem op de
zondagmiddag in het programma Goud op Noord.
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In oktober vierden we grootst het 10-jarig bestaan van
Café Martini. Het muziekprogramma gepresenteerd door
Eric Bats, biedt al vele jaren een podium voor Gronings talent.
In Martiniplaza traden een groot aantal artiesten op. Ook werd
de Grunny uitgereikt, de jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord.
Die ging dit jaar naar zangeres Marlene Bakker.
Op 5 mei maakten we een live radio- en tv-uitzending vanaf
het Bevrijdingsfestival. Al sinds jaar en dag hebben we een
samenwerking met de organisatie van het Bevrijdingsfestival
waarbij we zorgen voor input van Podium Noord. Deze keer
maakten we voor het eerst ook uitzendingen vanaf het
festivalterrein. Met succes. In 2019 staat deze uitzending
opnieuw in het programmaschema.

SALES & MARKETING
De hectische ontwikkelingen in reclamebestedingen van de
afgelopen jaren beginnen langzaam te normaliseren. Veel
ondernemers zaten op een roze online-wolk en dachten door
een forse verschuiving van hun marketingbudget naar online,
daar ook sterk mee te kunnen groeien.
Ondanks dat het reclamebudget met meer partijen gedeeld
moest worden, wist het Sales & Marketing team van RTV Noord
net als in 2017 de omzet weer verder te laten groeien.
De regionale omzet liet een groei zien van 4% ten opzichte
van 2017. De begroting werd met 9% overschreden. Dit jaar
liet vooral televisie en online een sterke groei zien. Er was
een verschuiving van radio- naar televisie-bestedingen,
vooral door de rol die televisie heeft om nieuwe klanten te
trekken in combinatie met een sterke bijdrage aan groei in
naamsbekendheid. De gerealiseerde bovenregionale omzet
toonde ook in 2018 weer een sterke groei van 33%, helaas
liepen de ontvangsten aan bovenregionale omzet van de
andere deelnemers terug met 33%.
Na de reorganisatie van 2017 heeft de landelijke verkooporganisatie in afgeslankte vorm de marktbewerking weer goed
opgepakt. Zowel radio- als televisie-omzet groeide met ongeveer
10% vergeleken met 2017. De groei in bereik van Radio Noord en
TV Noord hadden daar natuurlijk een belangrijke invloed op.

haalt met zijn reclamebudget. Met het hoge bereik van Radio
Noord en TV Noord heeft RTV Noord in de provincie Groningen
de sterkste troeven in handen.
In 2018 zijn er drie grote marketingcampagnes ingezet om
RTV Noord zichtbaar te maken in de provincie. De campagnes
waren vooral gericht op niet-kijkers, -luisteraars of -gebruikers.
De campagnes zorgen ervoor dat er een positieve houding
tegenover RTV Noord ontstaat, met de bedoeling dat de
ontvanger (weer) eens afstemt op RTV Noord. Vanaf dit jaar
zijn we begonnen met het toe-eigenen van het woord 'Moi'.
Het is een vriendelijke, typisch Groningse groet. De start van een
gesprek met een ander, de start van het delen van jouw nieuws.
Het past goed bij de nieuwe slogan 'Samen zijn wij Noord'.
In de campagnes speelden echte Groningers de hoofdrollen,
samen met collega's van RTV Noord.
Naast de drie campagnes heeft de marketingafdeling geholpen
bij het adviseren van adverteerders en het schrijven van
nieuwsbrieven, blogs en radiocommercials. Verder zijn er zo'n
60 Facebook- en Instagram-advertentiecampagnes ingezet
om bijzondere uitzendingen, events en online-activiteiten extra
onder de aandacht te brengen. Voor de redactie werd er opnieuw
een persona-avond georganiseerd om meer inzicht te krijgen in
onze gekozen doelgroep.

In 2018 is de advisering verder geprofessionaliseerd en worden
potentiële klanten van concept tot evaluatie nog intensiever
begeleid. Het team heeft in het afgelopen jaar verdere scholing
gehad op het gebied van de nieuwste marketing inzichten. De
kracht van radio- en televisiereclame hebben zich de afgelopen
jaren keer op keer bewezen, ondanks de nieuwe online kanalen.
Het vinden van de juiste mix bepaalt wie een hoog rendement
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FACILITEITEN & ICT
2018 was het jaar van het verder uitvoeren van de IP-strategie
voor zowel de contributie als de distributie, alsmede het
uitvoeren van de virtualisatie- en cloudstrategie. Hierdoor wordt
het inspelen op zowel technische- als organisatieveranderingen
eenvoudiger en efficiënter.
Naast de vernieuwing van diverse systemen is er ook binnen het
team gekeken naar de taakverdeling, gebaseerd op de nodige
kennis voor de externe technologische veranderingen en de
beschikbare capaciteit van de teamleden. Dit heeft er toe geleid
dat er ook nieuwe teamleden zijn aangetrokken.
Ook heeft de afdeling de nodige dagelijkse operationele
ondersteuning voor de diverse Radio, TV en Online uitzendingen
verzorgd. Doordat de self support van radio zijn weg heeft
gevonden is het mogelijk om tijd en ruimte te creëren voor
ontwikkeling, het verder verbeteren en vereenvoudigen van
processen.
Naast de operationele ondersteuning worden er voor de
gebruikers trainingen en workshops gehouden om bij te blijven
met de nieuwste technieken en mogelijkheden.
Koningsdag 2018 was voor geheel RTV Noord maar ook
speciaal voor de afdeling Mediafaciliteiten een hoogstandje.
De regie voor TV en Radio vond plaats in de Mediacentrale en
niet, zoals gebruikelijk, op locatie. Er was op locatie uiteraard
een Koningsdag-programma, maar door gebruik te maken
van diverse IP verbindingen was de inzet van grote facilitaire
middelen niet nodig. Hierdoor was een facilitaire samenwerking
met Omrop Fryslân mogelijk. Een efficiënte manier van de
technische realisatie.
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Voor de live- en studio-opnamen ten behoeve van TV en
Online zijn ook de laatste onderdelen vervangen waardoor
er een geheele HD workflow is. Het laatste onderdeel betrof
de vervanging van de studio camera's. In het najaar van 2018
is hiervoor een offerte aanvraag geschreven en aan diverse
partijen uit de ‘Raamovereenkomst Mediatechniek’ uitgevraagd.
De opdracht is in december gegund en inmiddels operationeel,
bijkomend voordeel is dat de bediening is gerobotiseerd.
RTV Noord is tevens initiatiefnemer geweest van een landelijke
CDN uitvraag (content delivery network) voor 10 regionale
omroepen. Uiteindelijk zijn er 12 omroepen overgestapt naar
de nieuwe leverancier.
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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
alweer vervangen door, of uitgebreid met, nieuwe platforms en
(digitale) mogelijkheden.
Ook het mediagebruik van de consument verandert. 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. En de
nieuwe platforms bieden meer mogelijkheden voor interactie en
gesprek met ons publiek.
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 redactioneel
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
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smartphones en tablets. De apps en de mobiele website zorgen
voor 89% van het aantal online bezoeken.
We werken met een aantal andere regionale omroepen samen
in RegioLab waar wordt gewerkt aan innovatieve projecten. Een
van die projecten die ontwikkeld wordt is het kunnen aanbieden
van gepersonaliseerd nieuws op basis van gebruikersdata.
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 mediaplatforms.
Mede daarom is van de social redactie eind 2018 een zelfsturend
team gemaakt. Dit moet zorgen voor scherpere keuzes en meer
content voor de social platformen.
In 2018 bereikten we met onze Facebookpagina de mijlpaal
van 100.000 pagina-vind-ik-leuks (‘fans’). Daartegenover staat
dat het bereik op Facebook is teruggelopen als gevolg van een
door Facebook aangekondigde algoritmewijziging waarbij posts
van vrienden en familie belangrijker werden dan posts van
nieuwsorganisaties zoals de onze. Overigens bleven we onze
fans op Facebook onverminderd bereiken; de terugloop betrof
vooral de mensen die onze pagina niet geliked hebben.
We hebben in 2018 een aantal Facebook groepen opgezet
waarvan één Groningen Sterk! is. In die groep kunnen we
zelf in gesprek komen met mensen die schade ondervinden
als gevolg van de aardbevingen in ons gebied, maar bovenal
kunnen mensen elkaar daar vinden voor een onderling gesprek,
hulpvragen en steun.
Voor wat betreft Instagram zijn we in 2018 flink gegroeid in
het aantal volgers. Die volgers zagen een toename in het
aantal Stories dat we zijn gaan plaatsen. Iets waar we overigens
in 2019 nog verder op gaan inzetten om een jonger publiek

(20-35 jaar) te bereiken. Instagram voegde in 2018 een derde
tak aan zijn producten toe, IGTV, waar plaats is voor langere,
verticale video’s. Met een pilot hebben we hier ervaring mee
opgedaan.
Los van IGTV willen we sowieso meer inzetten op verticale video
omdat dat op smartphones voor de beste gebruikerservaring
zorgt. En we kunnen ze gebruiken voor de Instagram Stories.
We zetten voorts 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 gasdebatten in de Tweede
Kamer.

We hebben de Facebook-pagina van RTV Noord in 2018 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.

Eind 2018 hebben we onze eerste schreden gezet op het pad
van podcasting. In 2019 moet zich dat verder ontwikkelen. In
bredere zin moeten we onderzoeken hoe en of we meer met
‘audio’ willen doen naast de bestaande radio. Denk ook aan de
opmars van de smart speakers van onder andere Google die
zijn geoptimaliseerd voor het aanbieden van audiocontent.

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.
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SOCIAAL JAARVERSLAG 2018
In 2018 heeft de opgaande lijn in het bereik van RTV Noord zich
verder doorgezet. Dit is mede te danken aan een continue reflectie
op de inhoudelijke kwaliteit van de programma’s en online.
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 heeft besloten om te onderzoeken of
zelfsturing als organisatievorm aansluit bij de eisen die de snel
veranderende omgeving aan de professionaliteit, creativiteit en
slagkracht van de organisatie stelt.
Alle leidinggevenden zijn met hun teams bezig om zelfsturing
vorm te geven. Daarnaast blijven thema’s als strategische
personeelsplanning van belang om de toets te maken wat er
nodig is voor de ontwikkeling van de medewerkers om tot een
zo optimaal mogelijke inzet te komen.

Het proces van transitie naar meer zelfsturing in de organisatie
vraagt om sterke leiders en teams. Het komende jaar zal
geïnvesteerd worden in teamontwikkeling en -coaching op alle
niveau’s.
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 2018)
Onderstaande tabellen laten de ontwikkeling van het personeelsbestand in het jaar 2018 zien.

• Aantal fte’s verdeeld naar
Omroep

Programma

Techniek

Reclame

Overig

Totaal

RTV Noord

58,27

11,03

5,37

7,25

81,92

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

1
15
11
19
9
3
58

0
8
8
13
1
3
33

1
23
19
32
10
6
91
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• Personeelsleden
Personele mutaties

Leden

Aantal personeelsleden per 1 januari 2018
Instroom
Uitstroom
Aantal personeelsleden per 31 december 2018

87
11
7
91

De gemiddelde leeftijd is 44 jaar. Dit is een lichte daling ten
opzichte van 2017.

Arbeidsovereenkomsten
Arbeidsovereenkomsten

01-01-2018

31-12-2018

Bepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Totaal

9
78
87

14
77
91

Op 31 december 2018 waren er bij RTV Noord 14 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)

2018

2017

2016

Verzuimpercentage
Gemiddelde verzuimduur
Meldingsfrequentie

4,8
7,2
1,7

4,7
8,0
1,3

4,1
7,0
1,3

Ziekteverzuimgegevens
(excl. zwangerschapsverlof)

2018

2017

2016

Kort verzuim
Middellang verzuim
Lang verzuim
Totaal aantal verzuimen

95,0 %
0,8 %
4,2 %
100 %

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

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

Het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie zijn in
vergelijking met 2017 licht gestegen. In 2018 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

Flexkrachten en stagiaires

Ook in 2018 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.

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

Scholing, opleiding en (loopbaan)begeleiding

In 2018 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.

Het ontwikkelingsbeleid is er in eerste instantie op gericht om
het kennisniveau en het gedrag van de medewerkers te laten
meegroeien met de functie behoeftes van de omroep. In 2018 is
ruim € 55.000 besteed aan opleidingskosten (trainen, coachen
en opleiden van medewerkers).
We hebben iedere relevante opleidingsvraag kunnen honoreren
en verder ingezet op de teamontwikkelingen die we in 2019
verder door gaan zetten. Alle leidinggevenden hebben een
congres in het kader van zelfsturing bijgewoond. 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 ondernemingsraad en de bedrijfshulpverleners werden
bijgeschoold. Tot slot hebben we de eerste stappen gezet in
het in gebruik nemen van onze online studietool Studytube
door het invullen van de inrichting van de RTV Noord-academie.
Door deze online academie is er een schat aan opleidingen
direct beschikbaar. Hiermee kunnen we de ontwikkeling,
scholing en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers
verder stimuleren.
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Gijs Lensink, directeur/bestuurder RTV Noord
Groningen, 15 april 2019
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VERKLARING INTEGRITEIT VAN BESTUURDERS
EN WERKNEMERS (MODEL X)
• Betreft media-instelling: RTV Noord
• Statutaire vestigingsplaats: Groningen
• Bijlage bij de jaarrekening: 2018

VERKLARING

Hierbij verklaart het bestuur dat de regionale media-instelling
RTV Noord in 2018, 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 mediainstelling 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.
Gijs Lensink, directeur/bestuurder RTV Noord
Groningen, 15 april 2019
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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 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;
- registratie van verplichtingen en contracten.
• 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 heeft zich
hieraan gecommitteerd.

• Scheiding van publieke en private geldstromen: sturing en
beheersing inzake de scheiding 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:
• Na vele jaren gebruik te hebben gemaakt van de diensten van
EY is in 2018 in samenwerking met RTV Drenthe een nieuwe
accountant geworven: Flynth is als nieuwe accountant voor de
komende jaren benoemd. Na de noodzakelijke en gewenste
inwerkperiode van Flynth, zal in het lopende boekjaar een sessie
worden georganiseerd over AO/IB-onderwerpen alsmede
de risicobeheersing, zodat eventuele verbeteringen op deze
terreinen het komende boekjaar doorgevoerd kunnen worden.;
• 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 2018 niet heeft gefunctioneerd.
Deze bedrijfsvoeringsverklaring heeft het besturende orgaan
besproken met het toezichthoudende orgaan.
Gijs Lensink, directeur/bestuurder RTV Noord
Groningen, 15 april 2019
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JAARREKENING 2018
Balans per 31 december 2018 (na verwerking exploitatiesaldo)

ACTIVA

2018
€

2018
€

2017
€

2017
€

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen

464.368

692.472

Inventaris en inrichting

570.843

330.669

Andere vaste bedrijfsmiddelen

948.267

1.076.076
1.983.478

2.099.217

Financiële vaste activa
Deelnemingen

15.000

15.000
15.000

15.000

Vorderingen
Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen

543.728

639.384

- 8.676

24.086

Overige vorderingen

306.220

676.249

Overlopende activa

189.400

121.651
1.030.672

Liquide middelen

Totaal activa
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1.534.628

1.461.370
1.067.948

1.534.628

1.067.948

4.563.778

4.643.535

Balans per 31 december 2018 (na verwerking exploitatiesaldo)

PASSIVA

2018
€

2018
€

2017
€

2017
€

Eigen vermogen
Algemene reserve
Reserve voor media-aanbod

2.416.674

2.556.426

- 15.085

- 139.753
2.401.589

2.416.673

Voorzieningen
Voor pensioenen

277.621

275.059

Voor belastingen

78.703

70.845

Overige

71.037

58.281
427.362

426.735

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers

524.597

485.988

Belastingen en premies sociale verzekeringen

329.210

359.124

Schulden inzake pensioenen
Overlopende passiva

Totaal passiva

24.328

8.791

856.692

968.774
1.734.827

1.822.677

4.563.778

4.643.535
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EXPLOITATIEREKENING
2018
€

2017
€

9.276.512
1.893.183
9.043
15.056
1.000
46.304
191.357

9.548.566
1.817.445
151.205
21.643
4.221
201.768

11.432.455

11.744.847

4.647.182
1.137.742
810.378

4.723.902
1.132.741
610.435

222.555
285.152
2.191.265
563.152

218.578
236.950
2.193.326
587.791

170.945
343.503
860.745
191.357

131.801
343.835
969.155
201.768

11.423.976

11.350.282

Bedrijfsresultaat
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen

8.479
- 526

394.565
95

Som der financiële baten en lasten

- 526

95

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
Vennootschapsbelasting

7.953
- 23.038

394.660
- 177.703

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
Over te dragen reserve voor media-aanbod

- 15.085
–

216.957
–

- 15.085

216.957

78,91
81,92

80,35
77,42

Baten

Media-aanbod
- OCW-bijdrage
- reclamebaten
Programmagebonden eigen bijdragen (bijdragen van overige derden)
Opbrengst nevenactiviteiten
Opbrengst stichtingsactiviteiten
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

Exploitatieresultaat na overdracht
FTE gemiddeld
FTE ultimo
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Stichting RTV Noord
Helperpark 298, 9723 ZA Groningen
Postbus 30101, 9700 RP Groningen
050 319 99 99, directie@rtvnoord.nl
rtvnoord.nl

