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

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 alle Groningers.”
Het Doel is:
“ Het beste multimediaplatform van Groningen en
voor Groningers te zijn.”
Dit doen we binnen de pijlers samenbouwen en eigenaarschap.
Het per mei 2020 geïmplementeerde redactiesysteem, Dalet
Galaxy, bepaalt ons werkproces. De redactie is leidend in de
staande organisatie; de andere afdelingen zijn ondersteunend
hieraan.

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.

4 I MOI!

JAARVERSLAG 2020

I5

SAMENSTELLING VERTEGENWOORDIGENDE
ORGANEN ULTIMO 2020
In die soms onoverzichtelijke wereld willen wij een platform
bieden. Waar mensen betrouwbaar adequaat nieuws kunnen
halen, achtergronden, duiding, opinies én sport en cultuur.
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 televisie bedrijf (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
•
•
•
•
•
•

Dhr. H. Binnendijk (tot 13 maart 2020)
Mevr. E.B. Klinkhammer (per 1 juni 2020)
Mevr. B.A. Nomden-Stenekes, vice-voorzitter
Mevr. G.N. Paanakker (per 1 april 2020)
Dhr. R. Swart, voorzitter
Dhr. S. van der Ziel

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

Samenstelling Hoofdredactie

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

Samenstelling Redactieraad
•
•
•
•
•

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

• Dhr. M. van den Berg, hoofdredacteur

Samenstelling Mediaraad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mevr. E. Dijkstra, Groningen (Sport)
Mevr. A. ten Have-Mellema, Beerta, voorzitter (Landbouw)
Mevr. P. Hietbrink, Stadskanaal (Onderwijs)
Dhr. G. Jensma, Sauwerd (Groninger Taal & Cultuur)
Mevr. G. Klooster, Winschoten (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 org.)
Vacature (Minderheden, Zorg & Veiligheid)
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BESTUURSVERSLAG
Bericht bestuurder
Per brief van 7 juni 2018 heeft het Commissariaat voor de
Media laten weten RTV Noord aan te wijzen als regionale
publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke
mediadiensten in de provincie Groningen voor de periode van
3 juni 2018 tot 3 juni 2023. 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. Eind 2020
is de wetswijziging doorgevoerd waarmee de periode van
aanwijzing als regionale omroep is gelijk getrokken met de
concessieperiode van de RPO (en daarmee ook van de NPO),
tot 2025. Dat geeft vertrouwen en de nodige rust om
gezamenlijk te bouwen aan een optimaal functionerend
regionaal mediabestel.
Het jaar 2020 stond geheel in het teken van de pandemie die
niet alleen ons trof, maar de gehele wereld in haar greep
hield. Toen Nederland zondag 15 maart 2020 in een lockdown
ging, leek niets meer zoals het was. Eén ding was zeker: onze
nieuwsvoorziening en publieke rol in de Groninger samenleving
moest doorgaan. Vergaande maatregelen om te kunnen
blijven werken en te voorzien in onze publieke opdracht waren
noodzaak. En dat is gelukt. Het bereik van de distributiekanalen
bleef onverminderd hoog. Mede hierdoor bleef RTV Noord
wat betreft reguliere activiteiten financieel net in de zwarte
cijfers, dankzij de onverminderde inzet van velen en een helaas
noodzakelijk besparingsprogramma (dit met het oog op het
mogelijke structurele(re) karakter van de pandemie). Door een
eenmalige voorziening is er helaas sprake van een negatief
resultaat.
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.
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Willen wij als RTV Noord, gegeven de sterk veranderende mediaconsumptie, 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 dan sprake zijn van een
top-down structuur, waarin de leiding alle besluiten neemt.
Een modernere variant is noodzakelijk: dat veranderproces
noemen we ‘de beweging’.
Wij denken dat ‘zelforganisatie’ van teams ons kan helpen om
optimaal ge-bruik te maken van de aanwezige kennis, ervaring,
creativiteit, veerkracht, 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.
Door deze wijze van werken waren we in staat om het kloppende
hart van de organisatie te vervangen. Met veel inspanning en op
afstand (thuiswerken) werd het nieuwe redactiesysteem Nimbus
Galaxy in mei 2020 geïmplementeerd.
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.
In kwalitatieve zin was 2020 wederom een goed jaar voor
RTV Noord. Voor de jaarlijkse prijzen binnen de regionale
omroepsector zijn we drie maal genomineerd. Een nominatie
in de rubriek Jong Talent. En 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’. Deze nominatie werd omgezet in ‘klinkende munt’.
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Als RTV Noord doen wij het niet alleen
De samenwerking tussen Stichting RPO en de regionale
publieke media-instellingen is formeel vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst (SWOK). In de SWOK staat
gedefinieerd dat de publieke regionale media-instellingen
en Stichting RPO gezamenlijk invulling zullen geven aan de
uitvoering van de regionale publieke mediaopdracht. Dit gaat
op basis van gelijkwaardigheid, vanuit de eigen wettelijke
redactionele, organisatorische en financiële autonomie en
met inachtneming van ieders wettelijke en daarvan afgeleide
statutaire taak en verantwoordelijkheid.
RTV Noord vindt samenwerking en krachtenbundeling, naast
het ‘RPO-verband’, belangrijk. Zo werken we met alle dertien
omroepen al jaren samen in het landelijke verkooploket ORN,
dat voor landelijke adverteerders reclamezendtijd verkoopt voor
radio en tv. RTV Noord ontvangt vanwege het hoge bereik een
meer dan evenredig deel uit deze verkoop. Daarnaast werken
we sinds enige jaren met acht andere regionale omroepen
binnen het ‘9-online’ samenwerkingsverband voor de online
reclame-inkomsten.
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 het groeiend aantal gezamenlijke verhalen. De commerciële
samenwerking kent al een langere historie: bovenregionale sales
is een vaste waarde geworden van de reclame opbrengsten.
Ook maken alle 13 regionale omroepen gebruik van de RPO
Exchange die de uitwisseling van journalistieke producties
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tussen de regionale omroepen en de NOS vergemakkelijkt.
De Vennootschap onder Firma Regiogroei (voorheen GROE&I
(Gezamenlijk Regionaal Online Expertise en Innovatiecentrum)
is een samenwerkingsplatform op het gebied van innovatie en
ontwikkeling van regionale media, waarvan RTV Noord eind 2019
aan de wieg heeft gestaan. Van de dertien regionale omroepen
doen er tien actief mee. De andere drie regionale omroepen
(Brabant, Flevoland, NH) 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 de tien 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. Schaalvoordelen zijn dan noodzakelijk.
Regiogroei ontwikkelt en beheert de nieuwe, gezamenlijke
app- en webplatforms. Daarnaast ontwikkelt en implementeert
Regiogroei nieuwe distributie toepassingen met het doel 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 Mediainstellingen’. Na een overgangsfase van drie jaar dragen de
regionale omroepen zelf de exploitatiekosten van het centrum.
De bestuurder van RTV Noord is actief als onbezoldigd
functionaris in de Vertegenwoordiging Vennoten van de VoF
Regiogroei. De Vertegenwoordiging bestaat verder uit Bert
Klaver, directeur/bestuurder RTV Rijnmond en Peter Elbers
(als opvolger van Bert Lemmens), directeur/bestuurder L1.
In de provincie is actief samenwerking gezocht (en gevonden)
met de lokale cq. streekomroepen (waaronder OOG TV, RTV1,
Omroep Het Hogeland, RTV Zulthe) om de regionale en lokale
journalistiek te versterken. De subsidieregeling ‘Ondersteuning

regionale en lokale journalistiek en werkgelegenheid’ maakt het
mogelijk een jaar lang vier journalisten in onze regio te plaatsen
met als doel versterking van de waakhondfunctie van de
regionale democratie. Per 1 februari 2021 is dit geëffectueerd.
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 in het kader van de berichtgeving over
de verspreiding van het COVID19-virus.
Met NDC mediagroep is reeds in 2019 een programmatische
samenwerking opgezet met het oog op 75 jaar Bevrijding in
mei 2020, onder de titel De oorlog dichtbij. 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. Uiteindelijk is dit project deels uitgevoerd
vanwege de gezondheidsrisico’s. Eind 2020 is NDC mediagroep
overgenomen door het Belgische Mediahuis.
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
Jaar

Aantal
regionale
omroepen

Beschikking
OCW in Euro’s

2019

13

€

941.000

2019

9

€

4.099.289

2019

13

€

100.000

2020

7

€

1.000.000

2020

7

€

2020

13

2020

13

2020

13

‘zender’ zijn we veranderd in ‘platform’. Enkele voorbeelden
hiervan zijn: panels, quizzen, kennisfora, Facebookgroepen en
diverse onderzoeken. Maar ook stellingen, zoals bijvoorbeeld
Lopend Vuur, waar in 2020 dagelijks gemiddeld 6.462 mensen
aan deelnamen (in 2019 waren dat er gemiddeld 5.555). 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.
Hieronder een overzicht van subsidies Regeling innovatie en
samenwerking waar RTV Noord aan meedoet (RTV Noord is
geen penvoerder):

Naam project

Einddatum
subsidie

RPO Exchange

12-31-2023

GROE&I

12-31-2023

NL Ziet

12-31-2021

Ondersteuning regionale en lokale journalistiek en werkgelegenheid
(onderdeel aanvraag van € 2,1 mln)

03-31-2022

1.100.000

Ondersteuning regionale en lokale journalistiek en werkgelegenheid
(onderdeel aanvraag van € 2,1 mln)

03-31-2022

€

1.250.000

DAB+2020-2022

12-31-2022

€

939.885

Uitbreiding journalistieke samenwerking rpmi's-lpmi

12-31-2023

€

199.800

ORN Efficiente samenwerking regionale omroepen

12-31-2022
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Regiegroepen
Het managen van het veranderproces vraagt om andere en/
of nieuwe vaardigheden. Er worden begeleidingstrajecten
ingezet om zowel de regiegroepen als leidinggevenden daarin
te faciliteren. Een belangrijke bijdrage aan het veranderproces
(‘de beweging’) is weggelegd voor regiegroepen. Regiegroepen
bestaan uit ongeveer 8 à 10 personen, kennen een tijdelijk
karakter, zijn multidisciplinair van opzet en bedoeld voor
ontwikkeling van de organisatie. Een regiegroep houdt
op te bestaan als het doel is gerealiseerd. De opbrengst
van een regiegroep wordt daarna geborgd in de staande
organisatie. Daar vindt de uitwerking plaats van het door de
regiegroep opgeleverde resultaat. Er zijn regiegroepen voor
gedragsonderwerpen die de pijlers vormen onder de beweging:
Eigenaarschap en Samen Bouwen. Er is ook een regiegroep
die zich bezighouden met het werkproces (dat bepaald wordt
door het in 2020 geïmplementeerde redactiesysteem Nimbus)
of met de distributiekanalen (Online Eerst) of met de wijze van
werken in het post-corona tijdperk: hoe behouden we de goede
elementen van het werken uit die periode, gecombineerd met de
mogelijkheden die de hernieuwde vrijheid biedt (Samen Verder).
Samen Bouwen
De regiegroep Samen Bouwen is in oktober 2019 gestart. In de
regiegroep zaten mensen uit alle geledingen van de organisatie.
We hebben gewerkt aan plannen om meer en beter met elkaar
samen te werken om zo onze missie en doel van RTV Noord
te kunnen halen. Het was een reis waarbij we door middel
van vragen, sessies met de organisatie, bedrijfsbezoeken en
samenwerking met Eigenaarschap uiteindelijk een zestal
thema’s hebben gekozen: Communicatie, Teams, Rollen, RTV
Noord DNA (samen met Eigenaarschap), Werkomgeving en
Leuke initiatieven voor en door collega’s. Deze plannen zijn
uitgewerkt en gepresenteerd aan alle collega’s. Voor de nodige
verbinding tussen de collega’s in deze tijden van het werken
op afstand heeft Samen Bouwen daarnaast onder andere
interviews gehouden met collega’s en samen met de regiegroep
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Samen Verder een kerst drive-thru georganiseerd. Onze plannen
worden verder opgepakt door andere of nieuwe regiegroepen.
Eigenaarschap
De regiegroep Eigenaarschap is in 2019 gestart met een groep
van enthousiaste Noord-medewerkers. De regiegroep is met
elkaar aan de slag gegaan om te ontdekken wat er precies
onder Eigenaarschap wordt verstaan. Hiervoor hebben we een
aantal bedrijven bezocht, literatuuronderzoek, gesprekken
gevoerd met collega's en een aantal brainstormsessies
georganiseerd. Het doel van de regiegroep Eigenaarschap
is als volgt geformuleerd:
Iedere medewerker heeft zoveel mogelijk verantwoordelijkheid
voor zijn/haar rol. Dit inspireert, om in de waan van alledag, het
toch net anders, nóg beter, nóg vernieuwender te gaan doen,
om zo te zorgen dat RTV Noord het beste multimediaplatform
wordt van Groningen.
De belangrijkste speerpunten om eigenaarschap te laten
groeien zijn:
• Ontwikkelen en communiceren over het RTV Noord DNA;
• Feedback & feedforward benutten om de organisatie verder
te professionaliseren;
• Ontwikkelen van doelen en doelstellingen per kanaal,
afdeling, team en medewerker;
• Stimulerende en veilige werkcultuur.
De plannen zijn deels in nauwe samenwerking met de
regiegroep Samen Bouwen verder uitgewerkt. Zoals
afgesproken komt de regiegroep begin 2021 met een advies
aan de organisatie hoe de plannen door de staande organisatie
verder gerealiseerd kunnen worden.
Het begrip Eigenaarschap wordt al op veel plekken binnen
de organisatie bewust gebruikt en besproken. En wat nog
belangrijker is de eerste veranderingen op dat gebied zijn al
merkbaar.

Nimbus
De regiegroep Nimbus heeft begin 2020 hard gewerkt aan de
invoering van een nieuwe redactiesysteem. Met het systeem
denken we onze Online Eerst strategie beter te kunnen
verwezenlijken. In februari en maart van dit jaar stonden
alle trainingen van medewerkers gepland om vervolgens
eind maart live te kunnen gaan. En toen kwam corona. Het
projectteam heeft in korte tijd alle fysieke trainingen kunnen
omzetten naar online-bijeenkomsten. Uiteindelijk is het
systeem zonder noemenswaardige problemen begin mei live
gegaan. Voor vragen en of het melden van eventuele problemen
hadden de leden van de regiegroep een online helpdesk
georganiseerd. De overstap naar het nieuwe redactiesysteem,
met alle medewerkers die vanuit huis werken en de publicatie
van nieuwsverhalen midden in crisistijd wordt door kenners
omschreven als een ‘open hart operatie’. Door een goede
voorbereiding en de inzet van een ieder is het uiteindelijk goed
verlopen.
Online Eerst
Deze regiegroep had de focus in 2020 op drie onderwerpen.
We geven een extra impuls aan YouTube, we willen de aanhang
van FC Groningen via onze online-kanalen beter bedienen en
we willen meer én sneller relevanter online-video op de site
en app hebben. De eerste twee initiatieven hebben we in 2020
uitgerold. En begin 2021 gaan we dagelijks met twee online
verslaggevers op pad om verhalen in de provincie op te tekenen.
Een online-redacteur verwerkt die verhalen op de redactie.
Voorheen bedienden deze ‘dagverslaggevers’ met name de
radio: nu hebben ze hun focus op online, en bedienen ze radio
zoveel mogelijk.
Samen Verder
De Regiegroep Samen Verder zag in de late lente van 2020 het
levenslicht. In de regiegroep zijn alle afdelingen van RTV Noord
vertegenwoordigd. Belangrijkste opdracht voor de groep was
een antwoord te vinden op de vraag hoe we als RTV Noord
corona het beste het hoofd konden bieden. Welke maatregelen

moeten we nemen? Hoe kunnen we veilig werken en toch ons
belangrijke werk blijven doen? Hoe houden we collega’s die op
afstand werken toch betrokken bij alles wat we doen?
In de loop van het jaar werd ook de vraag actueel wat RTV
Noord straks gaat doen als we uit deze crisis komen. We
hebben geleerd dat we veel meer thuis kunnen doen dan we
bevroedden. Moet RTV Noord straks meer een ontmoetingsplek
worden dan een werkplek? Samen Verder is hiermee aan de
slag gegaan en komt halverwege 2021 met een antwoord.

Financiële cijfers
Het financiële boekjaar 2020 werd afgesloten met een negatief
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van € 116.087 (na
belastingen). Door het treffen van een éénmalige voorziening
‘langdurig zieken’ ter grootte van € 175.000 komt het resultaat
negatief uit.
Het resultaat valt alleszins mee, gezien het halverwege 2020
geprognosticeerde resultaat dat een forse min liet zien naar
aanleiding van het negatieve effect van het COVID-19 virus op de
reclame-inkomsten. De tijdig ingezette besparingsmaatregelen,
met name bedoeld voor het jaar 2021 hadden reeds effect
in het verslagjaar. Uiteindelijk vielen de reclame-inkomsten
mee, vanwege de inzet van de afdeling Sales en door de goede
bereikcijfers. Ook de reorganisatie en het hernieuwde elan op
de afdeling Financiën droeg bij aan de beheersbaarheid van
de uitgaven.
Het bereik van alle media distributiekanalen bleef onverminderd
hoog en steeg zelfs, met uitzondering van het distributiekanaal
radio. Dat medium lijkt in algemene zin aan een andere
levensfase te zijn begonnen. RTV Noord formuleert met een
brede inzet van alle denkkracht van veel medewerkers een
nieuwe programmering op deze ontwikkeling. Per april 2021
zijn daarvan de eerste resultaten te beluisteren.
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Redenen voor het negatievere (dan verwachte) resultaat:
• Lagere reclamebaten;
• Extra inhuur op de afdeling financiën door ziekte/vervanging;
• Hogere salarissen en sociale lasten door aannemen
freelancers en voorziening langdurig zieken.
Aan de andere kanten vallen door corona bepaalde kosten mee;
zo is er geen media apparatuur ingehuurd doordat er geen
evenementen waren, was er minder visagie en promoties en is
de woon werkvergoeding afgeschaft door thuiswerken.

begroot en fors lager dan 2019 (€ 1.925.583). De eigen
salesorganisatie wist een omzet te realiseren van € 1.001.971
en de landelijke verkooporganisatie ORN behaalde een omzet
van € 585.401 voor RTV Noord.
Het aantal personeelsleden van RTV Noord steeg in 2020 per
saldo met 3: van 93 (primo) naar 96 (ultimo). Het gemiddeld
aantal fte’s laat een stijging zien van 4,47 fte: van 81,79 fte naar
een gemiddelde van 86,26 fte.

De begrote opbrengsten en exploitatiekosten zijn in 2021 in
balans (€ 11.107.389). Begroot resultaat 2021 is derhalve € 0.

De financiële kengetallen zien er als volgt uit:

Bereikcijfers

De reguliere bekostiging van het Rijk bedroeg € 9.506.896.
De totale reclamebaten waren met € 1.587.372 lager dan

Kengetallen geconsolideerd
2020

2019

Eigen vermogen (algemene reserve en reserve media-aanbod)

€ 2.100.058

€ 2.216.145

Totaal vermogen (eigen vermogen, voorzieningen en schulden)

€ 4.086.151

€ 4.120.402

51 %

54 %

€ 109.128

€ 689.035

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

1,03

0,61

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

0,97

0,87

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

Resultaat
Cashflow (resultaat plus afschrijvingen)

- € 116.087

- € 185.444

€ 574.813

€ 475.362

Afhankelijkheid subsidieverstrekker
Bekostiging

€ 9.506.896

€ 9.340.965

Reclame inkomsten

€ 1.587.372

€ 1.925.583

86 %

83 %

Percentage van totaal (subsidie / subsidie plus reclame)
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De Begroting 2020 is niet van taakstellende aard, maar dient
als globaal sturingsinstrument. 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 2020 het geval is.

2020
2019
2018
2017

157.913.512
132.678.267
119.889.015
93.975.352

(Bron: Google Analytics/NOS)

Het gemiddelde totaalbereik (= jaarbereik, van alle ons ter
beschikking staande distributiekanalen) in de regionale
publieke media sector is in 2020 80 %, gelijk aan voorgaand
jaar. RTV Noord zat in 2020 met een totaalbereik van 89 % ruim
boven dat gemiddelde. Vergeleken met 2019 een stijging met
1 procentpunt. (Bron: Onderzoek regionale publieke omroep
Motivaction, leeftijd 18-75 jaar - januari t/m december 2020 en
augustus t/m december 2019)

Uit het jaarbereik per kanaal in 2020 blijkt dat TV nog
steeds het belangrijkste kanaal is om bereik op te
bouwen. Online is echter hard op weg deze positie over te
nemen.

Online
TV
Radio

In de begroting 2020 is, evenals voorgaande jaren,
de ambitie uitgesproken om het totaal aantal online
bezoeken (incl. smartphones, tablet apps etc.) van RTV
Noord te verhogen. De groei zit er nog steeds fors in.

RTV Noord
2020 2019
72 % 69 %
78 % 76 %
51 % 55 %

Sector
2020 2019
57 % 57 %
68 % 68 %
41 % 41 %

Ten aanzien van de waardering per kanaal 2020 doet RTV
Noord het vergelijkbaar of net iets beter dan de sector.

Online
TV
Radio

RTV Noord
2020 2019
7,4
7,5
7,3
7,3
7,1
7,3

Sector
2020 2019
7,3
7,4
7,3
7,3
7,3
7,3

(Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar,
januari t/m december 2020 en augustus t/m december 2019)

Het weekbereik 2020 van Noord Online is vergelijkbaar
met het jaar, daar waar de sector steeg.

2020
2019

RTV Noord
49 %
49 %

Sector
38 %
35 %

(Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar,

(Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar,

januari t/m december 2020 en augustus t/m december 2019)

januari t/m december 2020 en augustus t/m december 2019)
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Het weekbereik 2020 van TV Noord is vergelijkbaar met
het jaar ervoor en fors hoger dan de gehele sector, dat
overigens ook stabiliseerde.

2020
2019
2018
2017

RTV Noord
52 %
52 %
55 %
54 %

Sector
39 %
39 %
43 %
45 %

(Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar,
januari t/m december 2020 en augustus t/m december 2019)

Het weekbereik 2020 van Radio Noord is vergelijkbaar
met het jaar ervoor en hoger dan de gehele sector, dat
stabiliseerde.

2020
2019

RTV Noord
33 %
34 %

Sector
25 %
25 %

(Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar,
januari t/m december 2020 en augustus t/m december 2019)

Het gemiddelde marktaandeel radio (tijdvak 7-19 uur)
blijft dalen. Een nieuw radioformat wordt per april 2021
geleidelijk ingevoerd. Een format beter passend bij de
huidige tijd.

2020
2019
2018
2017
(Bron: NLO Onderzoek 2020)
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RTV Noord
13,9 %
15,7 %
19,0 %
21,3 %

Sector
8,7 %
8,9 %
8,6 %
9,6 %

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. Voor 2021 staat het onderwerp
geagendeerd. De ondernemingsraad informeert met regelmaat
naar de effecten en risico’s van bepaalde maatregelen.
De business controller en bestuurder zijn verantwoordelijk
voor het proces. De geïdentificeerde risico’s en benoemde
beheersingsmaatregelen zijn tot stand gekomen in een
gezamenlijke sessie met de leidinggevenden. Voor volgend jaar
willen we de organisatie er meer bij betrekken. Passend in ‘de
beweging’.
Scenario’s worden ontwikkeld per risico indien het huidige
profiel hoger is ingeschaald dan het gewenste risicoprofiel, met
het doel het risico te verlagen. Om aan de kerntaken te kunnen
blijven voldoen zijn de volgende risico’s gelabeld.
De risico’s en het gewenste risicoprofiel
Strategisch
• Veranderingsbereidheid en -vaardigheid van de organisatie
en collega omroepen om als regionale mediasector adequaat
in te spelen op de (digitale) media-ontwikkelingen. Binnen
RTV Noord moet het ingezette traject van de veranderde
aansturing van de organisatie een antwoord geven. Deze is
tenslotte gericht op bundeling van alle aanwezige kennis,
creativiteit en ervaring.
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.
Hoe collega omroepen zich hierop voorbereiden is in eerste
instantie aan hen. In gezamenlijke discussies kan op het risico
dat de gehele sector aangaat worden gewezen.
De samenwerking binnen Regiogroei lijkt een adequaat
antwoord op innovatieve ontwikkelingen.
• Maatschappelijke ontwikkeling: media is fake news.
Risico: gemiddeld tot hoog.
De verharding in het maatschappelijke debat richt zich ook
steeds meer op ‘fake nieuws media’, waaronder doorgaans
bekende (publieke) mediabedrijven worden gerekend.
Mensen die alternatieve waarheden aanhangen zijn daar
soms zo van in de ban dat hun gedrag richting media
bedreigend wordt. Tegenwoordig houden we in ons werk
daar rekening mee. We gaan niet altijd meer alleen op pad,
de lijntjes met de politie zijn op dit punt erg kort en we
bekijken de veiligheidsmaatregelen in de Mediacentrale.
Daarnaast hebben we ons ten doel gesteld dat Noord een
platform is waar mensen willen komen voor feiten en
meningen die niet noodzakelijkerwijs hun eigen ‘gelijk’
bevestigen. Oftewel, deze situatie leidt ook tot zelfonderzoek.
Hoe kunnen we voorkomen dat mensen afhaken of ons in
de hoek van fake-nieuws zetten? Hoe zorgen we er voor dat
ook mensen die erg onzeker zijn over de maatschappelijke
ontwikkelingen en die vatbaar zijn voor de ‘sterke-manoplossing’ zich toch door ons gezien weet en ons daardoor
vertrouwt? Die discussie is momenteel in volle gang.

Operationeel
• Beschikbaarheid personeel vanwege corona/ziekte.
Risico: gemiddeld.
Drie jaar geleden werden we geconfronteerd met meerdere

langdurig zieken (niet werk-gerelateerd). Dat zorgde destijds
voor een tekort. Het hoge aantal was toen opvallend hoog
en niet eerder voorgekomen. Op het moment dat zich dit
weer voordoet moeten we inhoudelijk harde keuzes maken.
Als je kijkt naar werkgerelateerde ziektes: middels goede
zorg en preventie voor onze medewerkers proberen we dat
zo laag mogelijk te houden.
Risico bij corona: hoog.
Deze ziekte is zo onvoorspelbaar dat een grote uitbraak
binnen het bedrijf grote consequenties kan hebben. Door
strenge afspraken (o.a. thuiswerken, afstand houden, naleven
coronaregels) proberen we het risico zo laag mogelijk te
houden.
• Mentale weerbaarheid in tijden van corona.
Risico: gemiddeld.
Middels de regiegroep Samen Verder monitoren we het
mentale welzijn van de collega’s. Daaruit blijkt dat het welzijn
op een acceptabel niveau zit. In individuele gevallen zorgen
we voor passende oplossingen, zodat onze medewerkers
aan het werk kunnen blijven. De thuiswerkers worden zoveel
mogelijk ondersteund in een goede werkplek. Per persoon
hebben we gekeken wat daarvoor nodig is. Daarnaast worden
er regelmatig online bijeenkomsten georganiseerd waarbij we
als collega’s elkaar op een leuke manier treffen, bijvoorbeeld
pubquizzen.
• Cybercriminaliteit.
Risico: hoog.
Cybercriminaliteit is een bedreiging met een hoge impact.
In 2020 zijn er maatregelen genomen op preventie, detectie
en recovery. Cybercriminaliteit is een doorlopend onderwerp
op de agenda van ICT.
In 2021 zal er een externe partij onderzoek doen naar de
eventuele risico's. Er worden met diverse partijen gesprekken
gevoerd alvorens dit onderzoek start. De uitkomsten van
het onderzoek zullen verder worden besproken en worden
afgehandeld om het risico of de impact te verlagen.
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Financieel
• Dalende reclame inkomsten.
Risico: gemiddeld tot hoog.
Commercieel gezien lopen wij het risico dat de reclame
inkomsten teruglopen door een verdere daling van het
aantal zelfstandige retailers. Dit komt onder andere door
toenemende concurrentie in de retailkanalen, online shopping
en economische effecten.
Daarnaast speelt de sterke concurrentie van online-kanalen
als advertentiemedium en toenemende concurrentie van
NDC mediagroep na de overname door Mediahuis, waardoor
de markt agressiever zal worden bewerkt.
Een andere risico betreft een daling van ons bereik op radio
en/of TV, waardoor ons aandeel kan dalen in de landelijke
reclame-inkomsten.
De acties die er genomen zijn en worden liggen vooral in een
intensieve marktbewerking en een optimale aandacht voor
relatiebeheer bij klanten.
De beheersingsmaatregelen betreft het monitoren en
bijsturen van de bereikcijfers per programma en kanaal
• Betrouwbare en tijdige financiële analyses en voorspellingen
is essentieel.
Risico: gemiddeld tot hoog.
In 2020 waren er op de financiële afdeling interimmers
actief door vervanging en ziekte. De meest urgente
zaken zijn opgepakt zoals het initiëren van bezuinigingen
vanwege corona. De financiële afdeling is sinds 1 december
2020 weer compleet. Er wordt in 2021 gewerkt aan een
meerjarenbegroting voor de hele organisatie. Daarnaast
wordt er samengewerkt met belanghebbenden aan
maandrapportages per budgethouder. Daarmee zal dit risico
gemitigeerd worden naar een acceptabel niveau.

Compliance
• Groeiende regeldruk van de overheid ten aanzien van de
verantwoording van de besteding van publiek geld.
Risico: aanwezig, maar weinig invloed op.
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Aangezien deze stroom moeilijk te managen is wordt dit
risico als een geaccepteerd risico gezien. In de politieke lobby
wordt dit punt constant meegenomen. Er lijkt begrip bij de
instanties, maar verlichting is nauwelijks zichtbaar.
• Binnen de wet- en regelgeving wordt steeds meer aandacht
geschonken aan het ‘in control’ zijn op het gebied van fraude
en corruptie.
Risico: gemiddeld.
De opzet, bestaan en werking van de AO/IC is adequaat.
Blijvende alertheid bij mutaties of afwijkingen is noodzakelijk.
De aanbevelingen van de accountant hieromtrent worden
opgevolgd.
Risico’s en onzekerheden met een belangrijke impact
in het afgelopen boekjaar en de gevolgen daarvan
Hoewel het uiteindelijke resultaat 2020 meevalt ondanks
het negatieve effect van het COVID-19 virus op de reclameinkomsten, heeft het virus een enorme impact gehad op de
organisatie. Het grotendeels thuiswerken, de onzekerheid en de
uitzichtloosheid van de pandemie doet wat met de psyche van
de mens. Door in een vroeg stadium daar oog voor te hebben
zijn de gevolgen ervan beperkt gebleven. Daarnaast hebben we
ons genoodzaakt gezien besparingsmaatregelen, met name
bedoeld voor het jaar 2021, te treffen. Halverwege 2020 was
de verwachting dat de pandemie wel eens structureler kon
zijn dan alleen het verslagjaar. En bij een structureel effect
horen structurele maatregelen. In dit geval bezuinigingen. In de
Bekostigingsaanvraag 2021 is daarmee rekening gehouden.
De programmering is in 2020 aangepast en corona-proof
gemaakt. Er was sprake van veel beeldverbinding in plaats van
gasten in studio. Er waren livestreams van de Paasdienst vanuit
de Martinikerk en (Kerst)concerten van het Noord-Nederlands
Orkest in samenwerking met de collega’s uit Drenthe en
Friesland. De 4 mei viering werd niet live uitgezonden, hetzelfde
gold voor het 4-Mijl hardloopevent. Zie ook elders in het
jaarverslag
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Administratieve organisatie en het systeem
van informatievoorziening
Managementinformatiestromen
In 2020 is de salarisadministratie uitbesteed aan Merces.
Zij hebben veel ervaring met salarisadministratie in HR2Day.
Registratie van verplichtingen en contracten
De eerder gedane aanbeveling van Flynth om een
verplichtingenadministratie op te zetten is nog geen gevolg
gegeven. In 2020 is er door mutaties op de financiële afdeling
geen tijd voor geweest. In 2021 zal RTV Noord deze aanbeveling
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
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.
De gevolgen na de uitbraak van het virus in Nederland zijn groot
en heeft bij RTV Noord in eerste instantie met name gevolgen op
de programmering en de verkopen van de reclame. Aanvankelijk
werd met een daling van de reclame-inkomsten met 20-30 %
rekening gehouden. Dat bleek einde jaar ‘slechts’ 8 % te zijn
geweest, dankzij de goede bereikcijfers, de inzet van regionale
en landelijke sales en een tijdig ingezet bezuinigingspakket. De
verwachting was (en is) dat het COVID19-virus wel eens langer
zou kunnen duren en dus een meer structureel effect heeft dan
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alleen op de exploitatie van 2021. Daarom is in juni 2020 een
bezuinigingsoperatie van ongeveer 6 ton in gang gezet met enkele
korte termijn resultaten in 2020. Het grootste deel valt echter in
2021 en is ook in de bekostigingsaanvraag van dat jaar verwerkt.
De tweede lockdown in december 2020 zorgde dat het
optimisme bij adverterend (Noord-)Nederland zwaar werd
getemperd, waardoor de eerste maanden van 2021 lagere
dan begrote reclame-opbrengsten vertoonde. Het herstel
van die opbrengsten is sterk afhankelijk van de duur van de
lockdown, de versoepelingsmaatregelen en het gedrag van
onze klanten: reclamecampagnes zijn voor een deel uitgesteld.
Veel jaarboekers boeken nu steeds kleine orders voor een paar
weken vooruit. Hoewel wij bij iedereen 'aan tafel' zitten en in
gesprek blijven, wil en kan geen enkele ondernemer het risico
nemen om grotere en langere contracten af te sluiten.
Nationaal verloopt de orderintake volgens plan en de omzet over
de eerste twee maanden is goed.
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.
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.
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, na de corona-persconferenties en gasdebatten
in de Tweede Kamer
In 2019 hebben we serieuze schreden gezet op het pad van
podcasting. Dat is in 2020 verder uitgebreid:
• Wekelijks zijn er op maandag de podcast De Koffiecorner en
Kleedkamer Noord 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.
• De podcast Voorwaarts Voorwaarts praat de luisteraars
wekelijks bij over de Groninger politiek en maatschappij.
• De podcast Credo, het leven van Ede Staal, over het leven en
de muziek van de Groninger bard (1941-1986) is een groot
succes.
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. Na iedere persconferentie van het duo Rutte en
De Jonge werd er met professionals en het publiek doorgepraat
over de gevolgen voor Groningen van de nieuw afgekondigde
maatregelen.
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Zie bijgaande overzichten van de uitgezonden documentaires en de evenementen waarvan verslag is gedaan.
Documentaires
Titel documentaire

Datum 1e
uitzending
bij regionale
omroep

Vorm

Kanaal (of kanalen) waarop de
documentaire is uitgezonden

Podcast,
serie e.a.

TV

4 mei

Radio
x

Online

Noord

75 jaar bevrijding

Noord

Lotz Leeft

9 afleveringen

Vlog-docu

Noord

De Genezers

7 afleveringen

Podcast

x

Noord

Credo- het leven van Ede Staal

24 afleveringen

Podcast

x

Noord

De koffiecorner

46 afleveringen

Podcast

x

Noord

Kleedkamer Noord

7 afleveringen

Podcast

x

Noord

Voorwaarts Voorwaarts

1 aflevering

Podcast

x

Fotocredits

Anders*

x

x

x

Evenement
Omroep

Titel evenement

Datum 1e uitzending bij
regionale omroep

Kanaal (of kanalen) waarop het
evenement is uitgezonden
TV

Noord

Alle thuiswedstrijden Donar

Gedurende het jaar

Noord

Alle wedstrijden FC Groningen

Gedurende het jaar

Noord

Eurosonic/Noorderslag

Noord

75 jaar Bevrijding

Radio

Dag-TV

x

Online

Fotocredits

Social
media*

x

x

x

x

13 - 16 januari

x

x

x

x

April - mei 2020

x

x

x

x

Noord

Grunneger Week

26-06-20 - 03-07-20

x

x

x

x

Noord

Grunneger 1000

25-12-20 - 31-12-20

x

x

x

x

Tenslotte
We werken dagelijks met z’n allen er hard aan om én de
onmisbaarheid én 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.
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DE REDACTIE
Corona domineerde alles in het verslagjaar. Voor de redactie
betekende het veel werk aan de winkel. Inhoudelijk en
organisatorisch. Inhoudelijk spreekt voor zich. De enorme
impact van de pandemie, de gevolgen op menselijk niveau, de
behoefte aan verbinding en saamhorigheid, de feitelijkheden.
De redacties hebben alles uit de kast gehaald om Groningers te
informeren, te helpen en te verbinden. We merken aan alles dat
er ondanks alle ‘alternatieve waarheden’ grote behoefte is aan
een betrouwbaar nieuwsmerk. Daar is met passie aan gewerkt.
Organisatorisch moest er ondertussen ook veel gebeuren. Hoe
te werken, wie wel op de werkplek, wie allemaal niet. Samen
bouwend en handelend op basis van beschikbare kennis is
er steeds weer een weg gevonden waardoor we in staat zijn
gebleken ondanks alles volledig door te werken.
Ondertussen werd er druk gewerkt aan het verbeteren en
vernieuwen van formats en is er zelfs een ambitieus plan voor
Radio Noord opgesteld dat in het voorjaar van 2021 zal worden
uitgerold.
En er is samengewerkt. Intern. Maar ook met externe partijen.
Met landelijke en lokale media-instellingen en met andere
regionale omroepen. Waarbij steeds weer is gekeken wat
die samenwerking voor verbetering van de journalistiek kan
betekenen. Wat dat betreft mag de samenwerking van de vier
noordoostelijke regionale omroepen niet onvermeld blijven: de
gezamenlijke onderzoeksredactie levert steeds meer vruchten
af en benadrukt het belang van onze journalistieke organisaties
met een uitroepteken.
Het was een uitzonderlijk jaar, waarin we zijn gegroeid als
organisatie en als medewerkers.
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Online/Social
Onze verhalen stonden in 2020 voor het overgrote deel in het
teken van corona. Vooral in het begin van de pandemie zagen
we in onze online-cijfers (die we real time kunnen inzien) dat
er bij ons publiek een grote nieuwshonger bestond naar alles
wat met corona te maken had. Veel zaken rond corona waren
immers nog onduidelijk: hoe besmettelijk is het virus, wie wordt
er ziek van, wat zijn de symptomen etc. In de loop van het jaar
zagen we de cijfers wat afzwakken. Een groep mensen was het
overvloedige, vaak slechte nieuws over corona zo zat dat ze zich
van de berichtgeving over de pandemie af keerden. Dat signaal
hebben we opgepakt door meer op verbinding in te zetten en
actief te zoeken naar lichtpuntjes.
Uitgelicht: #toueem
Ook wij zagen, via de reacties op onze social-kanalen, dat
mensen elkaar vanachter hun toetsenbord aardig in de haren
vlogen. Discussies ontaardden al snel in scheldpartijen.
Ook vóór corona was dat al zo. Onze Facebook-pagina werd
daardoor een onveilige plek. Voor nuances leek geen plek
meer. Bij het redigeren van de harde reacties slaakten we op
de redactie regelmatig de kreet Toueem! (Doe even normaal!),
en dat werd de titel voor een bijzondere actie: op een koude
februaridag gingen onze social-redacteuren letterlijk op een
sinaasappelkistje staan op de Grote Markt. Ze lazen daar de
harde reacties voor die mensen in de afgelopen maanden op
onze Facebook-pagina hadden geplaatst.

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/217521/Kijk-terug-Tou-Eemdit-kraam-je-toch-niet-uit-op-de-Grote-Markt
Als vervolg op deze actie zijn we nog strenger gaan modereren
op Facebook, we gingen vaker met mensen in gesprek over
waarom ze op een bepaalde manier reageerden en we maakten
een nieuwe, besloten groep aan waar mensen alleen maar
toegang toe kregen als ze gedragsregels onderschreven.
We merkten al snel dat het schelden afnam en dat er betere
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discussies werden gevoerd. Inmiddels hebben andere omroepen
belangstelling getoond voor ons initiatief.
Nieuwe site en app
De voorbereidingen op onze nieuwe site en app werden in
2020 bijna afgerond: in het voorjaar van 2021 stappen we over.
Groot voordeel van de nieuwe, gezamenlijke site en app voor
Regiogroei-deelnemers, is dat de individuele omroepen meer
redactionele vrijheid krijgen om de site en app naar hun inzicht
in te richten.
Bijna parallel met dit traject: in 2021 krijgen we eindelijk
weer een compleet overzicht van onze online-presentaties,
zowel via de site als mobiel. In 2020 waren we voor dat inzicht
voornamelijk aangewezen op onze site-cijfers, terwijl ons bezoek
juist voor 90 procent van mobiele apparaten komt. Door een
beter inzicht in het online-gedrag van onze bezoekers (welke
verhalen klikken ze aan, wat is de leestijd, haken ze halverwege
af?) kunnen we zien of onze verhalen het doel bereiken waarvoor
ze gemaakt zijn. Nieuwe software, volledig privacy-bestendig,
helpt ons dat inzicht te verbeteren.

Televisie
Het jaar 2020 heeft door de beperkingen vanwege corona
de nodige gevolgen gehad voor onze programmering.
Bestaande formats van Noord Vandaag en Expeditie Grunnen
moesten in het voorjaar drastisch worden aangepast. Tijdens
de eerste lockdown merkten we aan ons bereik dat we er
minder goed in slaagden om veel Groningers te bereiken.
Met een aantal aanpassingen hebben we de weg omhoog
weer gevonden.
De uitgangspunten voor onze programmering staan nog steeds
fier overeind: nieuws, sport, cultuur, regio en verbinding.
In Noord Vandaag willen we het gesprek van de dag voeren en
daar ook iets aan toevoegen.
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In 2020 keken er doordeweek gemiddeld 83.000 Groningers naar
Noord Vandaag (18-24 uur). Een daling vergeleken met 2019,
toen zaten we op 88.000. Het cumulatieve bereik is 406.000,
in 2019 was dat 414.000. De kijktijd is wel toegenomen: van
18.49 min in 2019 naar 20.54 min. in 2020.
In het weekend blijft Expeditie Grunnen een groots succes.
In 2020 keken er gemiddeld elke weekend avond 99.000
Groningers naar ons programma. Dat is vergelijkbaar met het
jaar ervoor: 103.000. Het cumulatieve bereik is 375.000, in 2019
was dat 411.000. De gemiddelde kijktijd per uitzending is
20.02 min, in 2019 was dat 22.58 min.
Naast onze vaste programmering hebben ook het weerbericht,
documentaires en onze kennisquiz Klouk bijgedragen aan
een hoog bereik. Gerelateerd aan het aantal inwoners zijn we
nog steeds de best bekeken regionale omroep van ons land.
We zijn er trots op dat we veel Groningers weten te bereiken
met relevante verhalen.

Radio
Radio Noord is in 2020 opnieuw de grootste zender van
Groningen, maar het marktaandeel is met 13,9 % wel lager
dan in 2019 toen het marktaandeel nog 15,7 % bedroeg. Uit
het ‘Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, 2020,
leeftijd 18-75 jaar’ blijkt dat het jaarbereik van het radiokanaal
in Groningen op 51 % lag. Dagelijks stemden 55.000 Groningers
af op Radio Noord. Het cumulatieve weekbereik lag op 95.000
(Bron: NLO/GfK).
De stevige concurrentie, zowel regionaal als nationaal, alsmede
het groeiende online aanbod (ook qua streaming audio, zowel
muziek als podcasten), zorgt al een aantal jaren op rij voor een
dalende tendens. Hoewel we relatief gezien nog altijd de best
beluisterde regionale omroep van Nederland zijn, willen we
meer. In de zomer zijn we in een multifunctioneel team dan ook

begonnen met nadenken over de fundamentele vraag, waar de
toegevoegde waarde zit van regionale radio anno nu?
Waar Radio Noord zich langjarig met succes heeft
geprofileerd als de primaire nieuwszender van Groningen,
hebben we vastgesteld dat de aanpak anders moet. Nieuws
volg je tegenwoordig vooral via online en social kanalen.
Vanzelfsprekend blijft er op Radio Noord ruimte voor nieuws
uit Groningen, maar de zender zal zich in de toekomst vooral
richten op het maximaal verbinden van Groningers. We geloven
in de kracht van radio als verbindende factor. Ook geloven we in
de gedachte dat iedere Groninger een verhaal heeft. Een verhaal
dat gehoord mag worden, via Radio Noord.
In het voorjaar van 2021 werken we de in 2020 vastgestelde
nieuwe strategie samen met de redactie en radiomakers verder
uit. Hetgeen in de loop van het jaar moet leiden tot inhoudelijk
andere keuzes. Een voorbeeld daarvan was al de Grunneger
1000. Van kerst tot en met oudjaarsdag draaiden we onder de
noemer ‘Wat Grunn mooi vindt’, de 1000 mooiste liedjes gekozen
door de luisteraars van Radio Noord. Na ruim 20 jaar namen
we daarmee afscheid van Alle 50 Goud dat we voorheen altijd
uitzonden op oudjaarsdag. De samenstelling van ‘De doezend’,
maakte veel los. Bijna 10.000 Groningers stemden meer dan
100.000 keer op een favoriet liedje. Ede Staal met ’t Het nog
nooit zo donker west kreeg de meeste stemmen en stond op
nummer 1.
De Grunneger 1000 stond rechtstreeks geprogrammeerd
tegenover de Top 2000 van NPO Radio 2. Daarmee gingen we
voor het eerst de strijd aan met dit succesvolle radioprogramma
van de collega’s uit Hilversum. Een programma met een
dergelijke traditie blaas je niet zomaar omver, maar met de
Grunneger 1000 hebben we in de belangrijke decemberperiode
ten opzichte van vorig jaar in ieder geval een lichte stijging van
het marktaandeel laten zien. Daarnaast lag de luistertijd (met
name via Dag-TV) ten tijde van de Grunneger 1000 veel hoger
dan over dezelfde periode vorig jaar.

De Grunny, de jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord ging in
2020 naar de Groningse zangeres Inge van Calkar. Ondanks een
minimaal aantal optredens door corona speelde Van Calkar zich
landelijk in de kijker, met relatief veel airplay op de landelijke
radio. Deze landelijke aandacht, alsmede een aantal nummer 1
posities in de Noord 9 (de hitlijst van RTV Noord) werd bekroond
met de Grunny.
Een succesvol project ten tijde van de eerste coronagolf was
de Grunneger troostlaidjes. Tijdens de eerste lockdown zette
Groninger artiesten hun gevoelens over de situatie in de wereld
om in tekst en muziek. Dit zorgde voor bijna 40 nieuwe liedjes,
met als hoogtepunt Rene Beverwijk met Een kilo of acht.
Het liedje behaalde de nummer 1 positie in de Noord 9 en
werd 100.000 keer afgespeeld op het youtube-kanaal van
RTV Noord en zelfs 500.000 keer op Facebook.
Door corona hebben we in een aantal gevallen de
programmering moeten aanpassen. Sommige festiviteiten
waar we normaal gezien groots op inzetten gingen niet door.
Koningsdag en het Bevrijdingsfestival vierden we met een
alternatieve programmering. De uitzendingen rondom de
live-wedstrijden van FC Groningen lagen lange tijd stil en
ook het jaarlijkse verslag van de 4-Mijl ging niet door.
Met creativiteit en de inzet van iedereen lukte het iedere
keer weer om alternatieve programma’s en mooie radio
te maken.
Op het gebied van online audio zijn we doorgegaan met de
ontwikkeling van nieuwe podcasten. De podcast is niet meer
weg te denken in het media aanbod van RTV Noord. Trots zijn
we op de Groningstalige podcast Credo over het leven en werk
van Ede Staal. Daarnaast presenteerden we aan het eind van het
jaar met Voorwaarts Voorwaarts een nieuwe podcast waarin de
Groninger politiek en maatschappij wordt besproken. Ook nieuw
is Kleedkamer Noord, een wekelijkse podcast over alle sporten,
behalve FC Groningen. Daarvoor is met De Koffiecorner eerder
al een aparte, succesvolle podcast gelanceerd.
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SALES & MARKETING
Corona had niet alleen veel impact op het redactionele deel
van RTV Noord, commercie kreeg in 2020 te maken met een
commerciële spookrit. Vanaf half maart tot het eind van het
jaar moest er steeds worden geschakeld om adverteerders zo
goed mogelijk van dienst te zijn. Een deel van onze klanten werd
hard getroffen met volledige sluiting. Deze klanten stopten hun
campagnes; in de meeste gevallen van tijdelijke aard. Maar dat
gold lang niet voor alle adverteerders. Gelukkig waren er ook
branches die het extra druk hadden. Dat wilde overigens niet
meteen zeggen dat de behoefte aan adverteren daardoor toenam.

was nu geen sprake van, de meeste adverteerders die nog wel
actief reclame maakten, boekten kleine campagnes van slechts
enkele weken.

Half april is er een aanpassing gemaakt op de prognose. Voor
zowel de regionale als de landelijke omzet werd de verwachting
naar beneden bijgesteld. Op dat moment was het nog heel erg
moeilijk welke effecten corona zou hebben op de economie en
het consumentenvertrouwen.

Net als in 2020 zal het salesteam op creatieve wijze inspelen op
deze extreme marktsituatie om op langere termijn de relatie
met de klanten optimaal te houden en tegemoet te komen aan
de speciale wensen door maatwerk oplossingen.

Na de eerste golf, waarbij het Noorden van Nederland redelijk
buiten schot is gebleven, trok de markt weer goed aan. Niet zo
sterk als anders, de ondernemers bleven heel voorzichtig door
alle speculaties in de pers. Na de zomer begonnen de meeste
adverteerders weer meer durf te tonen en steeg de omzet weer
naar een goed niveau. Helaas kwam daar in december vrij
abrupt een eind aan.
Door de enthousiaste en niet aflatende inzet van het salesteam
zijn wij regionaal maar 8 % onder de oorspronkelijke begroting
geëindigd. Vooral radio liet een stevige daling zien, die gelukkig
door de verkoop van TV-reclame en online reclame voor een
deel werd opgevangen.
De nationale omzet bleef slechts 6 % achter op de
oorspronkelijke begroting. Hier scoorde TV ruim 40 % boven
begroting, dit was volledig toe te wijzen aan de hoge kijkcijfers.
De lockdown die vanaf december 2020 van kracht ging had een
zeer sterke invloed op de start van 2021. Juist in de eerste twee
maanden van het jaar worden de jaarcontracten gesloten. Daar
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Wanneer er in de loop van maart en april versoepelingen worden
doorgevoerd moet eerst nog blijken of bestaande klanten van
RTV Noord weer sterk gaan inzetten reclame te maken via
televisie, radio en/of online. In het afgelopen jaar hebben heel wat
retailers grote financiële klappen gehad, dit heeft in de meeste
gevallen een direct negatief effect op de reclamebestedingen.

De externe marketingcampagne die we rondom 75 jaar vrijheid
wilden voeren, moest helaas worden geannuleerd. In plaats
daarvan staken we de Groningers een hart onder de riem met
een grote online campagne, die natuurlijk ook via onze eigen
kanalen te zien was. Binnen twee dagen werd de campagne
uitgewerkt, ingekocht, gefilmd en gemonteerd. Twee dagen na
de aankondiging van de eerste lockdown werd onze campagne
al getoond aan de Groningers.
In het najaar wilden we een campagne die onder elke omstandigheid door kon gaan. Natuurlijk zochten we de verbinding weer
op, zodat Groningers met ons én met elkaar interactie zouden
zoeken. Het werd een samenwerking met Omapost, waarbij de
Groningers elkaar gratis kaarten per post konden sturen. De
verhalen achter de kaarten werden gebracht op radio, tv en via
social media en zo ontstond er een mooie kruisbestuiving. Er
werden in twee weken tijd ruim 1500 kaarten verzonden.
Naast de reguliere campagnes, kwam ook het idee om een
mondkapje op de markt te brengen. Het MOI-kapje was
beschikbaar in de webshop en zorgde voor vele bestellingen:
we verkochten ruim 2.700 mondkapjes in 2020.
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MEDIAFACILITEITEN & ICT
2020 is voor de afdeling Mediafaciliteiten & ICT een positief en
ook een druk jaar geweest. Door de corona maatregelen is er
snel gehandeld om alle medewerkers vanuit huis hun werk
te laten doen. Door de uitvoering van de strategie om zoveel
mogelijk remote te kunnen werken, IP contributie en het werken
vanuit de cloud te faciliteren maakte het vanuit huis werken
eenvoudig om te schakelen.
Zo zijn de medewerkers voor de operationele diensten alleen
aanwezig gedurende de daadwerkelijke productietijd, alle andere
werkzaamheden worden indien mogelijk vanuit huis gedaan.

Voor telefonie zijn we overgeschakeld van een-in-huis centrale
naar een volledige voice-over-IP-oplossing.
Op het gebied van de internetconnectiviteit is een grote slag
gemaakt door de ontsluiting naar een zeer hoog niveau te
brengen om er voor te zorgen dat er geen onderbrekingen of
vertragingen meer plaats kunnen vinden. Hierbij is er voor
gekozen om naast in-huis apparatuur ook de nodige apparatuur
in een datacenter onder te brengen.

In het primaire productieproces van de redactie is het nieuwe
newsroom systeem Dalet Galaxy met de gebruikersschil Nimbus
geïmplementeerd. Het was door de ontstane situatie van de
corona crisis een hele uitdaging om alle gebruikers te trainen.
Dit naast de technische migratie en inrichting van het nieuwe
systeem. Al met al is het systeem 6 weken later opgeleverd dan
gepland.
Doordat er meer mensen vanuit huis zijn gaan werken is de
remote omgeving versnelt geoptimaliseerd en werkt iedereen
vanuit VM Horizon Enterprise, hierdoor is meer stabiliteit en
beschikbaarheid voor het remote werken ontstaan. En maakt
het voor de gebruikers geen verschil of men vanuit huis, locatie
of de MediaCentrale werkt.
Ook is het gehele backup protocol herzien en is daar een nieuw
systeem voor ingericht met VEAM.
Voor de redactie is een nieuwe set (VDR, Vanaf de Redactie)
gebouwd die het mogelijk maakt om door redactiemedewerkers
zelf een livestream op te zetten en te bedienen zonder
tussenkomst van technici.
Verder zijn er de nodige vervangingsinvesteringen gedaan t.b.v.
de continuïteit en stabiliteit van de infrastructuur. Alles in het
kader van de overgang naar IP.
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SOCIAAL JAARVERSLAG 2020
We hebben een bijzonder jaar achter de rug dat volop in het
teken stond van corona en de impact daarvan op het leven van
de mensen in Groningen, onze nieuwsvoering daarover, onze
manier van werken en het welzijn van de collega’s.
Ondanks alles zijn we in staat gebleken om onze content en
nieuwsvoering met alle aanpassingen die nodig waren, op
het goede peil te houden. De collega’s hebben zich snel en
goed aan weten te passen en bleven gefocust op onze visie
en doel - onmisbaar zijn voor iedere Groninger door het beste
multimediaplatform te zijn en te blijven. Ook in 2020 heeft de
opgaande lijn in het bereik van RTV Noord zich verder doorgezet.
We hebben onze relevantie in de regio hiermee meer dan
bewezen.
Ondanks het werken op afstand is de organisatieontwikkeling
doorgegaan. De plannen voor ontwikkeling, ingezet door
de verschillende regiegroepen, zijn aan de organisatie
gepresenteerd en de veranderingen zijn merkbaar.
Zowel werkinhoudelijke veranderingen met name op
het gebied van online als gedragsmatige veranderingen
(samen bouwen en eigenaarschap). Komend jaar zal de
organisatieontwikkeling moeten zorgen voor een werkwijze
waarbij we verantwoordelijkheid (eigenaarschap) zoveel mogelijk
in multidisciplinaire teams neerleggen (samen bouwen).
Daarnaast zal het komend jaar in het teken staan van enerzijds
ontwikkeling en anderzijds financiële continuïteit. Dat zorgt
voor zo en nu en dan lastige afwegingen maar de keuzes daarin
moeten bijdragen aan ons doel.

Zij communiceren met de collega’s over de maatregelen
die getroffen moeten worden. Ook zorgen zij ervoor dat de
medewerkers de juiste middelen tot hun beschikking hebben
om thuis te werken. De uitdaging zit daarin om te onderzoeken
wat de kansen zijn van deze nieuwe manieren van werken en
hoe RTV Noord dat in de toekomst wil vormgeven. Ook daar
houdt Samen Verder zich mee bezig. Daarnaast is er een kerst
drive-thru georganiseerd en zijn er regelmatig pub quizzen voor
het hele bedrijf wat de verbinding onderling versterkt. We hopen
natuurlijk dat we snel meer vrijheid krijgen om zelf te kiezen
hoe en waar we willen werken en waarbij we de energie van het
fysieke contact weer kunnen ervaren.
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.

Het werken op afstand brengt uitdagingen met zich mee. Hoe
zorg je voor een goede werkplek thuis? Hoe hou je verbinding
met elkaar en hoe zorg je voor een gezonde werk-privé balans?
De regiegroep Samen Verder houdt heel nauw vinger aan
de pols als het gaat om corona gerelateerde vraagstukken.
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• Aantal fte’s ultimo 2020 verdeeld naar

Beoordelen en functioneren

Omroep

Programma

Techniek

Reclame

Overig

Totaal

RTV Noord

61,76

10,00

6,69

8,51

86,96

Ook in 2020 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.

• Personeelsbestand (leden) verdeeld naar leeftijdscategorie en man/vrouw per 31 december 2020
Leeftijdscategorie

Man

Vrouw

Totaal

Scholing, opleiding en (loopbaan)begeleiding

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

0
16
15
13
13
7
64

1
12
5
11
1
2
32

1
28
20
24
14
9
96

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 2020
is € 59.177 besteed aan opleidingskosten (trainen, coachen en
opleiden van medewerkers).

Personele mutaties

Leden

Aantal personeelsleden per 31 december 2019
Instroom
Uitstroom
Aantal personeelsleden per 31 december 2020

93
14
- 11
96

Arbeidsovereenkomsten

Leden

Bepaalde tijd
Onbepaalde tijd
Totaal per 31 december 2020

10
86
96

Ziekteverzuimgegevens
(excl. zwangerschapsverlof)

De gemiddelde leeftijd is 43,5 jaar. Dit is een stijging ten
opzichte van 2019 (42 jaar), wat toen een daling met het
voorgaande jaar was.
Verzuimpercentage is in % berekend op basis van aantal
verzuimen. Gemiddelde verzuimduur is gemiddeld aantal dagen
verzuim. Meldingsfrequentie betreft aantal meldingen/totaal
personeelsbestand (leden).

2020

2019

2018

4,7
13,8
0,8

4,0
10,9
1,2

4,8
7,2
1,7

Ziekteverzuim aantallen
(excl. zwangerschapsverlof)

2020

2019

2018

Kort verzuim
Middellang verzuim
Lang verzuim
Totaal aantal verzuimen

78 %
9%
13 %
100 %

83 %
10 %
7%
100 %

95 %
1%
4%
100 %

Verzuimpercentage
Gemiddelde verzuimduur
Meldingsfrequentie
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Het verzuimpercentage is (licht) gestegen ten opzichte van
2019 en de meldingsfrequentie is in vergelijking met 2019
(licht) gedaald. In 2020 hadden we te maken met meerdere
(zeer) langdurige verzuimen waardoor het totale percentage
is gestegen. Het frequente verzuim is behoorlijk gedaald.
Het thuiswerken lijkt daar een positief effect op te hebben.
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.

We hebben iedere relevante opleidingsvraag kunnen honoreren
en verder ingezet op de teamontwikkelingen die we in 2021
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 de introductie van het newsroomsysteem Nimbus.
Externe professionals gaven trainingen in onder andere creatief
schrijven voor online, storytelling, live interviewen en technieken
op het gebied van nieuwe media.

We zijn dit jaar ook druk doende geweest met het rechttrekken
van de beloningen van een aantal freelancers die via Tentoo bij
ons werkt. De transparantie in de opbouw van het tarief bleek in
een aantal gevallen onvoldoende te zijn, waardoor uit onderzoek
bleek dat een aantal freelancers uit de CF&F werkmaatschappij
niet voldoende betaald zijn. Dit hebben we samen met Tentoo
met terugwerkende kracht alsnog berekend. De uitbetaling vindt
plaats in 2021. Een aantal freelancers die via Tentoo werkten
in de werkmaatschappij CF&F zijn inmiddels bij RTV Noord in
dienst getreden.
In 2020 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.

De ondernemingsraad en de bedrijfshulpverleners werden
bijgeschoold.

Flexkrachten en stagiaires
Flexkrachten zijn medewerkers die niet onder de CAO vallen,
zoals uitzendkrachten, oproepkrachten en freelancers.
Op jaarbasis maakt RTV Noord gebruik van ongeveer
60 flexkrachten. We hebben vanaf november 2020 een nieuwe
CAO en onderdeel daarvan is de Fair Practice Code voor
ZZP’ers, waarbij we minimum tarieven hanteren op basis van
vergelijkbare functies en inschalingen vanuit de CAO. Bij de
invoering van deze Fair Practice Code bleek dat we in de de
meeste gevallen de juiste tarieven hanteerden. Bij de ZZP’ers
waarbij dat niet het geval was hebben we dat aangepast.
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VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
Continuïteit
De Raad van Toezicht heeft met instemming kennis genomen
met de verlenging van de aan de RPO verleende concessie als
bedoeld in artikel 2.60k van de Mediawet 2008 voor de periode
1 januari 2019 - 31 december 2025.

Resultaten
Het financiële boekjaar 2020 werd afgesloten met een negatief
resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van € 116.087 (na
belastingen). Door het treffen van een éénmalige voorziening ter
grootte van € 175.000 komt het resultaat negatief uit.
Gezien het halverwege 2020 geprognosticeerde resultaat, dat een
forse min liet zien naar aanleiding van het negatieve effect van het
COVID-19 virus op de reclame-inkomsten, een prima resultaat.

Agendapunten Raad van Toezicht 2020
In het verslagjaar is de Raad van Toezicht vier maal regulier
bijeen geweest in aanwezigheid van bestuurder. Tussentijds is er
overleg geweest over de financiële situatie van RTV Noord, over
een nieuw ontstane vacature in de Raad en over een vermeende
social media rel waar een RvT-lid bij was betrokken. Deze
bijeenkomst was in bijzijn van de hoofdredacteur.
Voorafgaand aan de overleggen vergadert de Raad onderling
over de laatste ontwikkelingen, de agenda en mogelijk aan de
orde zijnde zaken. De belangrijkste onderwerpen van overleg
waren:
• De financiële positie, jaarcijfers en begroting van RTV Noord;
• De effecten van COVID-19 op de bedrijfsvoering, de gezondheid
van de medewerkers en mogelijke psychische effecten;
• De herinrichting van en het herstel van het vertrouwen in de
afdeling Financiën;
• Samenwerking en voortgang van accountant Flynth;
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• De bereikcijfers (en daarmee de relevantie) van de omroep uit
de diverse onderzoeken;
• Voortgang en nut van ingezette nieuwe wijze van aansturen
organisatie; het veranderproces, ook wel ‘de beweging’
genoemd;
• De voortgang en werking van het gezamenlijke
innovatieproject Regiogroei;
• De samenstelling en portefeuilleverdeling van de deels
gewijzigde Raad van Toezicht na het afscheid van één der leden;
• De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht conform de
Beleidsregels Governance.
Met de medezeggenschap heeft in februari de Raad van Toezicht
gesproken over de bedrijfsvoering en cultuur van RTV Noord,
alsmede over de samenwerking met bestuurder.
In september 2020 hebben de voorzitters van de RvT en
bestuurders van RTV Drenthe en RTV Noord een gesprek gehad
over mogelijke samenwerking in meest brede zin. Dit in het
kader van de (financiële) situatie tijdens COVID-19 als ook voor
de langere termijn en de continuïteit van beide omroepen.

Visie toekomst publieke omroepbestel:
waarde voor het publiek
De Raad is 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 heeft kennis
genomen van de invulling van twee subsidietrajecten waarin
RTV Noord participeert ter versterking van de lokaal-regionale
journalistiek die begin 2021 hun beslag krijgen: het betreft
het project ‘Ondersteuning Regionale en Lokale Journalistiek
en Werkgelegenheid’ en het project ‘Versterking Lokale
Journalistiek door Samenwerking’.
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Beleidsregels Governance en
Interne Beheersing
Begin 2021 zijn de Statuten gewijzigd van de Stichting RTV
Noord, het Directiereglement en Reglement voor Raad van
Toezicht 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.

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.
• Dhr. H. Binnendijk - aangetreden 20 maart 2017; afgetreden
13 maart 2020
• Mevr. E.B. Klinkhammer - aangetreden 1 juni 2020
• Mevr. B.A. Nomden - Stenekes, vice-voorzitter
(per 1 juli 2019); aangetreden 1 juli 2018
• Mevr. G.N. Paanakker - aangetreden 1 april 2020
• 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.
De heer Binnendijk heeft op eigen verzoek zijn lidmaatschap
neergelegd in maart. Voor hem is mevrouw Klinkhammer per
juni tot de Raad toegetreden als vertegenwoordiger van het
personeel.
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Mevrouw Paanakker was reeds in april toegetreden als
vervangster van het eind 2019 vertrokken lid mevrouw Bronda.
Met de beide benoemingen is de Raad van Toezicht weer op
sterkte.

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

Evaluatie functioneren bestuurder en raad van toezicht
Met bestuurder heeft begin februari 2021 een evaluatie, na
consultatie van de ondernemingsraad, van zijn functioneren
plaatsgevonden. De uitkomsten en afspraken van deze evaluatie
zijn schriftelijk vastgelegd. De RvT spreekt zijn waardering
uit over de wijze waarop bestuurder RTV Noord door de
coronaperiode loodst, met sturing vanuit nabijheid.
De Raad heeft zowel in juni als december 2020 zichzelf
geëvalueerd in bijzijn van bestuurder. De evaluatie was conform
de Beleidsregels Governance en Interne Beheersing 2017 en de
daarin geformuleerde uitgangspunten voor zijn functioneren.

gerealiseerde financiële resultaat een adequate aanpak te zijn
geweest.

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.

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

Profielschets Raad van toezicht

Interne risicomanagement- en controlesysteem

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.

Het interne risicomanagement en controlesysteem is
gedelegeerd aan de bestuurder. De bestuurder rapporteert aan
de Raad van Toezicht. Het jaar 2020 was op meerdere fronten
een spannend financieel jaar. De financiële administratie moest
opnieuw worden ingericht na het verloren gegane vertrouwen.
En dat in een tijd dat COVID-19 zijn kop op stak en RTV Noord
zich geplaatst zag een noodzakelijke besparingsprogramma
op te zetten. Niet alleen voor 2020, maar ook voor de periode
daarna, omdat de pandemie naar verwachting een structureel
karakter kan hebben. En dat lijkt gezien het uiteindelijke

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.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

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. De Raad benoemt uit
haar midden een remuneratiecommissie die het functioneren
van bestuurder jaarlijks evalueert. 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.
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.
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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).
• 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.
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De profielschets zal op de website van RTV Noord worden geplaatst.

Waardering voor de organisatie

(Neven)functies bezoldigd en onbezoldigd

De Raad van Toezicht spreekt zijn stevige waardering uit voor
de gehele organisatie, zowel medewerkers als bestuurder. De
wijze waarop de organisatie zich tijdens de COVID-19 heeft
gemanifesteerd en de ombuiging van de aanvankelijke financiële
veer die de organisatie leek te moeten laten geeft vertrouwen.
Dit mede gevoed door de wederom 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 op vertrouwen gebaseerde ‘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 toenemende creativiteit
en werkplezier alsmede aan een efficiëntere en meer bewuste
besluitvorming.

• Dhr. S. van der Ziel:
- DGA bij Jet-Stream (bezoldigd)
- DGA bij Streaminar (bezoldigd)
• 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)
- Bestuurslid Freonen fan Fossylfrij Fryslan (onbezoldigd)

Rein Swart, voorzitter Raad van Toezicht
Groningen, 19 april 2021

• Mevr. E.B. Klinkhammer
- Directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland (bezoldigd)
- Toezichthouder Zorginstelling De Zijlen (bezoldigd)
• Mevr. G.N. Paanakker
- Advocaat en partner De Haan Advocaten & Notarissen
(bezoldigd)
- Lid en vicevoorzitter Raad van Commissarissen WerkPro
(bezoldigd)
- Lid Raad van Discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden
(onbezoldigd)
- Lid Werkveldencommissie HBO-rechten en SJD
Hanzehogeschool (onbezoldigd)
- Lid Algemeen Bestuur Noorderlink (onbezoldigd)
Dhr. H. Binnendijk heeft geen van belang zijnde bezoldigde dan
wel onbezoldigde (neven)functies.
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VERSLAG VAN DE MEDIARAAD
In het verslagjaar vergaderde de Mediaraad drie van de
geplande vier keer, elke keer in aanwezigheid van de
hoofdredacteur én de directeur/bestuurder. De eerste
vergadering van het jaar ging niet door vanwege de coronauitbraak. Dat betekende dat de Mediaraad twee keer achter
elkaar vanwege externe omstandigheden een vergadering
geannuleerd zag worden. De laatste vergadering van 2019 ging
namelijk niet door vanwege boerenprotesten die reizen voor
de leden lastig maakten en alle aandacht verdienden van de
redactie. Vanwege corona zijn de andere drie vergaderingen
van 2020 via Google Meet gehouden. Niet ideaal maar
werkbaar en gezien de omstandigheden zeker verdedigbaar.
De Mediaraad heeft vastgesteld dat RTV Noord voldoet
aan de wettelijke taken. Daarnaast stelt de Mediaraad vast
dat het doel van RTV Noord, om het beste multimediale
nieuwsbedrijf voor Groningen en Groningers te zijn, met
hart en ziel wordt nagestreefd. De Mediaraad is uitvoerig (in
de laatste vergadering van het boekjaar) bijgepraat over de
bereikcijfers in absolute en relatieve zin en toonde zich onder
de indruk van de behaalde resultaten. Het mediabeleid in
2020 van RTV Noord is door de Mediaraad zowel vastgesteld
als geëvalueerd.
De Mediaraad heeft uitgebreid stilgestaan bij:
• De verschillende samenwerkingen waarin RTV Noord een
rol speelt. Zowel op het gebied van digitale ontwikkeling
als bij journalistieke producties. RTV Noord werkt steeds
intensiever samen met de NOS en andere regionale
omroepen daar waar het gaat om landelijke televisie,
online berichtgevingen en onderzoeksjournalistiek.
Wat dat laatste betreft heeft de samenwerking met
RTV Drenthe, Omrop Fryslân en RTV Oost op het
onderzoeksjournalistieke terrein voor enkele fraaie in
indrukwekkende producties gezorgd. Daarnaast krijgt
samenwerking met lokale omroepen steeds meer vorm,
zeker nu dat ook door Haags beleid wordt gestimuleerd.
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In Groningen is het aantal lokale omroepen dat structureel
gaat samenwerken met RTV Noord op journalistiek gebied
nog beperkt maar RTV Noord staat open voor uitbreiding
van die samenwerkingsverbanden. De Mediaraad
ondersteunt het beleid om relevante samenwerkingen
met andere (journalistieke) partijen aan te gaan. De
veranderende mediawereld maakt dat wenselijk en
noodzakelijk en de vruchten worden nu al geplukt.
• De programmatische ontwikkelingen bij alle afdelingen
van RTV Noord. Voorafgaande aan de vaststelling van het
media-aanbod is door de Mediaraad uitgebreid gesproken
met de hoofdredacteur en de eindredacteuren van de
verschillende media poten (Radio, Televisie en Online/
Social). De Mediaraad heeft een toelichting gekregen op de
trends en programmatische plannen en inzicht gekregen in
de speerpunten van de verschillende media en vastgesteld
dat per medium wordt gekeken hoe het zo goed mogelijk
kan worden ingezet om het doel van RTV Noord te bereiken.
• In de december vergadering heeft de Mediaraad een zeer
uitgebreide presentatie gekregen van de cijfermatige
ontwikkelingen bij RTV Noord. Bereik, marktaandelen,
ontwikkelingen bij concurrerende bedrijven en in de
eigen sector, ten opzichte ook van RTV Noord en de
trends die Noord laat zien op verschillende terreinen de
afgelopen jaren. De Mediaraad toonde zich zeer tevreden
met de resultaten van de inspanningen en daagde de
redactie tegelijkertijd uit met de vraag hoe het zich gaat
onderscheiden met goede Groningse content ten opzichte
van NDC mediagroep, nu dat is overgenomen door
Mediahuis, waardoor naar verwachting de concurrentie een
stuk steviger zal worden, met name in het digitale domein.
De Mediaraad is al een tijdje voornemens de eigen werkwijze
tegen het licht te houden maar door de beperkingen van
corona is dat fundamentele punt nog niet besproken. Daar
wachten we mee tot we weer fysiek vergaderen.
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In het verslagjaar nam voorzitter Haskia Kramer afscheid
omdat ook haar tweede termijn er op zat. Zij is als lid
vervangen door Gerda Klooster uit Winschoten. De
voorzittersrol is traditioneel doorgeschoven naar het nu
langst dienende lid, namelijk ondergetekende.
De vacatures minderheden en zorg zijn vanwege de
coronacrisis nog niet ingevuld.
Corona heeft veel gedaan met RTV Noord en ons. Ook wij
hebben meegedacht over het opvangen van de teruglopende
reclame-inkomsten en de journalistieke rol en impact van
RTV Noord in deze uitzonderlijke periode. We voorzien voor
2021 nog geen definitief einde aan deze situatie en zullen
dienovereenkomstig handelen. Dat doen we samen met de
mensen van RTV Noord, die ondanks alles een goed jaar
hebben gedraaid!
Annechien ten Have-Mellema, voorzitter Mediaraad
Groningen, 8 maart 2021
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VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
De missie van de OR van RTV Noord is afgeleid van de missie
en visie van de omroep (zie eerder in het jaarverslag). De OR
draagt bij aan deze missie door de collectieve belangen van
haar medewerkers en het belang van de organisatie als geheel
in het oog te houden en op regelmatige basis te bespreken met
de bestuurder. De OR stelt zich ten doel een goede en effectieve
overlegpartner te zijn van de bestuurder.

Samenstelling
De OR van RTV Noord telt vijf zetels. In het hele jaar 2020
was de samenstelling:
• Jans de Boer, voorzitter
• Alice Buitenga, secretaris
• Janke de Haan
• Henk Jan Hector
• Mario Miskovic

Vergaderen

aanpak van het proces naar meer zelfsturing in de organisatie.
Hierdoor ontstond een vergadersfeer die een informeel overleg
niet vruchtbaar maakte. Om deze redenen heeft de OR besloten
zich te focussen op zijn formele taken, voortvloeiend uit de WOR.

Nieuwsbrief
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.

Advies in 2020
De OR heeft in 2020 advies uitgebracht over de reorganisatie van
de afdeling financiële administratie.
Alice Buitenga, secretaris Ondernemingsraad
Groningen, 25 februari 2021

De OR vergadert wekelijks. De OR had daarnaast in
2020 maandelijks een vergadering met de bestuurder en
manager P&O waarbij in het eerste half jaar een formele
overlegvergadering werd afgewisseld met een informeel overleg.
Doel van het informele overleg was dat de OR in een vroegtijdig
stadium een bijdrage kon leveren aan (het denken over) de
aanpak van problemen en de voorgenomen koers van de
organisatie.
De introductie van de regiegroepen heeft de positie van de OR
enigszins veranderd. Immers in de regiegroepen is een deel
van de informele medezeggenschap belegd. Daarom heeft
de OR besloten de informele overlegvergaderingen met de
bestuurder te schrappen. Een tweede reden voor dit besluit
is de constatering dat de informele overleggen steeds minder
functioneel werden door uiteenlopende standpunten over de

46 I MOI!

JAARVERSLAG 2020

I 47

VERKLARING INTEGRITEIT VAN BESTUURDERS
EN WERKNEMERS (MODEL X)
• Betreft media-instelling: RTV Noord
• Statutaire vestigingsplaats: Groningen
• Bijlage bij de jaarrekening: 2020

VERKLARING

Hierbij verklaart bestuurder 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 de Mediaraad, 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 de Mediaraad, 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, 19 april 2021
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BEDRIJFSVOERINGSVERKLARING
(MODEL IX)
Deze verklaring is conform het Handboek Financiële Verantwoording
Regionale Publieke Media-instellingen en RPO een toevoeging
van de directie aan de jaarrekening. Bedrijfsvoering is in deze
verklaring als volgt gedefinieerd: ‘de sturing en beheersing van
de bedrijfsprocessen binnen de organisatie om de gestelde
(beleids)doelstellingen te kunnen realiseren’. Ten behoeve van
deze verklaring zijn volgende onderwerpen nader beschreven:
• Risicomanagement: de wijze van sturing en beheersing
inzake 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.
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, 19 april 2021
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JAARREKENING 2020
Balans (na resultaatbestemming)
31-12-2020
€

Activa

31-12-2019
€

31-12-2020
€

Passiva
Eigen vermogen

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen

343.575

399.703

Algemene reserve

2.216.145

Inventaris en inrichting

527.356

523.315

Reserve voor media-aanbod

- 116.087

Andere vaste bedrijfsmiddelen

31-12-2019
€

1.175.329

- 185.444
2.100.058

1.004.801
2.046.261

2.401.589
2.216.145

1.927.818

Voorzieningen
Financiële vaste activa

Voor pensioenen

-

303.076

Deelnemingen

Voor belastingen

-

31.821

93.896

88.320

15.000

15.000

19.700

34.700

Overige

3.866

Obligties en onderhandse leningen

7.508
3.866

7.508

Schulden aan kreditinstellingen
Schulden aan leveranciers

Belastingen en premies sociale verzekeringen

333.655

236.453

23.523

–

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden inzake pensioenen

Overige vorderingen

268.586

348.202

Overige schulden

Overlopende activa

236.247

162.196

Overlopende passiva

862.011
Liquide middelen

Totaal
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323.204

385.984

357.913

352.601

17.111

4.872

Schulden aan deelnemingen

Vorderingen
Handelsdebiteuren

423.217

Kortlopende schulden

Vlottende activa
Overige voorraden

93.896

15.000

1.139.313

746.852
1.423.224

1.139.313

1.423.224

4.086.151

4.120.402

Totaal

1.193.968

737.584
1.892.196

1.481.040

4.086.151

4.120.402
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Exploitatierekening
2020
€

2019
€

9.506.896
–
1.587.372

9.340.965
–
1.925.583

2.000
–
30.087
–
164.348
94.979

2.250
59.664
43.619
–
110.566
185.769

11.385.682

11.668.416

5.272.637
1.318.781
690.899

4.910.809
1.273.634
660.806

232.771
286.018
1.787.383
519.627

218.485
381.764
2.283.813
642.815

127.247
300.722
920.501
94.979

148.296
299.633
871.847
185.769

Som der bedrijfslasten

11.551.564

11.877.671

Bedrijfsresultaat

- 165.883

- 209.255

- 1.725

- 2.554

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

- 167.608

- 211.808

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen

- 116.087

- 185.444

Exploitatieresultaat na overdracht

- 116.087

- 185.444

86,26
86,96

81,79
82,15

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
Vennootschapsbelasting

Over te dragen reserve voor media-aanbod

FTE gemiddeld
FTE ultimo
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–
- 1.725

51.521
–

18
- 2.571

26.365
–
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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

