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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:
Onmisbaar zijn voor Groningen en de Groningers.
Het Doel is:
Het beste multimediaplatform van Groningen en
voor Groningers te zijn.
Dit doen we binnen het kader online first, samenbouwen
en eigenaarschap. Het per mei 2020 te implementeren
redactiesysteem, Galaxy Nimbus, bepaalt ons werkproces.

HET VERHAAL
Samen zijn we Noord. Samen met ons publiek en samen als
medewerkers. Noord is een factor van betekenis in Groningen
en dat willen we blijven.
Dat betekent dat we samen uitzoeken hoe we dat gaan
vormgeven. Dat doen we voortvarend want we werken in een
wereld die snel verandert. De rol van de traditionele media radio
en televisie in het leven van ons publiek verandert sneller dan
we ons ooit hadden kunnen voorstellen. Nieuws verspreidt zich
steeds vaker en sneller via de online kanalen.
In die soms onoverzichtelijke wereld willen wij een platform
bieden. Waar mensen betrouwbaar adequaat nieuws kunnen
halen, achtergronden, duiding, opinies én sport en cultuur.
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SAMENSTELLING VERTEGENWOORDIGENDE
ORGANEN ULTIMO 2019
Waar Groningers van alle rangen en standen zich prettig
voelen. En waar ons publiek ook iets kan brengen: informatie,
meningen, inzichten, vragen. Want het woord ‘samen’ nemen
we serieus. We luisteren goed naar de behoeftes.
Om de ‘beste’ te zijn is ambitie nodig als basis voor onze
bestaanszekerheid, maar ook omdat het gewoon prettig is
om voor de beste te werken. Met elkaar maken we onze
ambities duidelijk, die met inhoud, kwaliteit en ook relevantie
en bereik te maken hebben. Om daarvoor te kiezen én te
verwezenlijken zal de bereidheid nodig zijn oude denkbeelden
overboord te gooien, persoonlijke belangen daaraan
ondergeschikt te maken.
Het is de verwachting dat we over een jaar op een hele
andere wijze werken bij en aan Noord dan nu het geval is.
En met nog meer plezier. Dat geldt voor alle afdelingen.
Van radio- en televisiebedrijf (met internet) naar het
toonaangevende Groningse multimediaplatform.

POSITIONERINGSSTATEMENT
RTV NOORD: IK BEN NOORD
‘Ik ben een Groninger, net als jij. Ik ben relevant,
betrouwbaar en durf positie in te nemen. Ik ben altijd op
zoek naar vernieuwing en inspiratie om nieuwe wegen te
vinden. Ik ben nieuwsgierig, zoek je op, luister naar je en
geef je aandacht. Ik inspireer je en wijs je zo nodig de weg.
Je kunt op mij rekenen, jij staat voorop. Bij mij vind je een
thuishaven, een plek waar je kunt aanhaken en meedoen.
Met mij ben je aangesloten, zodat jij je eigen mening
kunt vormen. Ik ben Noord.’
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SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

SAMENSTELLING ONDERNEMINGSRAAD

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dhr. H. Binnendijk
Mevr. B.A. Nomden-Stenekes, vice-voorzitter (vanaf 1 juli 2019)
Dhr. R. Swart, voorzitter (vanaf 1 juli 2019)
Dhr. S. van der Ziel

SAMENSTELLING DIRECTIE

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

SAMENSTELLING REDACTIERAAD

• Dhr. G. Lensink, directeur/bestuurder

SAMENSTELLING HOOFDREDACTIE
• Dhr. M. van den Berg, hoofdredacteur

•
•
•
•
•

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

SAMENSTELLING MEDIARAAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•


Mevr. E. Dijkstra, Groningen (Sport)
Mevr. A. ten Have-Mellema, Beerta (Landbouw)
Mevr. P. Hietbrink, Stadskanaal (Onderwijs)
Dhr. G. Jensma, Sauwerd (Groninger Taal & Cultuur)
Mevr. H. Kramer, Groningen, voorzitter (Werkgevers/ondernemers)
Dhr. T. Kugel, Groningen (Jongeren)
Dhr. A. Kuiper, Meeden (Werknemersorganisaties)
Dhr. N. Kuizenga, Eexterveen (Recreatie & Toerisme)
Mevr. K. Noeken, Groningen (Kunst & Cultuur)
Dhr. F. Stol, Zuidhorn (Levensbeschouwelijke organisaties)
Vacature (Minderheden, Zorg & Veiligheid)
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
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. Daarnaast heeft de minister voor
Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media de RPO de concessie
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.

AGENDAPUNTEN RAAD VAN TOEZICHT 2019
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.

Redenen voor het negatieve resultaat:
• Een toename van de post uitbetaalde vakantie- en/of
meeruren, daar waar ultimo jaar met een vrijval van de
verplichting op de balans rekening was gehouden;
• De sociale lasten vallen hoger uit dan voorzien in de prognose.
Onder andere door een extra dotatie aan de voorziening pensioenlasten PNO en een te lage inschatting van werkgeverslasten;
• De hogere dan voorziene kosten freelancers die drie langdurig
zieken vervangen. Dit ondanks eerdere verhoging van deze
post in de bijgestelde eindejaarsprognose.

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;
• Samenwerking en voortgang met de in de tweede helft van
2018 nieuw aangestelde externe accountant Flynth;
• Voortgang en nut van ingezette nieuwe wijze van aansturen
organisatie;
• Vaststellen gewijzigde statuten en nieuwe reglementen
RvT en directie;
• Juridische en organisatorische consequenties van het
gezamenlijke innovatieproject GROE&I in een VoF,
• Voortgang keuzeproces en implementatie Dalet/Galaxy
Nimbus als newsroomsysteem;
• Discussie en mogelijke strekking betreffende brief 14 juni
2019 Visie toekomst publieke omroepbestel: waarde voor het
publiek van minister Slob van op het publieke bestel ;
• De samenstelling en de nieuwe portefeuilleverdeling onder
de Raad van Toezichtleden na het vertrek van de zittende
voorzitter per 1 juli 2019;
• De aanpak en opzet van de zelfevaluatie Raad van Toezicht
die conform de Beleidsregels Governance voor de eerste
maal serieus is opgepakt.

Het bereik van alle media distributiekanalen bleef onverminderd
hoog en steeg zelfs, met uitzondering van het distributiekanaal
radio. Dat medium lijkt aan een andere levensfase te zijn

Met de medezeggenschap heeft de Raad van Toezicht gesproken
over de bedrijfsvoering en cultuur van RTV Noord, alsmede over
de samenwerking met bestuurder.

RESULTATEN
Het financiële boekjaar 2019 werd afgesloten met een negatief
resultaat van -/- € 185.444. Het resultaat valt de Raad van
Toezicht tegen, dit geldt evenzo voor bestuurder. Pas begin 2020
werd duidelijk dat het resultaat forser uitviel dan vanaf juli 2019
geprognosticeerd middels de kwartaalsgewijze inschattingen van
de jaareinde verwachtingen. De checks & balances op de afdeling
Financiën moet scherper en heeft van bestuurder de volle aandacht.
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begonnen. RTV Noord beraadt zich op dit vraagstuk en
ontwikkelt nieuwe plannen om deze situatie te tackelen.
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VISIE TOEKOMST PUBLIEKE OMROEPBESTEL:
WAARDE VOOR HET PUBLIEK
Met interesse heeft de Raad van Toezicht kennis genomen
van de brief van 14 juni 2019 van minister Slob. Daar waar het
de regionale publieke omroep betreft is de Raad van mening
dat samenwerking met lokale publieke omroepen en/of het
landelijke publieke omroepbestel van toegevoegde waarde kan
zijn, mits het de lokale en regionale journalistiek versterkt en
niet ten koste gaat van de regionale identiteit van de regionale
omroepen in het algemeen en die van RTV Noord in het
bijzonder. De Raad van Toezicht wacht met belangstelling de
ontwikkelingen en plannen vanuit de sector(en) af.

BELEIDSREGELS GOVERNANCE EN
INTERNE BEHEERSING
Begin 2019 zijn de Statuten van de Stichting RTV Noord, het
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 hiertoe medio maart 2019
een 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: juridische,
organisatorische, media technische, politiek-bestuurlijke, financiële
en innovatieve en bedrijfseconomische expertise.
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• Dhr. H. Binnendijk - aangetreden 20 maart 2017
• Mevr. C. Bronda - aangetreden 1 juli 2019;
afgetreden 1 december 2019
• Dhr. L.J. Klaassen, voorzitter (tot 1 juli 2019) - aangetreden
2 november 2007; afgetreden 1 juli 2019
• Mevr. B.A. Nomden-Stenekes, vice-voorzitter (per 1 juli 2019)
- aangetreden 1 juli 2018
• Dhr. R. Swart, voorzitter (per 1 juli 2019) - 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.
Aftredenden zijn terstond herbenoembaar voor nog maximaal
één aangesloten zittingsperiode van vijf jaar. Van 1 juli tot
1 december 2019 is mevr. C. Bronda lid van de Raad van Toezicht
geweest. Een nieuwe functie als gemeentesecretaris bij de
gemeente Groningen werd niet verenigbaar geacht met haar
toezichthoudende rol. In de korte tijd dat zij lid van de Raad was
heeft ze laten zien van grote waarde te zijn.
De heer Klaassen heeft twaalf jaar deel uitgemaakt van de
Raad van Toezicht van RTV Noord. Door het aantreden van
3 nieuwe leden in het voorjaar van 2017 is hem gevraagd
vanwege de continuïteit en ervaring nog enige tijd aan te
blijven. Per 1 juli 2019 is de heer Klaassen afgetreden en de
voorzittershamer overgedragen aan de heer Swart. Zowel
RTV Noord als de Raad van Toezicht zijn de heer Klaassen veel
dank verschuldigd voor zijn niet aflatende inzet voor de omroep,
die hij ook in lastige tijden op koers heeft weten te houden.
Dat hij een ambassadeur van de omroep blijft staat voor ons vast.

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

Beloningsbeleid

Met bestuurder heeft eind januari 2020 een evaluatie van zijn
functioneren plaatsgevonden. De uitkomsten en afspraken
van deze evaluatie zijn schriftelijk vastgelegd. De Raad heeft
eind 2019 conform de Beleidsregels Governance en Interne
Beheersing 2017 en de daarin geformuleerde uitgangspunten
voor zijn functioneren, een eerste evaluatie van het eigen
functioneren gemaakt.

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.

BEVOEGDHEDEN EN
VERANTWOORDELIJKHEDEN
Interne risicomanagement- en controlesysteem
Het interne risicomanagement en controlesysteem is
gedelegeerd aan de bestuurder. De bestuurder rapporteert
aan de Raad van Toezicht. Het jaar 2019 leek lange tijd een
stabiel financieel jaar te worden. Een licht verlies werd
halverwege het verslagjaar reeds onderkend, vanwege de
vervanging van een aantal ernstig langdurige zieken door
freelancers. Begin 2020 bleek door een administratieve
omissie het tekort plots groter dan verwacht, ondanks
de kwartaalsgewijze voorspellingen van de jaareinde
verwachtingen. De checks en balances die jarenlang hun
dienst hebben bewezen bleken niet afdoende te werken.
Er zijn direct maatregelen genomen om het herstel van
vertrouwen en de voorspelbaarheid van de financiële cijfers
te vergroten en op het oude niveau te brengen.

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 onafhankelijkheid mede geborgd
door de Mediaraad (met leden uit diverse geledingen van
de maatschappij), de Redactieraad, het redactiestatuut en
natuurlijk de onafhankelijke hoofdredacteur, voorgedragen door
de bestuurder en benoemd door de Raad van Toezicht.

Profielschets raad van toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en ziet toe op – en
adviseert gevraagd en ongevraagd over – het beleid, de strategie,
de missie, de financiële bedrijfsvoering en de organisatorische
continuïteit van RTV Noord. De Raad van Toezicht overlegt daartoe
regelmatig met de directeur/bestuurder en blijft op de hoogte
van actuele ontwikkelingen binnen het publieke omroepbedrijf.
Tot het toezicht behoort in ieder geval:
• Het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving;
• Het toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de
organisatie;
• Het toezicht op de financiële jaarcyclus, waaronder het
goedkeuren van de jaarrekening en -begroting;
• Het opstellen van een verslag van de Raad van Toezicht,
als onderdeel van het jaarverslag;
• Het benoemen, schorsen en ontslaan van de directie.
De Raad van Toezicht beoordeelt het beleid en de activiteiten
van RTV Noord in het licht van de Mediawet en actuele
maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen.
De leden van de Raad van Toezicht kunnen inschatten wat
daarbij gevoeligheden en risico’s zijn. Zij voelen zich verbonden
met het gedachtegoed, de uitgangspunten en de doelstellingen
van RTV Noord. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en
onafhankelijkheid zijn vanzelfsprekende eigenschappen.
Er wordt gestreefd de financiële, juridische, organisatorische,
bedrijfseconomische, mediatechnische en innovatieve
competentiegebieden in de Raad vertegenwoordigd te
hebben. Één van de leden wordt namens het personeel
van RTV Noord voorgedragen.
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De leden van de Raad van Toezicht:
• Hebben kennis en inzicht in regels en opvattingen over
goed bestuur (governance);
• Beschikken over strategisch denkvermogen en bestuurlijke
kennis;
• Zijn in staat maatschappelijke, politieke en technologische
ontwikkelingen in te schatten en de gevolgen daarvan naar
RTV Noord te vertalen;
• Zijn in staat het functioneren van de Raad van Toezicht kritisch
te evalueren en verbeterpunten bespreekbaar te maken;
• Hebben een sterke binding met de provincie Groningen.
Daarnaast geldt specifiek voor de voorzitter dat deze een
ervaren proactief toezichthouder, woordvoerder namens de
Raad van Toezicht en gesprekspartner en adviseur voor bestuur
en management is. De voorzitter heeft een ruime bestuurlijke
ervaring, is bekend met de actuele opvattingen over goed
bestuur en kan voldoen aan de specifieke eisen die daar binnen
de Nederlandse publieke omroep aan worden gesteld.
Naast de algemene eisen die voor alle leden van de Raad
van Toezicht gelden, dient de voorzitter over de volgende
competenties te beschikken:
• De voorzitter beschikt over natuurlijk gezag bij het leiden van
vergaderingen en het nemen van besluiten en is in staat om
verbindend op te treden en op transparante wijze richting te
geven aan discussies en meningsvorming.
• De voorzitter bevordert een onafhankelijk, kritisch en
opbouwend oordeel van de Raad van Toezicht over beleid,
strategie, missie, financiële bedrijfsvoering, risico’s en
organisatorische continuïteit van RTV Noord. Als lid van de
remuneratiecommissie vormt de voorzitter een oordeel over
het functioneren van de directeur/bestuurder.
• De voorzitter heeft een eigen relevant netwerk, voelt zich
verbonden met Groningen en de Groningers, is bekend met
het maatschappelijke, culturele, politieke en bestuurlijke
landschap in Groningen en het veld van belanghebbenden bij
RTV Noord (stakeholders).

12 I MOI!

WAARDERING VOOR DE ORGANISATIE

• De voorzitter heeft een heldere visie op de rol die RTV Noord
dient te vervullen in de Groninger samenleving en heeft
inzicht in – en gevoel voor – de snelle ontwikkelingen in het
medialandschap.
• De voorzitter is van onbesproken gedrag en opereert integer,
transparant, alert en verantwoordelijk.
• De voorzitter is in staat om het functioneren van de Raad van
Toezicht kritisch te toetsen, leiding te geven aan evaluaties en waar
nodig het initiatief te nemen voor aanpassing en verbetering.
• De voorzitter is in voldoende mate bereikbaar en beschikbaar
voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht en
(tussentijds) overleg met de directeur/bestuurder.

De Raad van Toezicht spreekt, ondanks de onaangename late
financiële verrassing, zijn stevige waardering uit voor de gehele
organisatie, zowel medewerkers als bestuurder. Met name de
hoge bereikcijfers in meest brede zin en daarmee de relevantie
die de omroep heeft voor de provincie Groningen, als de aandacht
die de organisatie heeft om het ‘Rijnlands model’ te introduceren.
Hiermee worden de begrippen ‘samenbouwen’ en ‘eigenaarschap’
op die plekken in de organisatie gelegd waar zij horen en dragen
daarmee bij aan toenemende creativiteit en werkplezier alsmede
aan een efficiëntere en meer bewuste besluitvorming.

De profielschets zal op de website van RTV Noord worden
geplaatst.

Rein Swart, voorzitter Raad van Toezicht
Groningen, 21 april 2020

(Neven)functies bezoldigd en onbezoldigd
• Dhr. S. van der Ziel:
- DGA bij Jet-Stream (bezoldigd)
- DGA bij Streaminar (bezoldigd)
- Mede vennoot van Firestarters (bezoldigd)
- Mede vennoot bij Stuurlieden (bezoldigd)
- Bestuurslid NOO (Noordelijke Online Ondernemers)
(onbezoldigd)
• Mevr. B.A. Nomden-Stenekes:
- Directeur Van Wijnen Lelystad (bezoldigd)
- Bestuurslid Lelystadse Uitdaging (onbezoldigd)
• Dhr. R. Swart:
- Voorzitter RvB Accolade (bezoldigd)
- Raad van Toezicht Stichting de Friesland, voorzitter
(bezoldigd)
- Voorzitter Vereniging Friese Woningcorporaties
(onbezoldigd)
- Bestuurslid tijdschrift Noorderbreedte (onbezoldigd)
- Voorzitter bestuur Platform Geef (onbezoldigd)
Dhr. H. Binnendijk heeft geen van belang zijnde bezoldigde dan
wel onbezoldigde (neven)functies.
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VERSLAG VAN DE MEDIARAAD
In 2019 vergaderde de Mediaraad drie van de geplande vier
keer, elke keer in aanwezigheid van de hoofdredacteur én
de directeur/bestuurder. De laatste vergadering van het jaar
ging niet door vanwege de boerenprotesten die reizen voor
de leden lastig maakten en alle aandacht verdienden van
de redactie. 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.

In de Mediaraad zitten leden met ervaring met dergelijke
veranderingsprocessen.

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 2019 van RTV Noord is door de
Mediaraad zowel vastgesteld als geëvalueerd.

De Mediaraad houdt de vinger aan de pols met betrekking tot de
samenwerking met de NOS. De gezamenlijke plannen om vooral
op online gebied en in de apps samen op te trekken worden van
harte onderschreven.

De Mediaraad heeft uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van
visie rondom regionale omroepen in Den Haag. De visiebrief
van minister Slob was een belangrijk element in de voorjaarsvergadering. De Mediaraad volgt de ontwikkelingen op de voet
en spreekt de hoop uit dat het bedachte beleid daadwerkelijk
leidt tot een (nog) betere positie van RTV Noord.
Verder is in de Mediaraad lang stilgestaan bij de terugval van de
radio cijfers van Radio Noord in het verslagjaar. Opmerkelijk omdat
Radio Noord al decennia aan de top staat. De veranderende behoefte
bij het publiek (nieuws komt via andere wegen tegenwoordig) en
de toenemende concurrentie van de muziekzenders, waaronder
Radio2, leiden tot het voorlopige inzicht dat radio een langzaam
krimpende vechtmarkt is geworden en dat Noord daarin zijn
positie opnieuw moet veroveren.
De Mediaraad is ook zeer geïnteresseerd in de veranderingen van
werkwijze in het hele bedrijf waarbij eigenaarschap, beter samenwerken en online eerst de belangrijkste uitgangspunten zijn.
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De Mediaraad is tevreden over de in het verslagjaar gerealiseerde
uitbouw van de vorig jaar ingezette intensievere samenwerking
met Omrop Fryslân, RTV Drenthe en RTV Oost. De vier
omroepen hebben hun krachten gebundeld op het gebied van
onderzoeksjournalistiek, wat in het verslagjaar tot meerdere
reportages heeft geleid die grote impact hebben gehad.

Verder bespreekt de Mediaraad met enige regelmaat, en ook in
het verslagjaar, de ontwikkelingen in medialand. De cijfers van
RTV Noord zijn, met uitzondering van radio, ongewijzigd erg hoog
maar de Mediaraad neemt ook waar dat in de maatschappij
steeds minder een vanzelfsprekendheid bestaat rondom publieke
omroepen. De Mediaraad adviseert om vooral heel goed naar het
publiek te (blijven) luisteren om onmisbaarheid te realiseren. In
Groningen is vooral NDC mediagroep (Dagblad van het Noorden)
concurrerend met RTV Noord. De Mediaraad volgt de omvorming
van krantenbedrijf naar multimedia-aanbieder nauwlettend.
De Mediaraad kijkt ook naar haar eigen werkwijze. Een voorstel
om meer de algemene ontwikkelingen in de wereld en in
medialand te duiden en daarmee scherpe discussies en nieuwe
inzichten uit te lokken zou in de december vergadering worden
besproken. Door de boerenprotesten is dat nu verschoven naar
maart 2020. In het verslagjaar is een vacature ontstaan voor de
sectoren sport en minderheden & zorg, De eerste vacature is
inmiddels ingevuld. De Mediaraad bestaat ultimo 2019 uit 10
leden en is daarmee op één positie na op sterkte.
Haskia Kramer, voorzitter Mediaraad
Groningen, 6 maart 2020

JAARVERSLAG 2019

I 15

VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
NIEUWSBRIEF

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.

De OR vindt het belangrijk dat over alle zaken transparant
wordt gecommuniceerd. Daarom hebben we op NoordNet
(het intranet van RTV Noord) regelmatig een nieuwsbrief
gepubliceerd voor de medewerkers met een verslag van de
gesprekken tussen OR en bestuurder.

SAMENSTELLING

INSTEMMING EN ADVIES IN 2019

De OR van RTV Noord telt vijf zetels. Aan het eind van 2019
was de samenstelling:
• Jans de Boer, voorzitter
• Alice Buitenga, secretaris
• Janke de Haan
• Henk Jan Hector
• Mario Miskovic

De OR heeft advies uitgebracht over de volgende onderwerpen:
• De oprichting van GROE&I, een RPO-platform voor innovatie
en beheer van de online omgeving;
• De aanschaf Dalet/Nimbus als newsroomsysteem ter
vervanging van NIS.

VERGADEREN
De OR vergadert wekelijks. De OR had daarnaast in 2019
maandelijks een vergadering met de bestuurder en manager
P&O waarbij een formele overlegvergadering werd afgewisseld
met een informeel overleg. Doel van het informele overleg is dat
de OR in een vroegtijdig stadium een bijdrage kan leveren aan
(het denken over) de aanpak van problemen en de voorgenomen
koers van de organisatie.

De OR heeft ingestemd met:
• Aanpassingen van het Personeelshandboek op diverse
punten, met name verlofregelingen en het verzuimprotocol.
Alice Buitenga, secretaris Ondernemingsraad
Groningen, 17 maart 2020

Om goed op de hoogte te zijn van wat speelt bij de leiding van
het bedrijf, heeft de OR in 2019 gedurende een aantal maanden
deelgenomen aan het overleg van leidinggevenden. Met het oog
op korte communicatielijnen heeft de OR de hoofdredacteur
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij maandelijkse vergadering
tussen OR en bestuurder.
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BESTUURSVERSLAG
BERICHT BESTUURDER
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: ‘Onmisbaar zijn voor Groningen en de Groningers’),
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
top-down 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 om het plezier in het werk verder te verhogen. Het doel
van de veranderde aansturing is niet de aansturing zelf, maar
dat het bijdraagt aan de geformuleerde missie.
Het managen van het proces vraagt om andere en/of nieuwe
vaardigheden. Er worden begeleidingstrajecten ingezet
om zowel de regieteams als leidinggevenden daarin te
faciliteren. Voor het traject zijn vier regiegroepen in het leven
geroepen, multidisciplinair van samenstelling: eigenaarschap,
samenbouwen, Nimbus en online first. De plannen die de
regiegroepen ontwikkelen zullen worden ingevoerd, mits
passend binnen het geformuleerde kader. De oorspronkelijke
planning was invoering vanaf april 2020. Dat de Coronacrisis
in het voorjaar van 2020 ons daarin parten speelt moge
duidelijk zijn.
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. Via online berichtgeving en op social media
wordt een hoog, relevant bereik gerealiseerd. Het bereik op
radio en televisie is onverminderd hoog. 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).
In kwalitatieve zin was 2019 een goed jaar voor RTV Noord.
Voor de jaarlijkse prijzen binnen de regionale omroepsector
(de NL Awards) zijn we drie maal genomineerd. In de rubrieken
Eigen Nieuws tweemaal voor onderzoeksjournalistiek: samen
met Omrop Fryslân voor het onderzoek naar het containerschip
MSC Zoë, dat begin 2019 op de Wadden honderden containers
verloor. En voor het gasdossier ‘De NAM dreigt gaskraan dicht
te draaien’. Daarnaast is er een nominatie in de rubriek Jong
Talent. Voor het tweede jaar in successie. De uitreiking van
de Awards eind maart 2020 is uitgesteld vanwege de Corona
uitbraak.

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
media-instellingen 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
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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
op programmatische vlak (onderzoeksjournalistiek en een
gezamenlijk Nedersaksisch muziekprogramma Alles Plat).
De samenwerking op het gebied van onderzoeksjournalistiek
bevordert zowel de onderlinge samenwerking tussen
de redacties, als dat het een gezonde basis legt voor
onderzoeksjournalistiek door de grote kennis van het eigen
gebied te combineren met de grote betrokkenheid bij de
eigen samenleving. Dat de samenwerking succesvol is, blijkt
uit de nominaties voor de NL Awards 2019. Ook op facilitair
gebied is steeds vaker sprake van overleg en afstemming:
P&O, planning, inkoop ArboNed en samenwerking op de Wet
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hoewel
de commerciële samenwerking een langere historie kent
(bovenregionale sales binnen het N3-verband), worden door
de intensievere gesprekken ook binnen dit beleidsterrein meer
mogelijkheden verkend.
De Vennootschap onder Firma GROE&I (Gezamenlijk
Regionaal Online Expertiseis en Innovatiecentrum) is een
samenwerkingsplatform op het gebied van innovatie en
ontwikkeling van regionale media, waarvan RTV Noord aan de
wieg heeft gestaan. Van de dertien regionale omroepen doen er
negen actief mee. De andere vier regionale omroepen hebben
om hun moverende redenen voorlopig afgezien van deelname.
Onder voorwaarden kunnen zij op een later moment alsnog
instappen. Dit is wel het uiteindelijke doel en het ultieme succes
van het functioneren van het centrum. Met dit platform denken
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de negen omroepen een stevige en noodzakelijke vuist te
kunnen maken ten aanzien van met name de ontwikkelingen
op online gebied. Die gaan zo snel en daarmee is zoveel geld
gemoeid dat je als individuele omroep dat niet kan bijhouden
in een zich snel wijzigende markt. Schaalvoordelen zijn dan
noodzakelijk. GROE&I zal zowel voor de gezamenlijke app- en
webplatformen ontwikkelen en beheren, als ook kijken naar
nieuwe distributie toepassingen en deze implementeren.
Tevens moet GROE&I bijdragen aan het vergroten van het online
bereik en het (nog) beter bereiken van het publiek. Voor deze
samenwerking is overtuiging nodig, omdat je de zeggenschap
voor een deel elders legt. Uiteraard na fiattering van een
jaarplan. Vanuit het ministerie van OC&W is voor de opstart van
het centrum subsidie beschikbaar gesteld, afkomstig uit de
subsidieregeling Innovatie & Samenwerking Regionaal Publieke
Media-instellingen. Uiteindelijk dragen de regionale omroepen
zelf de exploitatiekosten van het centrum. RegioLab, dat omroep
Gelderland in 2018 startte en waar enkele omroepen (waaronder
RTV Noord) aan deelnamen is onderdeel van GROE&I.
Bestuurder van RTV Noord is als onbezoldigd functionaris
benoemd in de Vertegenwoordiging Vennoten van de VoF
GROE&I.
De brief van minister Slob van 14 juni 2019 Visie toekomst
publieke omroepbestel: waarde voor het publiek geeft richting
aan de samenwerking tussen lokale, regionale en landelijke
publieke omroepen. En daar is eveneens subsidiegeld voor
beschikbaar.
In de provincie is actief samenwerking gezocht (en gevonden)
met de lokale cq. streekomroepen (waaronder OOG TV,
RTV1, Omroep Het Hogeland en Havenstad FM) om de
regionale en lokale journalistiek te versterken. Maar ook om
samenwerking met opleidingsinstituten hieraan te verbinden.
De Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen
en Windesheim Zwolle hebben enthousiast gereageerd. Het is
de insteek van het project om er een duurzaam karakter aan te
geven, die verder gaat dan de (beperkte) looptijd van de subsidie.

Met de (lagere) overheden, gemeenten en provincie, is er
goede afstemming mocht onze functie van calamiteitenzender
‘geactiveerd’ worden. Datzelfde geldt voor het contact met
de Veiligheidsregio Groningen, die begin 2020 zeer intensief
genoemd mag worden.
Met NDC mediagroep is in 2019 een programmatische
samenwerking opgezet met het oog op 75 jaar Bevrijding in
mei 2020. Artikelen in de krant, reportages op radio en tv en
een gezamenlijke website zijn hiervan onderdeel. Het V-fonds
heeft hier subsidie voor beschikbaar gesteld.
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 (als bijvoorbeeld Lopend Vuur),
kennisfora, Facebookgroepen en diverse onderzoeken.
Die ontwikkeling past naadloos binnen onze missie. We willen
binnen de Groningse samenleving onmisbaar 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
Het financiële boekjaar 2019 werd afgesloten met een negatief
resultaat van -/- € 185.444. Dit resultaat valt niet alleen erg
tegen, maar werd ook pas in een laat stadium gesignaleerd:
begin 2020 werd duidelijk dat het resultaat forser uitviel dan
vanaf juli 2019 geprognosticeerd, middels de kwartaalsgewijze
inschattingen van jaareinde verwachtingen. Er werd uitgegaan
van een negatief resultaat van rond de -/- € 60.000, vanwege
met name vervanging langdurig zieken. Met dit resultaat en
deze reden was de Raad van Toezicht akkoord. Helaas bleken
checks & balances op de afdeling Financiën minder scherp en
viel het resultaat lager uit. De betrouwbaarheid van de cijfers
heeft uiteraard van bestuurder de volle aandacht.
Redenen voor het negatievere (dan verwachte) resultaat:
• Een toename van de post uitbetaalde vakantie- en/of
meeruren, daar waar ultimo jaar met een vrijval van de
verplichting op de balans rekening was gehouden;
• De sociale lasten vallen hoger uit dan voorzien in de prognose.
Onder andere door een extra dotatie aan de voorziening
pensioenlasten PNO en een te lage inschatting van
werkgeverslasten;
• De hogere dan voorziene kosten freelancers die drie langdurig
zieken vervangen. Dit ondanks eerdere verhoging van deze
post in de bijgestelde eindejaars prognose.
De reguliere bekostiging van het Rijk bedroeg € 9.340.965. De
totale reclamebaten waren met € 1.925.583 hoger dan begroot
en hoger dan 2018. De eigen salesorganisatie wist een omzet te
realiseren van € 1.144.950 en de landelijke verkooporganisatie
ORN behaalde een omzet van € 780.633 voor RTV Noord.
Een knappe prestatie van het landelijke salesloket, gezien de
ingrijpende reorganisatie eind 2017, maar ook een ‘beloning’
voor de goede bereikcijfers van RTV Noord, waardoor de omroep
een relatief groter deel van de landelijke omzet krijgt, dan op
grond van een evenredige verdeling verwacht mag worden.
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BEREIKCIJFERS

Het aantal personeelsleden van RTV Noord steeg in 2019 per
saldo met 2: van 91 (primo) naar 93 (ultimo). Het gemiddeld
aantal fte’s laat een lichte stijging stijging zien van 2,88 fte:
van 78,91 fte naar een gemiddelde van 81,79 fte.
De financiële kengetallen zien er als volgt uit:

KENGETALLEN GECONSOLIDEERD

2019

2018

Eigen vermogen (algemene reserve en reserve media-aanbod)

€ 2.216.145

€ 2.401.589

Totaal vermogen (eigen vermogen, voorzieningen en schulden)

€ 4.120.402

€ 4.563.778

54%

53%

€ 689.035

€ 830.472

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

4,30

3,96

Vastgelegd vermogen / Eigen vermogen (vaste activa / eigen vermogen)

0,87

0,83

- € 185.444

- € 15.085

€ 475.362

€ 795.294

Solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totaal vermogen)
Netto werkkapitaal (vlottende activa minus kort vreemd vermogen)

Resultaat
Cashflow (resultaat plus afschrijvingen)

Afhankelijkheid subsidieverstrekker
Bekostiging

€ 9.340.965

€ 9.276.512

Reclame inkomsten

€ 1.925.583

€ 1.893.183

83%

83%

Percentage van totaal (subsidie / subsidie plus reclame)

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, zoals helaas in 2019
het geval is. Passende bij behoorlijk bestuur. De begrote
opbrengsten en exploitatiekosten zijn in 2020 in balans
(€ 11.419.411). Begroot resultaat 2020 € 0.
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Het gemiddelde totaalbereik (= jaarbereik, van alle ons ter
beschikking staande distributiekanalen) in de regionale publieke
media sector is in 2019 80%. Dat is hoger dan het gemiddelde
over de jaren 2015-2017 met een totaalbereik van 78%.
En daarmee is de ambitie in de RPO-begroting 2019
gerealiseerd. RTV Noord zat in 2019 met een totaalbereik van
88% ruim boven dat gemiddelde (Bron: Onderzoek regionale
publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar - augustus
t/m december 2019). Vergeleken met 2017 een stijging met
3 procentpunt. En gelijk aan het totaalbereik in 2018.

Het jaarbereik per kanaal in 2019 was voor RTV Noord:
Online kanalen 69%
TV-kanaal
76%
Radiozender
55%
TV is nog immer het belangrijkste kanaal om bereik op te
bouwen. Online is echter hard op weg deze positie over te
nemen.

Ten aanzien van de waardering per kanaal doet RTV
Noord het vergelijkbaar of net iets beter dan de sector.

Online kanalen
TV-kanaal
Radiozender

RTV NOORD
7.5
7.3
7.3

SECTOR
7.4
7.3
7.3

(Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction,
leeftijd 18-75 jaar - augustus t/m december 2019)

Het weekbereik van TV Noord is licht dalende, maar nog
immer hoger dan de collega omroepen en daarmee dus
hoger dan het gemiddelde van de sector.

2017
2018
2019

RTV NOORD
54%
55%
52%

SECTOR
45%
43%
39%

(Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction,
leeftijd 18-75 jaar - augustus t/m december 2019)
In de begroting 2019 is de ambitie uitgesproken om het
totaal aantal online bezoeken (incl. smartphones, tablet
apps etc.) van RTV Noord te verhogen. Dat is ruimschoots
gelukt, zoals blijkt uit onderstaand tabel.
2017
2018
2019

93.975.352
119.889.015
132.678.267

(Bron: Google Analytics/NOS)

Voor het gemiddelde marktaandeel radio (tijdvak
7-19 uur) geldt sterker dan voor het weekbereik TV
dat het dalende is, maar hoger dan de sector.

2017
2018
2019

RTV NOORD
21.3%
19.0%
15.7%

SECTOR
9.6%
8.6%
8.9%

(Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction,
leeftijd 18-75 jaar - augustus t/m december 2019)
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RISICOMANAGEMENT
Met inachtneming van de nieuwe regelgeving en daarbij
behorende eisen heeft RTV Noord haar risicoparagraaf
opgesteld.
Methodologie
Het onderwerp risicomanagement is enkele malen onder de
aandacht van leidinggevenden gebracht. In gesprekken met de
Raad van Toezicht is het benoemd als een serieus te behandelen
onderwerp. De wisselingen in de bezetting van de Raad hebben
ertoe geleid dat het onderwerp nog niet die aandacht heeft
gehad die het verdient. De ondernemingsraad informeert met
regelmaat naar de effecten en risico van bepaalde maatregelen.
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) mediaontwikkelingen.
Hierin moet het ingezette traject van de veranderde aansturing
van de organisatie een antwoord 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 jaren
goede jonge mensen aan te nemen met de geschikte
vaardigheden en competenties. RTV Noord heeft een
positief profiel bij de voor ons relevante opleidingen. De
veranderde wijze van aansturing draagt ook bij aan de
veranderingsbereidheid, omdat een beroep wordt gedaan op
verantwoordelijkheid, eigenaarschap en creativiteit.
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• 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. Deze was vorige jaar gemiddeld tot
groot. De onderling gemaakte afspraak dat daar waar
sprake is van samenwerkingsverbanden via de ‘coalition of
the willing’ draagt daaraan bij: de kans van slagen van het
samenwerkingsverband is dan het grootst en de frustratie
het kleinst. Voorbeeld het innovatie- en expertisecentrum
GROE&I.
• 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.
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 gezamenlijke 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 een punt van aandacht. Hierin moet het
samenwerkingsverband GROE&I een positieve bijdrage
leveren.
• De brief van minister Slob van 14 juni 2019 Visie toekomst
publieke omroepbestel: waarde voor het publiek pleit voor
samenwerking tussen de lokale, regionale en landelijke
publieke media.
Risico: hoewel de impact van de wens groot kan zijn, wordt het
risico niet ‘gewaardeerd’, vanwege de geringe beïnvloeding op
het proces. Samenwerking tussen de publieke media is altijd

goed als het de lokale en regionale journalistiek versterkt met
behoud van je eigen (regionale) identiteit.
Operationeel
• De rond de zomer van 2019 gemaakte keuze voor de aanschaf
van Dalet Galaxy als opvolging van NIS als newsroomsysteem.
De uiteindelijk keuze voor dit systeem is gebaseerd op
functionele, financiële en technische analyses. Op alle drie
de analyses scoorde Dalet Galaxy beter dan de alternatieven.
Negen regionale omroepen hebben (of hadden) voor dit
pakket gekozen. De implementatiedatum is 4 mei 2020.
Risico: gemiddeld tot hoog. Het betreft tenslotte een
primair (productie)proces. De overgang van het oude naar
het nieuwe systeem is cruciaal voor de bedrijfsvoering.
Een projectorganisatie onder leiding van ervaren externe
projectleiding en een intern multidisciplinair team geeft
zorgvuldig leiding aan de voorbereiding en implementatie van
het nieuwe systeem. Hierbij worden de noodzakelijke stappen
van een cruciaal project in acht genomen.
• Ransomware. In oktober 2019 was er een uitbraak van
cryptoware, als gevolg van een aangeklikte link in een
email-bericht.
Risico: hoog, want bedreigend voor de bedrijfscontinuïteit.
Daarom zijn er direct maatregelen genomen die zich
focussen op drie te verbeteren punten: preventie, detectie
en recovery. Preventie: het afsluiten van productienetwerken
van het internet. En voorlichting aan de gebruikersgroep. Qua
detectie is er overgeschakeld naar een andere AV-oplossing:
Eset Internet Security. Voor de recovery van content is de
applicatie Rollback-RX op laptops, cruciale werkstations
en servers geïnstalleerd. Na implementatie van het nieuwe
newsroomsysteem zal een externe audit worden verricht op
de genomen maatregelen en de huidige installed base.

beter gepenetreerd worden en daarmee bijdragen aan onze
missie onmisbaar zijn voor Groningen en de Groningers. Een
crossmediale aanpak is noodzakelijk gezien de platformen
waarop RTV Noord actief is. Daar moet de mediaconsument
(nog) beter op geattendeerd worden.
Risico: niet groot en beheersbaar, want een kwestie van
financiële keuzes.
• Bedrijfscontinuïteit: in de omgeving van de MediaCentrale is
veel (onroerend goed) ontwikkeling gaande.
Risico: klein tot middelgroot. Binnen de omroep is een
bedrijfscontinuïteitsplan opgesteld, waarin 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 betrouwbaarheid van juiste en tijdige financiële analyses
en voorspellingen is essentieel.
Risico: hoog. Het afgelopen boekjaar is de bezetting op
de financiële administratie onvoldoende sterk geweest,
wegens onder andere ziekte. Mede hierdoor zijn
financiële analyses, de financiële bedrijfsvoering en de
jaareindeverwachtingen achter gebleven bij wat jarenlang
een stabiele informatiestroom was. De checks & balances
hebben onvoldoende goed gefunctioneerd, met gevolg dat pas
begin februari 2020 bleek dat het jaareinde resultaat slechter
was dan alle maanden daarvoor voorspeld. Er zijn voor de
korte termijn interim oplossingen aangebracht. Structurele
verbeteringen en oplossingen moeten in de eerste helft
van 2020 zijn doorgevoerd.

• 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
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• 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: medium. Beter en sneller inzicht in de ontwikkeling
van de financiële cijfers is onontbeerlijk. Het op het oude
niveau brengen van een blijvende goede planning en control
cyclus is noodzakelijk en heeft de volle aandacht van
bestuurder.

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 2020 de monitoring van mogelijke
corruptierisico’s worden gecontinueerd, onder andere met
behulp van de inzichten van accountant Flynth. De opgestelde
integriteitsregels (zie verderop in het verslag) moeten
eveneens een positieve bijdrage leveren.
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Risico’s en onzekerheden met een belangrijke impact
in het afgelopen boekjaar en de gevolgen daarvan
Er heeft zich in het afgelopen boekjaar een risico voorgedaan
als boven reeds geschetst: de bezetting op de financiële
administratie is onvoldoende sterk geweest, wegens onder
andere ziekte. Mede hierdoor zijn financiële analyses, de
financiële bedrijfsvoering en de jaareindeverwachtingen achter
gebleven bij wat jarenlang een stabiele informatiestroom
was. De checks & balances hebben onvoldoende goed
gefunctioneerd, met gevolg dat pas begin februari 2020 bleek dat
het jaareinde resultaat slechter was dan alle maanden daarvoor
voorspeld. Er zijn voor de korte termijn interim oplossingen
aangebracht. Structurele verbeteringen en oplossingen moeten
in de eerste helft van 2020 zijn doorgevoerd. Er hebben zich
desondanks geen continuïteitsproblemen voorgedaan. Wel heeft
het vertrouwen in en de voorspelbaarheid van een jarenlang
goed functionerend financieel verslag- en begrotingscyclus een
knauw gekregen. De genomen maatregelen op korte termijn
en ideeën over de structurele oplossingen op langere termijn
moeten het vertrouwen weer herwinnen.
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.
Met accountant Flynth wordt naar verwachting in het lopende
boekjaar een sessie 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
Financieel en personeel gerelateerde processen zijn jaren
ingericht geweest en vastgelegd in Exact Synergy. In 2019
is besloten om te stoppen met Exact Synergy en op zoek te
gaan naar nieuwe software om deze taken over te nemen.
De keuze is gevallen op HR2Day, een internet based applicatie
die bij meerdere regionale omroepen in gebruik is. Het is een
klantvriendelijk en relatief eenvoudig te gebruiken pakket.
En je bent niet afhankelijk van externe (grote) partijen.
De bevindingen en aanbevelingen van Flynth bij de interim
controle 2018 zijn meegenomen bij het inrichten van de
nieuwe applicatie. Dat waren:
• Herleidbaarheid autorisaties en de logging moet bij de
accountantscontrole voldoende betrouwbaar zijn;
• Controle personeelsmutaties moeten voldoende geborgd
zijn in het systeem.
Voor de digitale factuurverwerking is in de loop van 2019 de keuze
gemaakt voor het eveneens webbased softwarepakket Elvy.
Registratie van verplichtingen en contracten
Door de perikelen op de financiële administratie is aan de eerder
gedane aanbeveling om een verplichtingenadministratie op te
zetten nog geen gevolg gegeven. In 2020 zal RTV Noord deze
aanbeveling wederom onderzoeken en mogelijk op zoek gaan
naar (een) passende applicatie/ software, die kan ondersteunen
bij de opzet van deze verplichtingenadministratie.

TOEKOMST REGIONALE OMROEPEN
Corona en het effect op RTV Noord
Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag
2019 is Nederland getroffen door de verspreiding van het Corona-
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virus, met alle gevolgen die dat heeft voor de samenleving. De
consequenties zijn genoegzaam bekend. In zijn (eerste) toespraak
tot het Nederlandse volk op maandag 16 maart 2020 heeft
premier Mark Rutte de eerste maatregelen ter voorkoming van de
verspreiding aangekondigd. Ook werd toen duidelijk dat een aantal
sectoren in de samenleving werd aangemerkt als van ‘vitaal
belang’. Waaronder de mediasector en dus ook de regionale
publieke media-instelling RTV Noord. Zijn nieuwsvoorziening
en eventuele calamiteitenfunctie voor de provincie Groningen
zijn cruciaal. Het is een crisis die niet is voorzien en waarvan de
gevolgen niet van tevoren konden worden ingeschat. RTV Noord
wordt mogelijk geconfronteerd met ziektegevallen en dat betekent
een grote druk op de interne organisatie. Een speciaal opgezet
Coronateam heeft dagelijks contact over de gang van zaken en
houdt zich eveneens bezig met scenario’s voor de langere termijn.
De gevolgen na de uitbraak van het virus in Nederland zijn groot
en heeft bij RTV Noord met name gevolgen op de programmering
en de verkopen van de reclame. Zowel de landelijke verkopen als
de regionale verkopen stagneren, offertes worden aangehouden
en/of gecanceld en reeds ingeboekte campagnes worden
uitgesteld of eveneens gecanceld. De omzet zal, gebaseerd op
de cijfers tot en met Q1 2020, naar verwachting teruglopen met
meer dan 20% van de totale reclame-inkomsten (begroot op ruim
1,7 miljoen). De regionale omzet voor radio en TV zal in het reële
scenario dalen met ongeveer 20%. Het effect op de landelijke
verkoop via ORN is sterker, omdat RTV Noord dankzij haar hoge
kijk- en luistercijfers een onevenredig groter deel van de landelijke
omzet krijgt. De daling in het reële scenario komt dan ook
harder aan: ruim 25%. De online omzet blijft naar verwachting
vooralsnog op hetzelfde niveau.
Wat het effect daadwerkelijk op jaarbasis zal zijn is sterk
afhankelijk van de duur en de diepte van de crisis. De te
nemen maatregelen om het resultaat en de continuïteit van de
bedrijfsvoering in de benen te houden, moeten in de maanden
april en mei 2020 hun beslag krijgen. De gevolgen voor de
(nabije) toekomst liggen in de economische ontwikkelingen die het
gevolg zijn van deze crisis. Te denken valt aan oplopende kosten,

vanwege de vervanging van zieken, de pensioenvoorzieningen,
belastingdruk en toename stuwmeer vakantiedagen. Zoals
in het verleden al eerder is gebeurd kan deze crisis leiden tot
bezuinigingen op de rijksuitgaven en dat zal mogelijk ook ten
koste gaan van de regionale publieke media-instellingen.
Hoewel het op dit moment het grootste risico betreft voor
de bedrijfsvoering, maakt deze crisis geen deel uit van de
risicoparagraaf. Dat is gezien de onvoorspelbaarheid ervan niet
vreemd; de impact is groter dan die gelden voor de meeste
andere risico’s. Ondanks de grote onzekerheid is het niet de
verwachting dat de liquiditeitspositie van RTV Noord in gevaar
komt. Alle inspanningen gedurende deze crisis zijn gericht
op het in standhouden van de nieuwsverslaggeving en de
uitoefening van de wettelijke taken. Het bedrijf zet zich daar
volledig voor in en kan dat doen dankzij de publieke financiering.
Die biedt in deze tijden de zekerheid dat RTV Noord haar vitale
functie kan blijven uitoefenen.
Dat RTV Noord voorziet in een informatiebehoefte in tijden van
crises blijkt uit de TV-cijfers. Die zijn in de gehele maand maart
2020 door-de-week 34% hoger dan in februari, met gemiddeld
98.000 kijkers. De gemiddelde kijktijd neemt met 2 minuten toe
tot 22.21. De weekendprogrammering met Expeditie Grunnen
kent een stijging van 20% naar gemiddeld 113.000 kijkers. DagTV stijgt zelfs met 60% naar 48.000 kijkers met verdubbeling van
de kijktijd. Het tweede deel van de maand maart is gemiddeld
hoger dan het eerste deel, toen het onderwerp Corona in
Groningen nog geen prominente rol speelde. Interactie met het
publiek (spelletjes, stellingen) kent eveneens een verdubbeling
van de aantallen die we gewend waren.
Uitgangspunt van het kabinet gedurende deze crisis, is het
behoud van werkgelegenheid teneinde te voorkomen dat een
grote groep individuele Nederlanders in financiële problemen
komt. Hiertoe heeft het kabinet het bekende pakket aan
noodmaatregelen getroffen. De meest in het oog springende
maatregel is de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor

Werkbehoud (NOW)’. Om voor deze maatregel in aanmerking
te komen dient er sprake te zijn van een te verwachten
omzetverlies van minimaal 20%. Hiermee is deze regeling niet
op RTV Noord van toepassing. De omroep maakt weliswaar
omzet middels reclame-inkomsten, maar is grotendeels publiek
gefinancierd; het voor 2020 toegekende budget wijzigt niet.
Als gezegd, de reclame-omzet loopt stevig terug, campagnes
worden teruggetrokken of uitgesteld, maar dat zal niet (meer
dan) 20% van de totale inkomsten betreffen.
Algemene media-ontwikkelingen
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. Daarenboven
bieden nieuwe platforms 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.
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Samenwerking en nieuwe journalistieke werkwijzen
RTV Noord
Voor wat betreft toekomstige samenwerkingen tussen regionale
omroepen onderling of in samenwerking met lokale dan
wel landelijke publieke media-instellingen is hierboven het
nodige gezegd. Samenwerkingen zijn goede initiatieven,
waar RTV Noord met overtuiging en loyaliteit aan meewerkt.
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. Maar altijd geldt bij
samenwerking: het moet de lokale en regionale journalistiek
ten dienste staan, met behoud van de eigen identiteit.
RTV Noord wil nieuwe digitale platforms ook juist 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, waaronder Facebook en Instagram. Het succes op
deze media kent ook een keerzijde. Begin 2020 hebben we
onder de naam Tou Eem een actie gestart om de verhuftering
die steeds meer plaats vindt op social media onder de aandacht
te brengen. Dit heeft tot landelijke aandacht geleid. Na de actie
zijn Facebook-groepen aangemaakt, waarbij gebruikers via
moderatie mensen kunnen toelaten of afwijzen in deze groepen.
Via een aantal opgezette Facebook-groepen, waaronder
Groningen Sterk!, komen we zelf in gesprek 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. Interactie en
betrokkenheid bij je regio in optima forma.
Volgers op Instagram zagen een toename in het aantal Stories
dat we zijn gaan plaatsen: een ontwikkeling waar we verder op
zijn gaan inzetten om een jonger publiek (20-35 jaar) te bereiken.
Instagram voegde in 2019 een derde tak aan zijn producten toe,
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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.
In 2019 hebben we serieuze schreden gezet op het pad
van podcasting. Wekelijks is er op maandag de podcast
De Koffiecorner waarin op ontspannen en humoristische wijze
wordt teruggekeken op de sportwedstrijden van het weekend
van FC Groningen, Donar en Lycurgus. In samenwerking met
het UMCG wordt de podcast De Genezers gemaakt over ziekte
en genezing, onderzoeken en ontwikkelingen in de medische
wetenschap. Turbulente tijden: de commotie om windmolens
was een documentaire als podcast over windmolenparken
bij Meeden. Tenslotte is de podcast Twij Deuntjes am See
gemaakt over Groningstalige liedjes en liedjes uit andere kleine
taalgebieden in binnen- en buitenland.
Het multimediale project Vanaf de Redactie (VDR) verbindt radio,
social media, dag-tv en telefonie op een integrale wijze met
elkaar. Op de redactie is een multimediale hoek ingericht die
hierin voorziet. Voorbeelden zijn de maximale rijsnelheid terug
naar 100 kilometer. Wat betekent dat voor de automobilist? Twee
verslaggevers hebben het traject Groningen naar Maastricht
op deze wijze gereden en daarvan verslag gedaan. De één reed
door Duitsland, de ander door Nederland. De Corona-crisis is op
deze manier ook enkele malen behandeld, waarbij specialisten
op een eenvoudige wijze de uitzending ‘in getrokken’ kunnen
worden en vragen van luisteraars en social media-gebruikers
beantwoorden.

Zie bijgaande overzichten van de uitgezonden documentaires en de evenementen waarvan verslag is gedaan.
Documentaires
Titel documentaire

Noord

Een eigen planeet- Groningen Museum ism
documentairemakers Frenk van der Linden en Eric Blom

Noord
Noord

Datum 1e
uitzending
bij regionale
omroep

Vorm

Kanaal (of kanalen) waarop de
documentaire is uitgezonden

Podcast,
serie e.a.

TV

Radio

Online

10 november

x

Lotz Leeft

regelmatig

x

Onderzoeksproject MSC Zoe ism Oost, Drenthe en
Fryslan

regelmatig

x

Noord

Kind van NSB-ouders ism Stichting Oorlogs- en
Verzetscentrum Groningen

4 mei 2019

x

x

Noord

Brand in het gemeentehuis ism Stichting Oorlogs- en
Verzetscentrum Groningen

4 mei 2019

x

x

Fotocredits

Anders*

x
x
x

x

Evenement
Omroep

Titel evenement

Datum 1e uitzending bij
regionale omroep

Kanaal (of kanalen) waarop het
evenement is uitgezonden
TV

Noord

Verkiezingsdebat ism provincie

Noord

Uitslagenavond (vernieuwende vorm via visual radio)

Radio

Online

dinsdag 19 maart

x

x

x

woensdag 20 maart

x

x

x

Fotocredits

Social
media*
x

Noord

Bevrijdingsfestival ism organisatie bevrijdingsfestival

5 mei

x

x

x

Noord

4 mijl ism organisatie

zondag 13 oktober

x

x

x

x

Noord

Voor Elkaar; project gericht op verbinding met Groningen

9 t/m 24 december

x

x

x

x

Noord

Grunneger Week

Noord

Boskloppergala ism Van Beresteyn

Noord

Eurosonic/Noorderslag ism organisatie

x

16 t/m 22 maart

x

x

x

x

23 februari

x

x

x

x

15 t/m 18 januari

x

x

x

x

x

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 lof voor de constructieve en
plezierige wijze van samenwerken.
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DE REDACTIE
In 2019 had RTV Noord met al haar kanalen een jaarbereik van
88% van de Groningers (Bron: Onderzoek regionale publieke
omroep Motivaction, aug.-dec.2019, leeftijd 18-75 jaar).
Hetzelfde percentage als in 2018, maar hoger dan 2017.
En nog steeds het hoogste percentage vergeleken met de
collega regionale omroepen. De waardering per kanaal was
voor zowel radio als TV een 7,3 en voor online een 7,5.
We voerden constructieve gesprekken met een aantal lokale en
streekomroepen in Groningen. De eerste concrete stappen zijn
dat we een aantal omroepen gaan helpen om hun vakkennis te
verbeteren; initiële afspraken zijn voor begin 2020 gemaakt.
We bogen ons over de vraag hoe we gezamenlijk de journalistiek
in Groningen kunnen verbeteren, dit mede in het kader van
subsidies die door het kabinet worden verstrekt. De inzet is om
de samenwerking met de lokale en streekomroepen bestendig
te maken, en doorgaat als de subsidie ophoudt.
Ook hebben we de banden met de media-opleidingen in Groningen
aangehaald, bijvoorbeeld met de Rijksuniversiteit Groningen
(RuG), de Hanzehogeschool Groningen en Windesheim in Zwolle.
Uitgangspunt is dat we van elkaar leren en dat we elkaar versterken.
Het project voor onderzoeksjournalistiek dat we samen met
Omrop Fryslân, RTV Oost en RTV Drenthe hebben opgezet
leverde in 2019 verschillende onthullingen op. Eén van de
onderzoeken, naar de nasleep van de container ramp met
de MSC Zoë, werd door alle landelijke media overgenomen
en speelde een rol in het debat in de Tweede Kamer over de
veiligheid van deze grote containerschepen.
Los van dit project hechten wij aan diepgravende journalistiek.
We zijn bijvoorbeeld journalistiek leidend in het aardbevingsdossier.
Onze primeurs leidden met regelmaat tot felle debatten in het
parlement. In sommige verhalen hebben we weken en soms zelfs
maanden tijd gestoken. De controle van de macht vergt veel tijd,
energie en dus geld, maar we vinden dat het tot onze primaire
taak en rol als regionale publieke omroep behoort.

32 I MOI!

ONLINE/SOCIAL
Online en social staan tegenwoordig synoniem aan mobiel.
De smartphone heeft inmiddels bijna heel Nederland veroverd,
en dat zien we terug in onze statistieken. Meer dan negentig
procent van ons publiek bereikt ons via telefoon of tablet.
We verwachten dat deze trend zich verder doorzet en investeren
tijd en energie in het ‘mobielvriendelijk’ publiceren van al onze
verhalen. Bij alle innovaties is dat het uitgangspunt.
Dat mobiel nog meer terrein wint, betekent niet dat alle verhalen
zo kort mogelijk moeten zijn. Dat was een aantal jaren geleden
nog een harde wet voor publicaties op het internet, maar dat is
(gelukkig) niet meer zo. We merken dat Groningers aanhaken op
wezenlijke, goed uitgeplozen verhalen. Hoe lang ze ook zijn.
We zijn in 2019 begonnen met een uniek concept: Vanaf de
Redactie. Dat is een live-uitzending op internet waarbij we
onze verschillende platformen aan elkaar verbinden, ook radio
en dag-tv. Dit concept bestaat nog nergens. We moeten het
wiel zelf uitvinden en dat zorgt voor een prachtige zoektocht
met veel vallen en opstaan. We zien zoveel potentie in deze
nieuwe manier van verhalen vertellen dat we er in 2020 bij
social en online prioriteit aan geven. We hebben inmiddels
onder andere (achtergrond) uitzendingen gemaakt over stikstof,
boerenprotesten, lerarenstakingen en de verlaging van de
maximum snelheid naar 100 kilometer per uur.
Volgens Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction,
aug.-dec.2019, leeftijd 18-75 jaar, bereikte RTV Noord via de online
kanalen in 2019 69% van de Groningers. Google Analytics / NOS,
2019 rapporteerde voor RTV Noord 132.678.267 online bezoeken
op jaarbasis. Een stijging van 10,67% ten opzichte van 2018.
Gerelateerd aan het inwonertal blijft RTV Noord op internet
de best bezochte regionale omroep van het land, zowel voor
online (website en app) als via onze socialkanalen (e.g. Facebook,
Instagram). Gezien de groeiende populariteit van YouTube gaan
we veel vaker op dat podium onze kunsten vertonen. De eerste
stappen daartoe zijn in 2019 gezet, in 2020 oogsten we.
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TELEVISIE
De laatste jaren hebben we door de programmatische
wijzigingen veel meer Groningers weten te bereiken via TV
Noord. Het jaar 2019 leert ons dat de groei is gestagneerd en
dat we een vergelijkbaar dagbereik hebben als het jaar ervoor. In
2019 keken er doordeweek gemiddeld 88.000 Groningers naar
Noord Vandaag (18-24 uur), in 2018 zaten we op 90.000. Het
cumulatieve bereik per maand is wel gestegen van 409.000 naar
414.000, hetzelfde geldt voor de gemiddelde kijktijd: van 18.07
minuten in 2018 naar 18.49 minuten een jaar later.
Net als doordeweek hebben in het weekend ook veel Groningers
hun tv in de avonduren afgestemd op TV Noord. In 2019 hebben
er gemiddeld per weekend avond 103.000 Groningers naar
Expeditie Grunnen gekeken, in 2018 waren dat er 104.000.
Met beide programma’s slagen we er nog steeds in om veel
Groningers aan ons te binden met de uitgangspunten: nieuws,
sport, cultuur, regio en verbinding. Daarnaast hebben ook
programma’s rondom de feestdagen, het weerbericht en Klouk
bijgedragen aan een hoog bereik.
Uit het Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, aug.dec.2019, leeftijd 18-75 jaar blijkt dat het jaarbereik van het TVkanaal in 2019 76% was. Het weekbereik volgens dit onderzoek
was 52% in 2019, een lichte daling vergeleken met 2018 (55%).
Ook in 2019 hebben we geïnvesteerd in het nog beter maken
van onze programma’s. Dat staat ook hoog op de agenda voor
komend jaar. We willen blijven ontwikkelen en het elk jaar nog
beter doen.
Gerelateerd aan het aantal inwoners zijn we nog steeds de best
bekeken regionale omroep van het land.
We zijn in het voorjaar van 2019 begonnen met een robotic
camerasysteem voor in de studio van Noord Vandaag. Voorheen
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stonden er drie cameramensen in de studio om het programma
goed in beeld te brengen. Het robotic camerasysteem wordt
aangestuurd door één persoon. Hierdoor kunnen we onze
middelen nog efficiënter inzetten.

Podium Noord geprogrammeerd met vooral artiesten uit Stad
en Ommeland. In de zomer hadden we op de radio een nieuw
zomerproject Op Fietse. Verslaggevers trokken zes weken
lang kriskras door de provincie om persoonlijke verhalen op te
tekenen van Groningers.

RADIO

In het najaar hebben we hard gewerkt aan de realisatie van
het project Voor Elkaar. Van 9 tot en met 24 december stond
Radio Noord, in samenwerking met online en TV in het teken
van goed doen voor elkaar. Het leverde veel mooie verhalen en
ontroerende momenten op. Op 24 december organiseerden we
een slotdag met live radio en TV vanuit Cultuurhuis De Klinker in
Winschoten.

Uit het Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction,
aug.-dec.2019, leeftijd 18-75 jaar blijkt dat het jaarbereik van
het radio-kanaal in 2019 55% was. Het marktaandeel kreeg in
2019 een forse tik vergeleken met 2018: van 19% naar 15,7%.
De bereikcijfers 2018 en 2019 zijn weliswaar nagenoeg gelijk,
de luistertijd nam echter af. Hetgeen resulteert in het lagere
marktaandeel (Bron: NLO-GFK). Nog altijd de hoogste van de
regionale publieke zenders, maar teleurstellend qua ambitie.
Radio Noord is in 2019 wederom de grootste zender van
Groningen. De radiomarkt is de laatste jaren een sterk
competitieve markt geworden. Ook in Groningen strijden een
groot aantal landelijke, maar ook relatief nieuwe regionale
commerciële zenders om de gunst en aandacht van de
luisteraars. In die markt zijn we nog altijd de nummer 1
en dat is een mooie prestatie.

Traditiegetrouw werd het jaar op Oudjaarsdag afgesloten
met Alle 50 Goud. Dit jaar live vanuit dorpshuis De Wending
in Zuidwending. Tijdens live uitzending werd ook de Grunny
uitgereikt, de jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord. In 2019 ging
ie naar WatAans! De Groningse rapgroep die met hun ludieke
teksten in het Gronings vooral populair zijn bij jongeren.

Dagelijks stemden 62.000 luisteraars af op Noord. Wekelijks
hebben we een cumulatief weekbereik van 104.000 mensen
(Bron: NLO/GfK).
Inhoudelijk stond 2019 vooral in het teken van het werken aan
nieuwe programma’s die aan het begin van het jaar van start
gingen. Op weekdagen in de ochtend een nieuwe programma
van Edwin Pasveer en zijn team en in de middag een nieuw
programma van Karel Oosterhuis.
Op 5 mei maakten we een groot multimediaal programma
live vanaf de Drafbaan in Groningen. In samenwerking met de
organisatie van het Bevrijdingsfestival werd opnieuw succesvol
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SALES & MARKETING
De kracht van online in combinatie met TV en/of radio werd
in 2019 steeds meer ontdekt door nationale en ook regionale
adverteerders. Deze dynamische media kenmerken zich
vooral in hun communicatiekracht. Daarnaast hebben zij
een versterkend effect wanneer ze op de juiste wijze in een
communicatiecampagne worden ingezet.

2019 was het jaar waarin we Groningers volop lieten meedoen
in onze marketingcampagnes. ‘Samen zijn wij Noord’ was
het uitgangspunt, Groningers met elkaar (en met RTV Noord)
verbinden. Om je in het echte leven verbonden te voelen, moet je
een ander eerst kennen. We bedachten daarom drie campagnes
die daarop aansloten:

Regionaal zag RTV Noord een verschuiving naar meer onlineinkomsten. Display campagnes, pre-rolls en RTB-inkomsten
zorgde online voor een groei van 13% t.o.v. 2018. TV bleef in
2019 stabiel, veel adverteerders boekten goede resultaten met
hun campagnes, deels door het hoge bereik en de kracht van
de combinatie met online. Radio liet net als vorig jaar een lichte
daling zien. In 2019 kwam dat voornamelijk door het vertrek van
enkele grote adverteerders als gevolg van landelijke overnames.

• In de eerste ‘MOI’ campagne begroetten we de Groningers,
en zij elkaar. Met behulp van 500 vrijwilligers die allemaal vol
trots een makelaarsbord aan hun huis hadden hangen met
daarop de welbekende Groningse groet, werd onze provincie
wekenlang een stukje vriendelijker. We zagen elkaar, groetten
elkaar en de eerste gesprekken ontstonden.

De landelijke verkooporganisatie liet in 2019 een mooie stijging
van omzet zien van 11% ten opzichte van 2018. Vooral regionale
televisie was zeer in trek bij nationale adverteerders.

In juni 2017 is de Stichting Tijdelijk Beheer ORN opgericht
met als doel het tijdelijk beheren van de aandelen ORN.
Daar een voorziene fusie met een derde partij niet doorging
is het woord ‘Tijdelijk’ uit de naam geschrapt. Bestuurder van
RTV Noord is bij oprichting voor vier jaar benoemd als voorzitter
van genoemde Stichting. Het betreft een onbezoldigde functie.
In 2019 is de advisering verder geprofessionaliseerd en worden
klanten van concept tot evaluatie nog intensiever begeleid.
Nieuwe inzichten over de effectiviteit van Google advertising
hebben adverteerders doen inzien dat er veel meer werd beloofd
dan wordt waargemaakt. Televisie en radio hebben nog steeds
niet aan kracht verloren als het gaat om het opbouwen van
naamsbekendheid. Ze lijken dan misschien niet hip of modern,
maar uit internationale onderzoeken blijkt steeds opnieuw dat
ze het hoogste rendement realiseren. En dat geldt ook voor TV
Noord en Radio Noord met hun hoge bereik en trouwe kijkers en
luisteraars.
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• De tweede ‘PICKNICK’ campagne was gericht om het
gesprek aan te gaan. Samen iets leuks doen en je nieuws
delen met een ander. We maakten 15 picknickroutes, dwars
door de provincie, plaatsten op die routes picknickbanken
van Groningse kunstenaars. De routes konden worden
gedownload en worden gewandeld of gefietst. Na het einde
van de campagne werden de picknickbanken verloot en
geplaatst op plekken waar mensen er opnieuw samen gebruik
van konden maken. Zo staat er nu bijvoorbeeld een bank
in een volkstuin in Middelstum, op een dakterras van een
zorgcentrum in Haren en in een bedrijfskantine in Groningen.
• In de derde ‘WEBSHOP’ campagne ging het om het helpen
van een andere Groninger. In de shop verkochten we t-shirts
en truien met diverse uitwerkingen van het woord ‘MOI’,
gedragen door onze collega’s van tv en radio. Wanneer
iemand iets in onze webshop kocht, ging een deel van die
aankoop naar een andere Groninger die het verdiende.
Iemand die al jaren klaarstond voor een ander en nu zelf
eens een bloemetje verdiende. Of een tas vol boodschappen.
In twee maanden tijd verkochten we ruim 1.500 items en
maakten we tientallen goede Groningers blij met een leuk
cadeautje en een groots gebaar.
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MEDIAFACILITEITEN & ICT
In 2019 zijn zowel de nodige vervangingsinvesteringen
gedaan, alsook invoering van nieuwe technieken in de gehele
productie- en distributieketen.

Begin Q3 2019 zijn we gestart met de inkoop van een nieuw
newsroomsysteem. De ingebruikname van het nieuwe
systeem zal begin mei 2020 zijn. De inkoop is binnen de
raamovereenkomst Mediatechniek gedaan.

Binnen mediatechniek is ingezet op het verbeteren van de
‘contributie technieken’ voor het sneller en eenvoudiger
binnenhalen van content. Hiervoor is gekozen om de
verschillende technieken (4G, LAN/WLAN en IP satelliet)
tegelijk te kunnen laten werken, zodat de aanlevering naar
RTV Noord op hoog niveau is. Deze techniek is eveneens
toegepast in de vervanging van de auto die dagelijks met de
‘verslaggever van de dag’ door onze provincie rijdt.
Samen met ICT en toeleveranciers zijn we er in geslaagd om van
het glasvezelnetwerk in de stad Groningen gebruik te maken om
live camera-, video- en audiosignalen naar de MediaCentrale
te transporteren. Hierdoor zijn we in staat om met minder
externe middelen, zoals een reportagewagen en minder
verkeersbewegingen, een uitzending te realiseren. De regie- en
uitzendploeg werkt dus vanuit de MediaCentrale en niet meer op
locatie.
In de TV studio zijn de vast camara's vervangen door camera's
die vanuit de regie worden bedient door een nieuwe functie van
Remote Camera Operator: de gehele uitzending wordt nu in HD
geregistreerd. Er zijn door deze robotisering en automatisering
minder mensen nodig.
Omdat we in 2020 de telefooncentrale gaan vervangen is
gekeken naar de afhandeling van de telefoongesprekken naar en
van de studio's. Er is een volledig IP-systeem voor ingericht.
Binnen ICT zijn de nodige aanpassingen en vernieuwingen
gerealiseerd. Een belangrijke aanleiding is daarbij geweest
de eerder genoemde ransomware infectie, die op een deel
van het netwerk actief was. Hierop zijn diverse verbeteringen
aangebracht op het gebied van preventie, detectie en herstel.

38 I MOI!

JAARVERSLAG 2019

I 39

SOCIAAL JAARVERSLAG 2019
In 2019 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). We hebben dit jaar ingezet op onze missie
om onmisbaar te zijn voor Groningen en alle Groningers door
het beste multimedia platform van Groningen en voor
de Groningers te zijn en te blijven.

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, waarbij we niet
schromen nieuw talent aan ons te binden. 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 in zetten.

Dit doen we binnen de kaders van online eerst, samen bouwen
en eigenaarschap. Samen met de medewerkers hebben we voor
deze kaders regiegroepen samengesteld. Deze regiegroepen
werken aan een plan om medio 2020 op deze manier te gaan
werken.
De leidinggevenden zijn onder leiding van een teamcoach bezig
geweest om hun visie op de organisatie vorm te geven en na te
denken over welke organisatieontwikkeling bijdraagt aan het
behalen van de missie en het doel. 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.
Verschillende teams zijn onder begeleiding van een teamcoach
aan de slag gegaan met het formuleren van hun teamdoel en
het plan om dat doel te gaan behalen. Het komende jaar zal
verder geïnvesteerd worden in teamontwikkeling en -coaching
op alle niveau’s.
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• Aantal fte’s ultimo 2019 verdeeld naar

Beoordelen en functioneren

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 2019 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.

Omroep

Programma

Techniek

Reclame

Overig

Totaal

RTV Noord

54,65

11,70

6,60

9,20

82,15

Ook in 2019 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 deze vorm.

Vrouw

Totaal

Scholing, opleiding en (loopbaan)begeleiding

2
23
17
29
12
10
93

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 2019
is € 90.316 besteed aan opleidingskosten (trainen, coachen en
opleiden van medewerkers).

• Personeelsbestand (leden) verdeeld naar leeftijdscategorie en man/vrouw per 31 december 2019
Leeftijdscategorie

Man

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
14
12
17
11
8
63

Personele mutaties

Leden

Aantal personeelsleden per 31 december 2018
Instroom
Uitstroom
Aantal personeelsleden per 31 december 2019

91
8
6
93

Arbeidsovereenkomsten

Leden

Bepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Totaal per 31 december 2019

12
81
93

Ziekteverzuimgegevens
(excl. zwangerschapsverlof)

2019

2018

2017

Verzuimpercentage
Gemiddelde verzuimduur
Meldingsfrequentie

4,0
10,9
1,2

4,8
7,2
1,7

4,7
8,0
1,3

Ziekteverzuim aantallen
(excl. zwangerschapsverlof)

2019

2018

2017

Kort verzuim
Middellang verzuim
Lang verzuim
Totaal aantal verzuimen

83 %
10 %
7%
100 %

95 %
1%
4%
100 %

92 %
1%
7%
100 %
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1
9
5
12
1
2
30

De gemiddelde leeftijd is 42 jaar. Dit is een daling ten opzichte
van 2018 (44 jaar), wat toen ook al een daling met het
voorgaande jaar was.

Op 31 december 2019 waren er bij RTV Noord 12 medewerkers
met een contract voor bepaalde tijd. De overige medewerkers
hebben een contract voor onbepaalde tijd.

Verzuimpercentage is in % berekend op basis van aantal
verzuimen. Gemiddelde verzuimduur is gemiddeld aantal dagen
verzuim. Meldingsfrequentie betreft aantal meldingen/totaal
personeelsbestand (leden).

We hebben iedere relevante opleidingsvraag kunnen honoreren
en verder ingezet op de teamontwikkelingen die we in 2020
verder door gaan zetten. Alle leidinggevenden hebben
gezamenlijk teamtrainingen gevolgd. Op de redactie zijn veel
interne trainingen verzorgd door eigen medewerkers op het
gebied van netwerken, nieuwsinterviews, nieuwslezen, sociale
media en stemgebruik. Externe professionals gaven trainingen
in onder andere creatief schrijven voor online, storytelling, live
interviewen en technieken op het gebied van nieuwe media.
Ook werden diverse journalistieke congressen bezocht.
Daarnaast is door een teamcoach gewerkt aan het teamfunctioneren en is ook aandacht besteed aan timemanagement
voor de verslaggevers.
De ondernemingsraad en de bedrijfshulpverleners werden
bijgeschoold.

Het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie zijn in vergelijking met 2018 (licht) gedaald. In 2019 hadden we te maken
met meerdere (zeer) langdurige verzuimen en een iets lager
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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VERKLARING INTEGRITEIT VAN BESTUURDERS
EN WERKNEMERS (MODEL X)
• Betreft media-instelling: RTV Noord
• Statutaire vestigingsplaats: Groningen
• Bijlage bij de jaarrekening: 2019

VERKLARING

Hierbij verklaart het bestuur dat de regionale media-instelling
RTV Noord in 2020, 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, 21 april 2020

44 I MOI!

JAARVERSLAG 2019

I 45

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;
- 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 2019 van kracht zijn. RTV Noord heeft zich
hieraan gecommitteerd.
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• 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:
• Met accountant Flynth zal naar verwachting in het lopende
boekjaar een sessie georganiseerd worden over AO/IBonderwerpen 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 met regelmaat 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 2020 niet heeft gefunctioneerd.
Deze bedrijfsvoeringsverklaring heeft het besturende orgaan
besproken met het toezichthoudende orgaan.
Gijs Lensink, directeur/bestuurder RTV Noord
Groningen, 21 april 2020
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JAARREKENING 2019
BALANS (NA RESULTAATBESTEMMING)
31-12-2019
€

ACTIVA

31-12-2018
€

Inventaris en inrichting
Andere vaste bedrijfsmiddelen

PASSIVA

31-12-2018
€

Eigen vermogen

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen

31-12-2019
€

464.368

Algemene reserve

2.401.589

2.416.673

523.315

570.843

Reserve voor media-aanbod

- 185.444

- 15.085

1.004.801

948.267

399.703

1.927.818

2.216.145

2.401.589

1.983.478

Voorzieningen
Financiële vaste activa
Deelnemingen

15.000

15.000
15.000

15.000

Voor pensioenen

303.076

277.621

Voor belastingen

31.821

78.703

Overige

88.320

71.037
423.217

427.362

Vlottende activa
Overige voorraden

7.508

Kortlopende schulden

–
7.508

–

Schulden aan leveranciers

385.984

524.600

Belastingen en premies sociale verzekeringen

352.601

329.210

Vorderingen

Schulden inzake pensioenen

Handelsdebiteuren

Overlopende passiva

236.453

543.728

–

- 8.676

Overige vorderingen

348.202

306.220

Overlopende activa

162.196

189.400

Belastingen en premies sociale verzekeringen

746.852
Liquide middelen

Totaal

48 I MOI!

1.423.224

1.030.672

Totaal

4.872

24.328

737.584

856.688
1.481.040

1.734.827

4.120.402

4.563.778

1.534.627
1.423.224

1.534.627

4.120.402

4.563.778
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EXPLOITATIEREKENING
2019
€

2018
€

9.340.965
–
1.925.583

9.276.512
–
1.893.183

2.250
59.664
43.619
–
110.566
185.769

–
9.043
15.056
1.000
46.304
191.357

11.668.416

11.432.456

4.910.809
1.273.634
660.806

4.647.182
1.137.742
810.378

218.485
381.764
2.283.813
642.815

222.555
285.152
2.191.265
563.152

148.296
299.633
871.847
185.769

170.945
343.503
860.745
191.357

Som der bedrijfslasten

11.877.671

11.423.977

Bedrijfsresultaat

- 209.255

8.479

- 2.554

- 526

Baten

Media-aanbod
- OCW-bijdrage
- overige subsidies
- reclamebaten
Programmagebonden eigen bijdragen
- sponsorbijdragen
- 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

Rentebaten en inkomsten uit beleggingen
Rentelasten en soortgelijke kosten (-/-)

Som der financiële baten en lasten

18
- 2.571

-526
–

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

- 211.808
26.365

- 23.038

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

- 185.444

- 15.085

Exploitatieresultaat na overdracht

- 185.444

- 15.085

81,79
82,15

78,91
81,92

Vennootschapsbelasting

Over te dragen reserve voor media-aanbod

FTE gemiddeld
FTE ultimo

50 I MOI!

–

7.953

–
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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

