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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.

De Raad van Toezicht en de  
directeur/bestuurder van de stichting  

vormen een personele unie.

RTV Noord exploiteert Radio Noord,  
TV Noord, de website rtvnoord.nl  

en mobiele en tablet apps.

Mission Statement

RTV Noord opereert zo scherp mogelijk binnen de door de 
Mediawet geschetste kaders:
 “ De kerntaak van de regionale publieke omroep is  
het verzorgen van regionale nieuwsprogramma’s  
en het belichten van achtergronden ervan. Regionale  
omroepen leveren daarmee een belangrijke bijdrage  
aan de kwaliteit van de discussies over zaken die  
de regionale samenleving en haar burgers aangaan.”

De Missie van RTV Noord is om relevant en van wezenlijk  
belang te zijn voor de provincie Groningen.

Het Doel is voor de inwoners van de provincie Groningen het 
bepalende nieuwsplatform te zijn op alle relevante multimediale 
kanalen. RTV Noord is de omroep van en voor alle Groningers, 
en manifesteert zich op radio, televisie en via het internet 
door middel van websites, apps en sociale media. De omroep 
ondersteunt de regionale en lokale democratie en bevordert de 
onderlinge verbondenheid van de inwoners van de provincie.

Het verhaal

Samen zijn we Noord. Samen met ons publiek en samen als 
medewerkers. Noord is een factor van betekenis in Groningen. 
De omroep is een integraal onderdeel van de maatschappelijke 
en culturele infrastructuur van Groningen.

De wereld van de media is aan snelle veranderingen onderhevig. 
Het aantal aanbieders van nieuws, informatie en amusement 
neemt constant toe. De rol van de traditionele media radio 
en televisie in het leven van ons publiek verandert daarmee 
eveneens. Nieuws verspreidt zich steeds vaker en sneller via de 
online kanalen. RTV Noord zal zich voortdurend bewust moeten 
zijn van deze veranderingen en daar steeds goed op moeten 
inspelen.
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In deze 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 een podium vinden voor hún informatie, meningen, inzichten 
en vragen. Want het woord ‘samen’ nemen we serieus.  
We luisteren goed naar de behoeftes.

Als omroep het leidende medium in Groningen te zijn is een 
ambitie die verder reikt dan een bereik dat groter is dan  
dat van de concurrentie. Zij heeft ook betrekking op inhoud, 
kwaliteit en relevantie van ons nieuws en onze programma’s.  
De toekomst van RTV Noord ligt op de middellange en lange 
termijn in de kanalen die de online wereld bieden. Op de korte 
termijn zijn radio en televisie nog onze belangrijkste podia.  
De uitdaging is derhalve om te investeren in de ontwikkeling van 
onze online kanalen en tegelijkertijd kwalitatief goede radio en 
televisie te blijven maken. Dat vergt een grote vindingrijkheid 
en bereidheid tot verandering. Uiteindelijk zal Noord zich van 
een radio- en televisie bedrijf (met internet) ontwikkelen tot 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.”

RTV Noord biedt indachtig de voorgeschreven ICE-norm 
informatie, cultuur en educatie. De zender voelt zich verbonden 
met de provincie Groningen en haar inwoners. Als brenger 
van nieuws en informatie is Noord onafhankelijk, toegankelijk 
en kritisch. Noord vergaart en publiceert het belangrijkste 
nieuws van Groningen, en volgt daarbij de actualiteit, verricht 
journalistiek onderzoek en verschaft verdieping, duiding en 
commentaar. De journalistieke uitgangspunten zijn scheiding 
van feiten en meningen, toepassing van hoor en wederhoor, 
en het streven naar kloppende feiten. RTV Noord staat voor de 
onafhankelijkheid van de journalistiek en brengt het nieuws 
zonder vrees of voorkeur.

RTV Noord is naast de brenger van nieuws tevens een podium 
voor de Groningers van alle rangen en standen, en staat zelf 
open voor kritiek, aanvulling en interactie.

RTV Noord is meer dan een nieuwszender. Als omroep besteedt 
Noord naast nieuws en informatie aandacht aan cultuur en 
amusement, in het bijzonder aan de Groninger cultuur, taal en 
geschiedenis. Dit komt tot uiting over de volle breedte van de 
programmering.
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Samenstelling Raad van Toezicht

•  Dhr. R. Swart, voorzitter
•  Mevr. E.B. Klinkhammer
•  Mevr. G.N. Paanakker 
•  Dhr. S. van der Ziel 
•  Vacature

Samenstelling Directie

•  Dhr. P. Sijpersma, directeur/bestuurder

Samenstelling Hoofdredactie

•  Dhr. P. Sijpersma, hoofdredacteur

Samenstelling Mediaraad

•  Mevr. A. ten Have-Mellema, Beerta, voorzitter (Landbouw)
•  Mevr. E. Dijkstra, Paterswolde (Sport)
•  Mevr. P. Hietbrink, Haren (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, Oldehove (Levensbeschouwelijke Organisaties)
•  Vacature (Minderheden, Zorg & Veiligheid)

 

Samenstelling Ondernemingsraad

•  Dhr. J. de Boer, voorzitter
•  Mevr. A. Buitenga, secretaris
•  Mevr. J. de Haan
•  Dhr. M. Miskovic
•  Dhr. H.J. Hector (tot 1 oktober 2021)
•  Mevr. M. Ettema (vanaf 1 november 2021)

Samenstelling Redactieraad

•  Dhr. M. Folkers, voorzitter
•  Dhr. T. Braakman
•  Mevr. M. de Vries
•  Mevr. L. Wieringa
•  Mevr. N. Vloeimans

SAMENSTELLING 
VERTEGENWOORDIGENDE ORGANEN 
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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 gelijk getrokken is 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.

Gezamenlijk hebben de dertien regionale omroepen een 
verdieping voorbereid voor de tweede helft van het vigerende 
concessiebeleidsplan, dat in de loop van 2022 zal worden 
vastgesteld.

Het jaar 2021 stond opnieuw voor een deel in het teken van de 
corona-pandemie. RTV Noord heeft als gevolg daarvan in 2021 
te kampen gehad met een hoog ziekteverzuim. Een hernieuwde 
lockdown dwong ons de medewerkers nogmaals te verzoeken 
zo weinig mogelijk naar de Mediacentrale te komen en in plaats 
daarvan thuis of vanuit huis te werken. Dat heeft een flinke druk 
op de organisatie gelegd, wat nochtans onze nieuwsvoorziening 
en onze uitzendingen niet heeft aangetast. Onze publieke rol in 
de Groninger samenleving is onverminderd sterk gebleven. Het 
bereik van de distributiekanalen bleef 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).

Onder andere door de mutatie voorziening langdurig zieken / 
verlieslatende contracten (zie Financiële cijfers op pagina 13) 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.

Geruime tijd is gepoogd een wijziging in de managementstijl  
en de bedrijfscultuur door te voeren die zou moeten  
leiden tot een vorm van ‘zelforganisatie’ van teams, die  
zou moeten resulteren in een optimaal gebruik van de 
aanwezige kennis, ervaring, creativiteit, veerkracht, 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap van activiteiten, en 
daarenboven het plezier in het werk zou kunnen vergroten.  
Het doel van deze veranderde aansturing was bij te dragen  
aan de geformuleerde missie.

Vlak voor de zomer werd echter duidelijk dat de ingezette 
veranderingen op grote weerstand onder de medewerkers 
stuitten. Tevens deden zich een aantal incidenten voor, die 
helaas de publiciteit haalden en daarmee de spanning binnen  
de organisatie deden toenemen. De ontwikkelingen 
culmineerden een een petitie waarin gepleit werd voor 
stopzetting van het management- en cultuurprogramma,  
gewag werd gemaakt van een angstcultuur en de leiding van  
het bedrijf zware verwijten kreeg. De hoofdredacteur 
meldde zich daarop ziek; per 1 september werd een interim 
hoofdredacteur aangesteld, die als opdracht kreeg de rust te 
terug te brengen op de redactie en een advies op te stellen 
over de wijze waarop de organisatie uit deze crisis zou kunnen 
geraken. In oktober concludeerde de directeur/bestuurder 
niet de man te zijn om dit proces te leiden en zegde zijn 
dienstverband op. De Raad van Toezicht benoemde de interim 
hoofdredacteur per 1 november tevens tot interim directeur,  
met als opdracht ‘het huis op orde te brengen’. 

BESTUURSVERSLAG
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Sedertdien is een aantal belangrijke wijzigingen in de organisatie 
doorgevoerd. De afdelingen planning, personeel & organisatie 
en financiën werden versterkt, het managementteam werd van 
elf tot vijf personen teruggebracht, de managementstijl kreeg 
een puur ‘hands-on’ karakter en de tweelagige leiding over de 
redactie werd gereduceerd tot vier chefs. De hoofdredacteur trad 
per 31 december uit dienst, terwijl de afdeling techniek werd 
geleid door een interim manager.

Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen voor een aantal 
plannen ter versterking van de programmering, die in de 
loop van 2022 hun beslag zullen krijgen. De sfeer van crisis is 
gaandeweg geweken.
 

Als RTV Noord doen wij het niet alleen 

DDe 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 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 televisie. 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. De samenwerking op het gebied 
van onderzoeksjournalistiek bevordert zowel de onderlinge 
samenwerking tussen de redacties, en legt een gezonde basis 
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 tussen de regionale omroepen en de NOS 
vergemakkelijkt.

In 2020 is onder coördinatie van het zogenoemde Bureau 
Regio een nieuwe samenwerking van de dertien regionale 
omroepen en het NOS Journaal op het gebied van de 
onderzoeksjournalistiek van de grond gekomen. RTV Noord 
heeft daartoe een van onze senior-verslaggevers gedetacheerd. 
Dit heeft inmiddels geleid tot een aantal in het oog lopende 
publicaties. De verwachting is dat in 2022 de resultaten voor een 
groot publiek echt zichtbaar zullen worden.

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 
nemen tien deel aan het platform. De omroepen van Brabant, 
Flevoland en Noord-Holland hebben om hun moverende 
redenen voorlopig afgezien van deelname. Er zijn tekenen dat 
zij in 2022 alsnog instappen, wat de kans op succes van het 
centrum zal bevorderen.
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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 
er is zoveel geld gemoeid dat een individuele omroep ze niet kan 
bijhouden. Schaalvoordelen zijn dan noodzakelijk. RegioGroei 
is verantwoordelijk voor de aansturing van de gezamenlijke 
ontwikkeling van websites en apps. Daarnaast onderzoekt en 
initieert Regiogroei nieuwe distributietoepassingen, met het doel 
het vergroten van het online bereik en het (nog) beter bereiken 
van het publiek. Vanuit het ministerie van OC&W is voor de 
opstart van het centrum subsidie beschikbaar gesteld, afkomstig 
uit de subsidieregeling ‘Innovatie & Samenwerking Regionaal 
Publieke Media-instellingen’. Na een overgangsfase van drie 
jaar dragen de regionale omroepen zelf de exploitatiekosten  
van het centrum.

De bestuurder van RTV Noord was tot zijn vertrek actief als 
onbezoldigd functionaris in de Vertegenwoordiging Vennoten 
van de VoF Regiogroei. De Vertegenwoordiging bestaat verder 
uit Bert Klaver, directeur/bestuurder RTV Rijnmond, Monique 
Schoonen, directeur Omroep Zeeland en Gerard Schuiteman 
(zakelijk directeur/bestuurder RTV Utrecht).

Regiogroei heeft een 2021 een forse tegenvaller gehad, ter 
waarde van ruim 700.000 euro, als gevolg van verkeerde 
aansturing door de gezamenlijke vennoten. Deze zal via 
de weg van hoofdelijk omslaan worden opgevangen; voor 
Noord betekent dat een aderlating van circa 75.000 euro, die 
rechtstreeks op het netto-resultaat drukt. 

In de provincie is de samenwerking met de lokale cq. streek-
omroepen (waaronder OOG TV, RTV1, Omroep Het Hogeland, 
RTV Zulthe) voortgezet, met als doel 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. 

Doordat de subsidie nog niet volledig is aangesproken, is de 
regeling verlengd tot juli 2022.

Voor de regeling ‘Ondersteuning Regionale en Lokale 
Journalistiek en Werkgelegenheid’ is door het ministerie van OCW 
een subsidie verleend van € 2.100.000. Het project is voor extra 
journalistieke inzet op die plekken daar waar dit het hardst nodig 
is. Omroep Flevoland treedt op als penvoerder en heeft eind 2020 
een bedrag van € 250.000 als voorschot overgemaakt. De totale 
lasten van deze journalisten in 2021 bedraagt € 186.298 zijn in de 
exploitatie opgenomen en zijn als volgt opgebouwd:

• Personeelslasten € 168.997
• Studie en opleidingslasten € 2.338
• Overige lasten € 14.963

• Totale lasten € 186.298

Het bedrag van € 186.298 is in 2021 in mindering gebracht op 
het ontvangen voorschot van € 250.000.

RTV Noord staat zich er op voor ons publiek direct en 
rechtstreeks te laten participeren in onze programma’s 
en programmering. Daarbij maken we gebruik van de 
mogelijkheden die het digitale tijdperk ons biedt. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn: panels, quizzen, kennisfora, 
Facebookgroepen en diverse onderzoeken. Maar ook stellingen, 
zoals bijvoorbeeld voorgelegd in het radio-item Lopend Vuur, 
waaraan in 2021 dagelijks gemiddeld 6400 mensen deelnamen.

Die ontwikkeling past bij onze missie. We willen binnen de 
Groningse samenleving van belang en relevant 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 representatief zijn; de omroep is er voor alle 
rangen en standen. RTV Noord heeft de afgelopen jaren bewezen 
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volop in de Groninger samenleving te staan. RTV Noord spreekt 
de taal van zijn publiek, 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 van Groningen. 
RTV Noord heeft voorts kennis van het (uitzend)gebied, de 

historie en de politiek, en heeft een uitgebreid netwerk in de 
gremia die er toe doen in de Groningse samenleving.

Hieronder een overzicht van samenwerkingsverbanden, waar 
RTV Noord aan meedoet:

Samenwerkingsvorm Coördinerende omroep Partners Naam project

Samenwerking tussen rpmi’s  
onderling

Omroep Gelderland 13 regionale omroepen DAB 2020-2022

Samenwerking tussen rpmi’s  
onderling

Omroep Zeeland 13 regionale omroepen en ORN Gezamenlijk klantportaal voor Omroep 
Reclame Nederland (ORN)

Samenwerking tussen rpmi’s  
onderling

RTV Rijnmond Stichting Omroep Limburg, Omroep 
Zeeland, Omroep West, RTV Utrecht, 
Omroep Gelderland, RTV Oost, RTV 
Drenthe, RTV Noord en Omrop Fryslân

RegioGroei (voorheen GROEI&I)

Samenwerking tussen rpmi’s  
onderling

RTV Rijnmond 13 regionale omroepen RPO Exchange

Samenwerking tussen rpmi’s  
onderling

RTV Noord Omrop Fryslân, RTV Drenthe en  
RTV Oost

Gezamenlijke onderzoeksredactie  
van regionale omroepen in  
Noord-Oost Nederland

Samenwerking tussen rpmi’s  
onderling

RTV Noord, RTV Drenthe en 
RTV Oost

– Alles plat

Samenwerking tussen rpmi’s  
onderling

RTV Noord, RTV Drenthe en 
RTV Oost

– Registratie Noord Nederlands Orkest 
(NNO)

Samenwerking tussen rpmi’s en  
lokale publieke media-instellingen

Omroep Flevoland RTV Noord, RTV Drenthe, RTV Oost, L1, 
RTV Utrecht en Omroep Zeeland

Projectondersteuning regionale en  
lokale journalistiek

Samenwerking tussen rpmi’s  
en landelijke publieke media- 
instellingen

Omroep Gelderland 13 regionale omroepen en NOS Uitbreiding journalistieke samenwerking 
publieke regionale omroepen en de 
landelijke publieke omroep

Samenwerking tussen rpmi’s  
en landelijke publieke media- 
instellingen

13 omroepen 13 regionale omroepen en omroep MAX Noord-Zuid-Oost-West

Samenwerking tussen rpmi’s  
en landelijke publieke media- 
instellingen

13 omroepen 13 omroepen en NOS Bureau Regio (NOS Journaal Regio etc.)

Samenwerking tussen rpmi’s private 
media

RTV Noord Follow the Money Onderzoeksverhalen i.s.m. Follow the 
Money
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De Beweging 

In 2021 is gestopt met een veranderingsproces met de naam  
‘De Beweging’. Dit project had ten doel om te komen tot een 
andere werkwijze bij RTV Noord, maar kon uiteindelijk niet op 
voldoende draagvlak rekenen. Nadat er vanuit de organisatie 
op meerdere manieren signalen aan directie en management 
afgegeven zijn, is na het aantreden van de nieuwe, tijdelijk 
bestuurder besloten om te stoppen met het veranderingsproces. 

Tot dat moment, en zeker in de eerste maanden van 2021 werd 
er binnen de organisatie gewerkt aan dit veranderingsproces. 
Dat gebeurde in belangrijke mate door middel van regiegroepen. 
Deze groepen, bestaande uit ongeveer 8 à 10 medewerkers van 
RTV Noord, kenden een tijdelijk karakter, waren multidisciplinair 
van opzet en bedoeld voor ontwikkeling van de organisatie.  
Een regiegroep hield op te bestaan als het doel was 
gerealiseerd. Het was de bedoeling de opbrengst van een 
regiegroep daarna te borgen in de staande organisatie. 

Er waren regiegroepen voor onderwerpen die de pijlers  
vormden onder de beweging: Eigenaarschap en Samen 
Bouwen. Er was ook een regiegroep die zich bezighield 
met het werkproces (dat bepaald werd door het in 2020 
geïmplementeerde redactiesysteem Nimbus). Weer een  
andere groep richtte zich op de distributiekanalen (‘Online 
eerst’); de regiegroep Samen Verder hield zich bezig 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.

Sommige resultaten van het veranderingsproces worden 
nog steeds toegepast. Op het moment ligt de focus van de 
organisatie echter op de opdracht die door de Raad van Toezicht 
aan de tijdelijk bestuurder is gegeven. Het ‘huis op orde’ 
brengen is een tijdelijke fase en vergt een aansturing die vooral 
van operationele en pragmatische aard is.

Financiële cijfers

Het financiële boekjaar 2021 werd afgesloten met een negatief 
resultaat € 272.734 (na belastingen).

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is positief.  
Door een aantal incidentele posten is het uiteindelijke resultaat 
(na belastingen) negatief. Dit zijn de volgende posten geweest:
• Mutatie voorziening langdurig zieken / verlieslatende 

contracten ad € 150.000;
• Meerkosten Regiogroei ad € 75.000;
• Bijdrage Regiolab 2019 (nagekomen factuur) ad € 18.000;
• Minder compensatie zenderkosten (RPO) ad € 15.000.

Verder zijn er extra kosten gemaakt op de volgende onderdelen:
• Onderhoudskosten in verband met werkzaamheden aan 

koeling/airco;
• Servicekosten in verband met stijgende energieprijzen;
• Inhuur derden (afdeling techniek);
• Automatiseringskosten in verband met de verhoogde 

activeringsgrens (van 450 euro naar 2.500 euro).

Zoals gemeld, is het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
positief. Dit is voornamelijk te danken aan de sterke stijging 
van de reclamebaten (ten opzichte van bekostiging).  
De landelijke verkoop is ten opzichte van de bekostiging  
bijna 45% gestegen. Verder vallen door corona bepaalde  
kosten mee: zo is er minder media apparatuur ingehuurd 
doordat er minder evenementen waren, was er minder visagie 
en promoties en is de woon-werkvergoeding als gevolg van  
het thuiswerken. De reguliere bekostiging van het Rijk bedroeg 
€ 9.680.669. De totale reclame baten waren met € 1.838.461 
hoger dan begroot en fors hoger dan in 2020 (€ 1.587.372). 
Het gemiddeld aantal fte’s laat een stijging zien van 7,30 fte: 
van 86,26 fte naar een gemiddelde van 93,56 fte. De stijging is 
enigszins vertekend door de regeling ‘Ondersteuning regionale 
en lokale journalistiek en werkgelegenheid’, zoals eerder in  
dit jaarverslag toegelicht. 
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De financiële kengetallen zien er als volgt uit:

De Begroting 2021 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 2021 het geval is. 

De begrote opbrengsten en exploitatiekosten zijn in  
2021 in balans (€ 11.107.403). Begroot resultaat 2021 is  
derhalve € 0.

Ook de Begroting 2022 is niet van taakstellende aard, maar  
dient als globaal sturingsinstrument. De begrote opbrengsten  
en exploitatiekosten zijn in 2022 in balans (€ 11.725.879). 
Begroot resultaat 2022 is derhalve € 0.

Kengetallen
2021 2020

Eigen vermogen (algemene reserve en reserve media-aanbod) € 1.827.324 € 2.100.058 

Totaal vermogen (eigen vermogen, voorzieningen en schulden) € 4.054.904 € 4.086.151 

Solvabiliteitsratio (eigen vermogen / totaal vermogen) 45 % 51 %

Netto werkkapitaal (vlottende activa minus kort vreemd vermogen) € 24.122 € 109.128 

Current ratio (vlottende activa / kort vreemd vermogen) 1,01 1,03

Vastgelegd vermogen / Eigen vermogen (vaste activa / eigen vermogen) 0,99 0,97

Resultaat - € 272.734 - € 116.087

Cashflow (resultaat plus afschrijvingen) € 405.168 € 574.813 

Afhankelijkheid subsidieverstrekker

Bekostiging € 9.680.669 € 9.506.896

Reclame inkomsten € 1.838.461 € 1.587.372

Percentage van totaal (subsidie / subsidie plus reclame) 84 % 86 %
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Bereikcijfers

Het gemiddelde totaalbereik (= jaarbereik, van alle ons ter 
beschikking staande distributiekanalen) in de regionale publieke 
media sector is in 2021 80%, gelijk aan voorgaand jaar.  
RTV Noord zat in 2021 met een totaalbereik van 89% ruim  
boven dat gemiddelde.  
(Bron: Onderzoek regionale publieke omroep Motivaction, leeftijd 18-75 jaar, 

januari t/m december 2021 en augustus t/m december 2020)

Uit het jaarbereik per kanaal in 2021 blijkt dat televisie  
nog steeds het belangrijkste kanaal is om bereik op te  
bouwen. 

 RTV Noord Sector gemiddelde
 2021 2020 2021 2020
Online 69 % 72 % 59 % 57 %
Televisie 79 % 78 % 69 % 68 %
Radio 53 % 51 % 43 % 41 %

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

januari t/m december 2021 en augustus t/m december 2020)

In de begroting 2021 is, evenals voorgaande jaren, de ambitie 
uitgesproken om het totaal aantal online bezoeken (aan de 
website/app en artikelen bij NOS en RPO) van RTV Noord te 
verhogen. De groei zit er nog steeds fors in. 

Totaal per jaar Aantal online bezoeken 2021
2021 167.649.061 Apps 64.512.628
2020 157.913.512 Website 41.012.846
2019 132.692.934 RPO - RegioExchange 1.808.298
2018 119.889.015 NOS - BureauRegio 54.087.922
2017 93.975.352 NOS - RegioExchange 6.227.367

(Bron: Google Analytics/NOS t/m 2020 / Piano Analytics/NOS vanaf 2021) 

Per afzonderlijk kanaal oogst RTV Noord een waardering die 
vergelijkbaar is met de sector.

 RTV Noord Sector gemiddelde
 2021 2020 2021 2020
Online 7,5 7,4 7,4 7,4
Televisie 7,4 7,3 7,3 7,2
Radio 7,5 7,1 7,4 7,3

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

januari t/m december 2021 en augustus t/m december 2020)

Risicomanagement

Met inachtneming van de relevante regelgeving en daarbij 
behorende eisen heeft RTV Noord zijn risicoparagraaf opgesteld.

Methodologie
Het onderwerp risicomanagement heeft de aandacht van 
leidinggevenden van de afdelingen binnen RTV Noord. In 
gesprekken met de Raad van Toezicht is het benoemd als een 
serieus te behandelen onderwerp. De wisselingen in de bezetting 
van de leidinggevenden hebben ertoe geleid dat het onderwerp 
nog niet die aandacht heeft gehad die het verdient. Voor 2022 
staat het onderwerp geagendeerd. De ondernemingsraad 
informeert met regelmaat naar de effecten en risico’s van 
bepaalde maatregelen. De geïdentificeerde risico’s en benoemde 
beheersingsmaatregelen zijn tot stand gekomen in gezamenlijke 
sessies met de chefs en het MT.

De risico’s en het gewenste risicoprofiel
Strategisch
A Veranderingsbereidheid en -vaardigheid van de organisatie 

om adequaat in te spelen op de culturele, demografische  
en (digitale) media-ontwikkelingen.  
Risico: hoog.  
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De leidinggevenden van de afdelingen en de chefs van de 
redactie bij RTV Noord zijn in de meeste gevallen relatief 
onervaren op de functie die ze nu bekleden. Dat zegt op 
zichzelf niet iets over de kundigheid en expertise van de 
betrokkenen, maar de kennis uit het verleden is in mindere 
mate aanwezig dan in voorgaande jaren. Men kan weinig uit 
ervaring spreken en mist hierdoor wellicht de vaardigheden 
om adequaat in te kunnen spelen op bovengenoemde 
ontwikkelingen. In 2021 (en verder) is zodoende veel contact 
gezocht met collega-omroepen (samenwerken). Daarnaast 
stellen medewerkers concrete doelen op en waar nodig 
volgen zij trainingen. De samenwerking binnen Regiogroei 
volgt de (digitale) media-ontwikkelingen.

B  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 gericht op de media bedreigend 
wordt. Daarmee wordt door de organisatie rekening gehouden 
in het werk. Verslaggevers gaan niet altijd meer alleen op pad, 
de lijntjes met de politie zijn kort en de veiligheidsmaatregelen 
in de Mediacentrale worden gemonitord. Daarnaast wordt 
tegenwoordig bij live-uitzendingen beveiliging ingezet.

C  Grilligheid van de politiek. 
Risico: gemiddeld.  
 
RTV Noord is in grote mate afhankelijk van de subsidiever-
strekking vanuit het ministerie van OCW. Op het moment 
dat er een wijziging in de politieke samenstelling in Den 
Haag plaatsvindt, kan dit consequenties hebben voor 
de subsidieverstrekking aan het bedrijf. Wellicht wordt 
de aandacht van de overheid hierbij meer verlegd naar 
enerzijds lokale omroepen of anderzijds naar meer nationaal 

georiënteerde media. Hierbij is het onzeker waar RTV Noord 
in relatie tot deze partijen staat. Het concessiebeleidsplan is 
t/m 2025 van kracht. De bekostiging is hiermee de komende 
jaren geborgd. In 2022 gaat RTV Noord actief op zoek naar  
het uitbreiden van fondsen en advertentie-inkomsten.

Operationeel
A  Beschikbaarheid personeel vanwege corona/ziekte. 

Risico: gemiddeld.  
 
Niet werkgerelateerde ziektes zijn onvoorspelbaar en daarom 
is het lastig hier op in te spelen. Werkgerelateerde ziektes 
zouden in theorie eenvoudiger te identificeren moeten zijn. 
Middels goede zorg en preventie voor onze medewerkers 
wordt getracht dat zo laag mogelijk te houden.  
 
Risico bij corona: hoog.  
 
Op het moment van schrijven is het verzuim door corona 
relatief hoog. Besmettingen liggen nog steeds op een  
hoog niveau en door het ‘opengaan’ van de samenleving 
is de kans op een coronabesmetting groter dan voorheen. 
Daarnaast blijft deze ziekte onvoorspelbaar; bij een nieuwe, 
besmettelijke variant kan dit grote consequenties hebben.  
De afgelopen twee jaar hebben ons echter geleerd dat hier  
op ingespeeld kan worden. Eerder gemaakte afspraken  
(o.a. thuiswerken, afstand houden, naleven corona regels) 
kunnen opnieuw gemaakt worden om het risico zo laag 
mogelijk te houden.

B  Mentale weerbaarheid als nasleep van de interne crisis. 
Risico: gemiddeld tot hoog.  
 
De nasleep van de interne crisis bij RTV Noord in 2021 zal naar 
verwachting nog wel een tijd aanhouden. Dit vraagt aandacht 
van de chefs en leidinggevenden. Van belang hierbij is dat 
het gesprek met de medewerkers blijvend gevoerd wordt om 
goed op de hoogte te blijven van de mentale gesteldheid van 
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medewerkers. Ook de afdeling planning en P&O speelt  
hierin een belangrijke rol (sturen op verzuim, verlof, 
waardering).

C Cybercriminaliteit. 
Risico: hoog.  
 
Cybercriminaliteit is een bedreiging met een hoge impact. 
In 2021 zijn er opnieuw maatregelen genomen op preventie, 
detectie en recovery. Cybercriminaliteit is een doorlopend 
onderwerp op de agenda van ICT waarbij gepoogd wordt 
dit risico te verminderen. Ook verzekeringstechnisch staat 
cybercriminaliteit op de agenda.

D Technische bedrijfscontinuïteit. 
Risico: gemiddeld.  
 
Technische ondersteuning is essentieel voor RTV Noord 
als mediabedrijf. Op het moment dat deze ondersteuning 
onvoldoende is lopen we het risico dat de kwaliteit van radio, 
televisie en internet hieronder leiden. Het opstellen van een 
(technisch) bedrijfscontinuïteitsplan heeft de prioriteit.

Financieel
A  Dalende reclame inkomsten.
 Risico: gemiddeld tot hoog.  

 
Commercieel gezien merken we dat de inkomsten uit 
regionale reclame inkomsten bij radio onder druk staan.  
Het tarief vertoont een dalende trend terwijl het aantal gratis 
opvul seconden stijgt. De acties die er genomen zijn en 
worden liggen vooral in een intensieve marktbewerking  
en een optimale aandacht voor relatiebeheer bij klanten.  
Een andere risico betreft een daling van ons bereik op 
radio en/of televisie, waardoor ons aandeel kan dalen in de 
landelijke reclame-inkomsten. De beheersingsmaatregelen 
betreft het monitoren en bijsturen van de bereikcijfers per 
programma en kanaal.

B  Betrouwbare en tijdige financiële analyses en voorspellingen 
is essentieel. 

 Risico: laag.  
 
In 2021 was er op de financiële afdeling sprake van een 
vaste bezetting, waardoor niet alleen urgente zaken konden 
worden opgepakt, maar de afdeling ook korter op de cijfers 
zat. Hierdoor kon sneller ingespeeld worden op onverwachte 
mee- en tegenvallers. Er wordt in 2022 gewerkt aan de 
verdere verbetering van de maandrapportages. Daarmee zal 
dit risico naar een acceptabel niveau gaan. 
 

Compliance
A  Groeiende regeldruk van de overheid ten aanzien van de 

verantwoording van de besteding van publiek geld.
 Risico: aanwezig,  

 
maar weinig invloed op. 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.

B  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.
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Administratieve organisatie en het systeem 
van informatievoorziening

Salarisadministratie
In 2020 is de salarisadministratie uitbesteed aan Merces.  
Deze partner heeft veel ervaring met salarisadministratie 
in HR2Day. Gedurende 2021 werd intensief met Merces 
samengewerkt. Voordat de salarisrun wordt gedraaid,  
verricht de afdeling administratie diverse checks.  
Na akkoord volgt pas verwerking/uitbetaling.

Verder is er maandelijks overleg tussen afdeling administratie 
en P&O, zodat wijzigingen maandelijks kunnen worden 
doorgegeven aan het pensioenfonds. Wijzigingen kunnen 
zodoende tijdig worden meegenomen in prognoses.

Informatievoorziening
In 2021 is verder gebouwd aan de informatievoorziening binnen 
de organisatie. Iedere 1e maandag van de maandag volgt, ter 
bespreking in het managementteam, een (financiële) update 
met de volgende onderdelen:
•  Realisatie en prognose t/m einde boekjaar;
•  Overzicht reclamebaten en prognose t/m einde boekjaar;
•  Overzicht programma gerelateerde kosten t.o.v. begroting;
•  Overzicht verzuim;
•  Overzicht verlof.

Registratie van verplichtingen en contracten
Diverse partijen hebben gedurende 2021 een demo gegeven. 
Pactum Contractbeheer kwam het beste uit de bus. Begin 2022 
wordt dit verder uitgerold.

Toekomst regionale omroepen

Algemene media-ontwikkelingen
Het medialandschap is voortdurend onderhevig aan 
veranderingen waarop de regionale omroepen trachten  

in te spelen om hun positie te behouden. Het aantal aanbieders, 
vooral online, blijft stijgen, wat tot verdere versnippering van 
publiek en markt leidt. De wensen van het publiek veranderen 
en de manieren waarop de content wordt gepresenteerd 
variëren ook steeds meer.

RTV Noord heeft een aantal voordelen op de concurrentie - de 
gratis content, de combinatie van verschillende kanalen, de 
diepe wortels in de cultuur en geschiedenis van Groningen.  
Dat is een stevig fundament. Tegelijk staat de omroep voor de 
taak zich steeds weer te vernieuwen, zonder de eigen identiteit 
en missie geweld aan te doen. 

De gestage afname van het lineair tv-kijken en het voortdurend 
slinken van het marktaandeel in radio nopen tot investeren in 
de online kanalen. Uiteindelijk zal de online distributie leidend 
worden voor Noord. Dat noopt tot stelselmatig vernieuwen en 
investeren. Door de handen ineen te slaan lukt het de regionale 
omroepen aanzienlijke voortgang te boeken met de ontwikkeling 
van hun online kanalen, waarbij kennis, ervaring en inzichten 
worden gedeeld en via gezamenlijke inkoop financieel voordeel 
wordt behaald. De nieuwe kanalen bieden legio voordelen 
boven de traditionele: de content kan in alle mogelijke vormen 
(tekst, foto, video, audio), op elk tijdstip en op elke plek worden 
aangeboden. Beperkingen in tijd en ruimte bestaan niet meer. 
Extra voordeel is dat de online media een schat aan gegevens 
opleveren over onze doelgroepen en bezoekers: wie zijn het, 
wat zijn hun wensen, waar komen ze op af, hoe beoordelen ze 
onze content? Die kennis strekt ons tot aanzienlijk voordeel. 
Vanzelfsprekend leiden deze ontwikkelingen tot aanpassingen 
en innovaties in de werkwijze en de organisatie van de redactie 
en techniek. Al met al doet dat een groot beroep op de werk- en 
veerkracht van de medewerkers.

Samenwerking en nieuwe journalistieke  
werkwijzen RTV Noord
In gezamenlijkheid met de andere twaalf regionale omroepen heeft 
RTV Noord zich in 2020 bezonnen op de tweede periode van de 
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lopende omroep concessie, die loopt tot 2025. Dit heeft geleid tot de 
vaststelling van een zevental speerpunten waarmee de omroepen 
zich willen onderscheiden. Eenvoudig is zo’n proces niet: er zijn 
grote verschillen tussen de dertien qua grootte, budget, beleid en 
programmering. Grof gezegd hechten de zendgemachtigden in de 
provincies met een sterke identiteit - veelal de randen van het land -  
meer waarde aan hun status als omroep, terwijl de collega’s in de 
dichtbewoonde provincies zichzelf zien als pure nieuwszender. Voor 
Noord is het geen keuze tussen het een of ander. Het nieuws van 
Groningen geeft ons vleugels, de cultuur vormt onze wortels.

De zeven speerpunten in de verdieping van het gezamenlijk 
concessiebeleidsplan zijn: het verhogen van de journalistieke 
kwaliteit, verbreden en verdiepen van het bereik, vormgeven 
van de digitale transformatie, breed en intensief samenwerken, 
innovatie samen organiseren, talenten werven en behouden, en 
ten slotte werken aan diversiteit en inclusie.

Ook is er overeenstemming over de samenwerking met de NOS, 
die in 2020 tot een aanzienlijk extra bereik via de NOS-kanalen van 
de berichten uit de regio heeft geleid. Inmiddels is een principe-
overeenkomst met de NOS bereikt over verdergaande journalistieke 
samenwerking, zowel in de dagelijkse actualiteit - in de vorm van 
een extra blok regionale berichten gehecht aan het NOS Journaal, 
dagelijks om 18.15 uur en twee regiobulletins om 12.00 en 15.00 
uur op NPO 1 - als op het terrein van de onderzoeksjournalistiek. 
Deze samenwerking heeft vorm gekregen in de organisatie: 
het zogenoemde Bureau Regio vertegenwoordigt binnen de 
NOS-organisatie de regionale omroepen. Daarnaast is een een 
gezamenlijk team voor journalistiek onderzoek van start gegaan, 
dat in de loop van 2022 met zijn eerste resultaten zal komen. 

De samenwerking met de lokale omroepen heeft in 2020 vorm 
gekregen in twee projecten, het ene gericht op vergroting van het 
aantal journalistieke arbeidsplaatsen, het andere bedoeld om 
de gebieden die daarvan vrijwel verstoken zijn van lokaal nieuws 
te voorzien. Beide projecten lopen door tot in 2022, hoewel het 
zogenoemde ‘witte-vlekkenplan’ medio 22 zal aflopen.

RTV Noord werkte in 2020 samen met OOG TV (Gemeente 
Groningen), RTV Zulthe (Westerkwartier), RTV1 (Veendam, 
Stadskanaal, Borger) en Omroep Eemsdelta (Delfzijl cum 
annexis). Deze samenwerking wordt in 2022 voortgezet.

Documentaires, evenementen en 
onderzoeksjournalistiek

In 2019 hebben we serieuze schreden gezet op het pad van 
podcasting. De afgelopen jaren is dat 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.

•  In samenwerking met OOG en het Dagblad van het Noorden 
blikken verslaggevers in de podcast Hartje Stad terug  
op de ontwikkelingen in de gemeentepolitiek van de stad 
Groningen van de afgelopen maand.

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 Eerste uitzending Afleveringen Uitgezonden via

Lotz Leeft 01-01-2021 8 televisie | online web/app

Serie vlogs van filmmaker Ismaël Lotz. Wat overkomt je als je wordt verteld dat je kanker 
hebt? De Groningse filmmaker Ismaël Lotz krijgt deze boodschap in 2018 te horen. Het zet 
zijn leven op de kop totdat hij in januari 2020 overlijdt. Onder de noemer Lotz Leeft! hield 
Ismaël ons op de hoogte van waar hij tegenaan loopt. De ontwikkeling van zijn longkanker, 
hoe hij ermee omging en alles wat daarbij hoorde.

Titel Eerste uitzending Afleveringen Uitgezonden via

Credo 03-01-2021 20 online web/app

Podcast serie over het leven van Ede Staal. Erik Hulsegge gaat in gesprek met de mensen 
die Ede Staal van dichtbij hebben meegemaakt. Wie was Ede Staal, wat bewoog hem.  
Hoe was het om met hem te werken? Wat doet zijn repertoire met de mensen, zelfs 35 jaar 
na zijn overlijden?

Titel Eerste uitzending Afleveringen Uitgezonden via

De Genezers 09-01-2021 4 online web/app

De podcast serie De Genezers gaat over ziekte en genezing, over onderzoeken en 
ontwikkelingen in de medische wetenschap. Pieter de Hart praat in iedere aflevering  
met een patiënt en een arts of medisch onderzoeker.
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Titel Eerste uitzending Afleveringen Uitgezonden via

Koffiecorner 11-01-2021 40 online web/app

Podcast Serie over FC Groningen. In deze podcast bespreken Niiwino Geertsema (oud-VV 
Warffum), Kurt Elshot (oud-FC Groningen) en verslaggever Stefan Bleeker (oud GVAV) alles 
rondom FC Groningen. Dat doen ze met verschillende gasten en scherpe analyses.

Titel Eerste uitzending Afleveringen Uitgezonden via

Kleedkamer Noord 11-01-2021 48 online web/app

Podcast Serie over Sport. Alle sporten, behalve FC Groningen. Dat is wat presentator 
Niiwino Geertsema en sportverslaggevers Karel-Jan Buurke en Henk Elderman wekelijks 
bespreken in de podcast Kleedkamer Noord.

Titel Eerste uitzending Afleveringen Uitgezonden via

Voorwaarts Voorwaarts 12-01-2021 13 online web/app

Voorwaarts Voorwaarts is een podcast van RTV Noord over de Groninger politiek en 
maatschappij. In de podcast behandelt Martijn Folkers verschillende onderwerpen 
met uiteenlopende gasten. De podcast gaat over de actuele thema’s die de Groninger 
interesseren, zoals de woningmarkt, de gezondheidszorg, de Zuidelijke Ringweg, de groei 
van de stad, de veranderingen op het platteland en de ontwikkelingen in de economie.

Documentaires
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Titel Eerste uitzending Afleveringen Uitgezonden via

Het nieuwe leven 04-05-2021 1 televisie | online web/app

In de film ‘Het nieuwe leven’ vertelt Bertien Minco over haar jeugd in de jaren  
zestig en zeventig. Ze was toen een van de weinige kinderen binnen de Groningse  
Joodse gemeenschap. Een gemeenschap die getekend was door enorm verlies,  
waarover vooral gezwegen werd. Pas met de restauratie van de synagoge in de 
Folkingestraat - begin jaren tachtig - lukte het de gemeenschap weer met trots  
naar buiten te treden.

Titel Eerste uitzending Afleveringen Uitgezonden via

Vrijheid met een zwarte 
rand

04-05-2021 1 televisie | online web/app

In de film ‘Vrijheid met een zwarte rand’ vertellen Joodse overlevenden van de oorlog hoe 
zij de bevrijding ervaren hebben, en hoe ze daarna moeizaam de draad van het leven weer 
opgepakt hebben. Het verdriet over zoveel vermoorde dierbaren, werd weggestopt; de 
deur naar het verleden dichtgegooid om door te kunnen gaan. Maar de oorlog bleef altijd 
aanwezig, ook voor jongere generaties.

Titel Eerste uitzending Afleveringen Uitgezonden via

Het verhaal van Cornelis 
Drijfhout

16-08-2021 1 televisie | online web/app

Het fascinerende portret van Cornelis Drijfhout, een man die de weldaad van wegkruipen in 
de duisternis ontdekte. Zijn zomervakantie: hij blindeert alle ramen, vult de provisiekasten 
en zwaait zijn gezin uit.

Documentaires
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Titel Eerste uitzending Laatste uitzending Uitgezonden via

Grunneger week 21-03-2021 27-03-2021 radio | televisie | online 
web/app | social media

In het kader van de streektaalmaand een week lang aandacht voor Groninger taal.

Titel Eerste uitzending Laatste uitzending Uitgezonden via

Alle thuiswedstrijden (22) Donar 10-01-2021 22-12-2021 online web/app |  
social media

Basketbalwedstrijden live.

Titel Eerste uitzending Laatste uitzending Uitgezonden via

Alle wedstrijden (41) FC Groningen 09-01-2021 21-12-2021 radio | dagTV | online 
web/app | social media

Voetbalwedstrijden live.

Titel Eerste uitzending Laatste uitzending Uitgezonden via

50 jaar FC Groningen 16-06-2021 n.v.t. radio | televisie | online 
web/app | social media

FC Groningen vierde woensdag 16 juni zijn 50-jarig jubileum. RTV Noord schonk 
hier aandacht aan met de live-uitzending ‘50 jaar FC Groningen’.

Evenementen
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Korte evenementen

Titel Eerste uitzending Laatste uitzending Uitgezonden via

Groninger van het jaar 17-12-2021 n.v.t. radio | televisie | online  
web/app | social media

Verkiezing van de Groninger van het jaar: Onno Kukler, de mede-oprichter van 
Kids United, is Groninger van het Jaar 2021.

Titel Eerste uitzending Laatste uitzending Uitgezonden via

Grunneger 1000 25-12-2021 31-12-2021 radio | televisie | online  
web/app | social media

Top 1000 van de provincie Groningen.

Titel Eerste uitzending Laatste uitzending Uitgezonden via

4 Mijl 10-11-2021 n.v.t. radio | televisie | online  
web/app | social media

Live verslag van loopevenement De 4 mijl van Groningen.

Titel Eerste uitzending Laatste uitzending Uitgezonden via

Concert Noord Nederlands Orkest 04-02-2021 n.v.t. social media

Verkiezingsavond Tweede Kamer 17-03-2021 n.v.t. social media

Evenementen
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Titel Eerste uitzending Laatste uitzending Uitgezonden via

Klouk ThoesQuiz! 27-03-2021 n.v.t. social media

De Koeiendans 29-03-2021 n.v.t. social media

Opening terrassen 28-04-2021 n.v.t. social media

Supportersactie FC Groningen 18-05-2021 n.v.t. social media

Stille tocht doodgestoken Dinant 09-06-2021 n.v.t. social media

Concert Noord Nederlands Orkest 15-10-2021 n.v.t. social media

4Mijl4You 09-11-2021 n.v.t. social media

Lichtjestocht Westerkwartier 15-12-2021 n.v.t. social media

Korte evenementen

Projecten onderzoeksjournalistiek

Onderwerp Het investeringsbeleid van Stichting FB Oranjewoud

Beschrijving van het 
onderzoek

RTV Noord, RTV Drenthe en Omrop Fryslân doen samen met Follow the Money een 
diepgravend onderzoek naar het investeringsbeleid van Stichting FB Oranjewoud. In 2012 
kreeg de stichting 126 miljoen euro om bedrijvigheid en cultuur in de noordelijke provincies 
te stimuleren. Het onderzoek legt bloot dat de stichting risico’s en speculaties niet schuwt en 
het gevaar loopt het toevertrouwde geld voor culturele doelen te verliezen. Voor het onderzoek 
zijn tientallen gesprekken gevoerd met betrokkenen in Friesland, Groningen en Drenthe. 
Niet alle bronnen waren bereid om on-the-record met ons te praten. Om hun informatie te 
controleren, zijn uitspraken geanonimiseerd aan andere bronnen voorgelegd. Hierdoor is de 
betrouwbaarheid van de informatie geverifieerd. De namen van de bronnen zijn bekend bij de 
hoofdredacties. Ook met het bestuur van FB Oranjewoud is uitgebreid gesproken.
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Onderwerp Vergelijkbare bevingsschades ongelijk beoordeeld

Beschrijving van het 
onderzoek

Uit een intern onderzoek van het Instituut Mijnbouwschade dat RTV Noord in handen krijgt, blijkt 
dat er grote verschillen zijn in het toekennen van mijnbouwschade in het aardbevingsgebied. 
Hiermee legt de omroep een belangrijk maatschappelijk probleem bloot in de provincie Groningen. 
In het eerste jaar van de publieke schadeafhandeling werden de rapporten opgesteld door het 
NIVRE en 10BE. Na een jaar zijn ook de bureaus CED en DOG deskundigen gaan leveren om de 
capaciteit te vergroten en zo de schadeafhandeling te versnellen. Na een uitgebreide analyse van 
de rapporten blijkt dat deskundigen van NIVRE structureel minder bevingsschade toekennen. 

De periode die onderzocht is, loopt van mei 2018 tot en met eind 2020. NIVRE is in die 
periode verantwoordelijk voor de afhandeling van 29 procent van alle rapporten, 10BE voor 
32 procent, CED voor 25 procent en DOG voor 14 procent.

Onderwerp Eén op de vijf inwoners van Oudeschip overweegt te verhuizen

Beschrijving van het 
onderzoek

De provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen de Eemshaven uitbreiden naar 
de Oostpolder, waar nu nog landbouw is. Daar moet een bedrijventerrein komen van 400 
hectare. Daarmee wordt het Eemshavengebied ongeveer anderhalf keer zo groot. Volgens 
de provincie Groningen is er veel vraag naar grote kavels. Het gaat vooral om bedrijven die 
zich bezighouden met waterstof, batterijen en auto’s. Ook komen er mogelijk datacenters. 
Het onderzoeksteam van RTV Noord heeft bij elk huishouden in Oudeschip en omgeving 
(Koningsoord, Nooitgedacht, Heuvelderij en Polen) een enquête uitgedeeld. Daarin konden 
inwoners duidelijk maken wat zij van het uitbreidingsplan van de Eemshaven vinden. In 
totaal zijn honderd vragenlijsten verspreid.  

Om zoveel mogelijk respons te krijgen, zijn de meeste enquêtes persoonlijk aan de deur 
bezorgd. De antwoorden konden mensen opsturen. Uiteindelijk hebben 48 omwonenden de 
vragenlijst ingevuld. Uit het onderzoek blijkt dat 20 procent van de inwoners van Oudeschip 
en omgeving overweegt om te verhuizen. Het onderzoek legt ook bloot dat het vertrouwen  
in de gemeenten laag is. Bewoners hebben het idee dat alles al beklonken is.

Projecten onderzoeksjournalistiek
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Tenslotte

RTV Noord is zich bewust van de eigen bijzondere positie in de 
Groninger samenleving en wil die behouden en versterken.  
Met onze naamsbekendheid, de gevoelde verbondenheid met 
de Groningers en de Groninger cultuur, onze prominente rol in 
de regionale berichtgeving, onze rol als podium van en voor alle 
Groningers, dat nog gratis is bovendien, zien we de toekomst 
met vertrouwen en enthousiasme tegemoet.

Onderwerp Shell papers

Beschrijving van het 
onderzoek

Onderzoeken naar de verwevenheid van Shell en de Nederlandse overheid door middel van  
17 Wob-verzoeken naar meerdere ministeries, provincies en gemeentes. Samen met Follow  
the Money en het Platform Authentieke Journalistiek vragen RTV Drenthe en RTV Noord om  
alle documenten - denk aan emails, memo’s, beleidsstukken en zelfs WhatsAppjes - die sinds 
2005 die afkomstig zijn van, gericht zijn aan, of gaan over Shell. Het publiek helpt bij de analyse 
van de stukken. Het onderzoek richt zich op de betekenis van Shell voor de Nederlandse 
economie en samenleving. Sinds zijn oprichting in de 19e eeuw onderhoudt het oliebedrijf nauwe 
banden met de Nederlandse Overheid. Die verwevenheid roept vragen op: hoe en door wie vindt 
de afweging van de verschillende belangen plaats. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 
de aardbevingsschade in Noord-Drenthe en Groningen nooit goed is onderzocht, doordat het 
netwerk met de sensoren om de schade te meten gebrekkig is.

Projecten onderzoeksjournalistiek
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Evenals 2020 is het verslagjaar 2021 gedomineerd door de 
corona-pandemie. De redacties hebben hun uiterste best 
gedaan om verslag te doen van de manier waarop corona 
invloed had op het maatschappelijk leven. Daarbij werden de 
voornaamste ontwikkelingen geschetst; de aandacht ging 
eveneens uit naar de medische aspecten van de ziekte en de 
psychische gevolgen die het aanhouden van de pandemie met 
zich meebracht. Opnieuw werd de redactie geconfronteerd met 
alternatieve waarheden en verontwaardiging over de rol van 
de pers, die bepaalde zaken zou verzwijgen dan wel onderdeel 
zou uitmaken van een groot en duister complot. Daartegenover 
heeft Noord puur feitelijke verslaggeving gezet en deskundigen 
van onbesproken reputatie aan het woord gelaten, zoals dat 
een onafhankelijk medium, dat feiten en meningen gescheiden 
houdt, hoor en wederhoor pleegt en zich baseert op bronnen die 
op hun deugdelijkheid zijn getoetst, betaamt.

Voor de medewerkers en de verschillende afdelingen had 
het verloop van de pandemie eveneens concrete gevolgen. 
Aanvankelijk werd zoveel als mogelijk vanuit huis gewerkt, wat de 
cohesie van de organisatie niet versterkte. Desondanks werd het 
in 2020 ontwikkelde radioplan in het voorjaar geïmplementeerd.

Sluimerende onvrede over twee jaar geleden geïntroduceerde 
managementstijl en de daarmee samenhangende plan- en 
besluitvorming, die versterkt werd door het ongemak van de 
pandemie en een incident rond een columnist, leidde na de zomer 
tot een noodkreet van de medewerkers aan de bedrijfsleiding. In 
het najaar trad een interim hoofdredacteur aan, die later in het 
jaar ook het directeurschap op zich nam. Het zal geen betoog 
hoeven dat de interne perikelen veel tijd en aandacht vroegen. 

Desalniettemin is de reguliere programmering zonder 
enige hapering doorgezet en intussen onverdroten verder 
gesleuteld aan vernieuwing van de site en de app van RTV 
Noord. Commercieel ging het de omroep, ondanks de corona, 
voor de wind. Met name de nationale omzet presteerde boven 
verwachting, wat mede te danken was aan de bereikcijfers van 

Noord op radio, televisie en online, die onveranderlijk de hoogste 
waren van alle regionale omroepen.

Ook werd de samenwerking met landelijke en lokale 
mediainstellingen voortgezet, en met de andere regionale 
omroepen. De gezamenlijke onderzoeksjournalistiek van 
NOS en de regionale omroepen is in het verslagjaar verder 
organisatorisch verankerd. De eerste resultaten hiervan laten 
een duidelijke meerwaarde zien.

Jaarbereik

Het jaarbereik van RTV Noord in 2021 is constant gebleven:  
89 procent, wat de hoogste score is van alle regionale omroepen. 
Het jaarbereik van Radio Noord is in het verslagjaar met 2 procent 
gestegen tot 53 procent. Het bereik van televisie is ten opzichte 
van 2020 eveneens licht gegroeid; van 78 naar 79 procent. Ons 
online bereik is met 3 procent gedaald tot 69 procent. Ook 
qua crossmediaal bereik (radio, televisie en online) van Noord 
schrijft Noord het hoogste cijfer: 41 procent. Daarmee is RTV 
Noord onveranderlijk de hoogst scorende regionale omroep 
van Nederland. Er is een relatief grote groep 18-30 jarigen die 
Noord alleen online volgt, hoewel maar liefst 39 procent van de 
18-30-jarigen alle kanalen van Noord gebruikt. Ons publiek vindt 
televisie nog steeds het belangrijkste kanaal; online wordt echter 
belangrijker gevonden dan radio. Daar staat tegenover dat radio het 
medium is met de langste gebruiksduur: gemiddeld 70 minuten 
per dag. Gebruikers besteden gemiddeld 24 minuten per dag aan 
onze online kanalen. Ons online bereik (69 procent) is het hoogste 
van alle regionale omroepen. De website scoort 46 procent, de app 
30, Facebook eveneens 30, Twitter 6 en YouTube 12 procent.

De waardering van de kanalen is in het verslagjaar licht 
gestegen: voor televisie van 7,3 naar 7,5; radio van 7,1 naar 7,5 
en van online van 7,4 naar 7,5. Ook de interactie met ons publiek 
is gemeten. Vier op de tien van onze bezoekers beoordeelt, 
reageert of bewaart wel eens een bericht, 42 procent deelt wel 

VAN DE REDACTIE
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eens een bericht via de sociale media, de helft neemt wel eens 
deel aan een stemming of een poll, en 69 procent praat wel eens 
met vrienden of collega’s over een nieuwsbericht van RTV Noord. 
(Bron: Jaarcijfers 2021, Het Motivaction RPO onderzoek, februari 2022)

Radio

Radio Noord is in 2021 nog altijd de grootste zender in 
Groningen, met een marktaandeel dat steeds rond de 13,5 
procent schommelt. De radiomarkt wordt gekenmerkt door een 
voortdurende versnippering en toenemende concurrentie, zowel 
nationaal als regionaal. Deze ontwikkeling leidt al jaren tot een 
gestage daling van ons marktaandeel, die mede veroorzaakt 
wordt door het toenemende online aanbod met streaming audio, 
podcasts en muziekzenders. 

Hoewel het pure nieuws alomtegenwoordig is en steeds meer 
en steeds grotere groepen via online kanalen en social media 
bereikt, is nieuws nog wel degelijk een belangrijke factor voor 
Radio Noord. Onder nieuws verstaan we dan meer dan ‘het 
grote nieuws’ of het ‘serieuze nieuws’ (rampen, politiek, oorlog, 
economie). ‘Nieuws’ op radio betekent vooral alles wat actueel 
is, wat ‘ín het nieuws’ is. Dat betekent dat Radio Noord een brede 
mix brengt, variërend van het belangrijkste nieuws uit de provincie 
Groningen, ander nieuws dat voor de de Groningers belangrijk 
is, al dan niet geregionaliseerd, tot faits divers en de persoonlijke 
verhalen van de Groningers, die dan ook zelf aan het woord 
komen. Juist daarmee bewijst Noord zijn verbondenheid met het 
eigen gebied en de kracht van radio als verbindende factor. 

In het voorjaar is het nieuwe Radioplan, in gezamenlijkheid 
opgesteld door de redactie, in de programmering doorgevoerd. 
Uitgangspunt is het geloof in radio als verbindende factor. Onze 
presentatoren maken idealiter eerder radio met de luisteraar 
dan voor de luisteraars. De leidende gedachte is dat iedere 
Groninger een verhaal heeft, een verhaal dat gehoord mag 
worden: bij Radio Noord. Een sprekend voorbeeld is de rubriek 

Lopend Vuur, waarin luisteraars direct in de uitzending kunnen 
reageren op de stelling van de dag. Juist het ongepolijste van de 
reacties zorgt voor een hoge waardering.

Voor de tweede maal zond Noord de Grunneger 1000 uit, 
rechtstreeks geprogrammeerd tegenover de Top 2000 van NPO 
Radio 2. Onder de noemer ‘wat Grunn mooi vindt’ draaiden 
we de duizend mooiste liedjes die gekozen waren door onze 
luisteraars. Zo’n 10.000 Groninger brachten 100.000 stemmen 
uit. Het effect in bereik was vergelijkbaar met dat van de eerste 
keer in 2020: ons marktaandeel steeg licht in deze periode en 
de luistertijd lag aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren. Het 
verschil met 2020 lag vooral in het aantal publieksreacties, dat 
vele malen hoger lag.

De Grunny, de jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord, die de 
verbondenheid met dit onderdeel van de regionale cultuur 
onderstreept, werd dit jaar uitgereikt aan Jeroen Russchen, 
de hitproducent uit Stadskanaal. Russchen is van alle 
markten thuis: hij schrijft muziek voor musicals van de grote 
producenten, speelt in een eigen band, produceert voor andere 
zangers en bands, en hij treedt nu ook solo op. In 2020 had hij 
zijn eerste persoonlijke hit Zunnebril, een aanstekelijk liedje over 
een verloren liefde.

Televisie

Net als in 2020 kreeg onze programmering voor televisie last  
van beperkingen door een hernieuwde uitbraak van corona.  
De formats van Noord Vandaag en Expeditie Groningen werden 
aangepast. Het aantal studiogasten werd beperkt, verslaggever 
Ronald Niemeijer moest afstand houden tot de Groningers die 
hij opzocht. 

De uitgangspunten voor de tv-programmering bleven in 2021 
dezelfde: Noord brengt nieuws, sport, cultuur en verbinding. 
Noord Vandaag is vergelijkbaar met een magazine: een 
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ontspannen programma, dat in de avond voortborduurt op het 
nieuws van de dag en daaraan iets toevoegt: extra uitleg, duiding 
of commentaar. Expeditie Groningen is het succesnummer van 
RTV Noord op tv: het spontane bezoek aan Groningers in stad en 
ommeland, de losse gesprekken die daarbij ontstaan en de pure 
petit histoire leveren maximale herkenning bij de kijkers op. Ook 
in andere provincies wordt het programma gevolgd en hogelijk 
gewaardeerd. Andere regionale zenders hebben eveneens een 
busje in oude stijl aangeschaft en zelfs de landelijke televisie 
heeft het voorbeeld van Noord overgenomen.

Al heeft Noord met zijn 79 procent het hoogste bereik van alle 
regionale zenders, feit blijft dat het lineair tv-kijken gestaag 
afneemt. Merkwaardig genoeg is het landelijk gemiddelde 
jaarbereik in de jongere leeftijdsgroepen 18-30 jaar en 31-44 
jaar licht gestegen: respectievelijk van 64 naar 67 en 67 naar 
68 procent, terwijl de cijfers in de leeftijdsgroepen 45-59 jaar 
en 60-75 jaar in 2021 licht zijn gedaald met respectievelijk 2 
(van 70 naar 68) en 3 (van 75 naar 72) procent. Per saldo is het 
gemiddelde landelijk bereik stabiel gebleven op 69 procent. 

Ons publiek vindt televisie nog steeds het belangrijkste kanaal. In 
het verslagjaar is die waardering gestegen van 40 naar 42 procent.  
De gemiddelde gebruiksduur van tv is - per dag in minuten - is  
in 2021 gedaald van 38 naar 34 procent. de waardering van de  
regionale tv is iets gestegen: van 7,2 naar 7,3. Het landelijk ge-
middelde (de waardering van de 13 zenders) is 7,1. Noord heeft in 
2021 de waardering zien stijgen van 7,3 naar 7,4 en heeft daarmee 
samen met Omrop Fryslân en RTV Utrecht het hoogste cijfer. 
(Bron: RPO|Presentatie 10 februari 2022)

De tv-quiz Klouk, een staaltje van pure liefde voor alles wat 
Gronings is, mag zich verheugen in een grote populariteit en 
beleefde dit jaar de finale op een fraaie locatie. In 2022 bestaat 
het programma tien jaar, wat in een speciale uitzending luister 
zal worden bijgezet. Ook onze weervrouw Harma Boer is geliefd 
bij onze kijkers en luisteraars. De samenwerking is recentelijk 
herbevestigd in een nieuw contract.

Online/social

In 2021 zijn de nieuwe site en app live gegaan. Na een 
aanloopfase, waarin de nodige kinderziektes moesten worden 
overwonnen, draaien web en app goed. Gaandeweg zijn 
functionaliteiten - waarvan sommige al onderdeel uitmaakten 
van onze oude site - aan de site toegevoegd. 

De inrichting van de site en app zijn met eenvoudige ingrepen 
aan te passen, waardoor we dossiers en onderwerpen, zoals 
corona of aardbevingen, makkelijker kunnen bundelen en 
uitlichten. Ook beschikken we nu over een live dashboard, 
waarop we kunnen zien welke artikelen op dat moment het best 
gelezen worden en wat de gemiddelde leestijd is. Dit helpt ons 
in zowel de dagelijkse nieuws keuzes als in het plannen maken 
voor de toekomst.

Ook in 2021 stonden onze verhalen voor een groot deel in het 
teken van corona. De focus lag niet in de eerste plaats op 
het harde nieuws, maar meer op de achtergrond, duiding en 
persoonlijke verhalen.

Het jaarbereik zakte iets, van 72 procent in 2020 naar 69 procent 
in 2021. Daarmee scoorden wij als RTV Noord nog wel het 
hoogste aandeel van alle regionale omroepen. Vanuit onze 
kanalen op de sociale media werd eind 2020 de actie KopderVeur 
geïnitieerd. Hierin zochten we kleine lichtpuntjes en acties voor 
elkaar in de provincie Groningen in coronatijd. De actie werd niet 
alleen op sociale media platforms, maar ook op onze andere 
kanalen uitgeserveerd. 

De cijfers voor onze socials-kanalen zijn goed: in 2021 
bereikten we 156.297.988 mensen via Facebook en 9.572.148 via 
Instagram. Dat is meer dan het aantal inwoners van Rusland. 
De bezoeken aan onze socials-kanalen leverden 18.335.798 
kliks naar onze website op. In totaal komt 14 procent van ons 
websiteverkeer via de socials binnen. 
(Bron: AT Internet)
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In 2021 krijgt de afdeling Commercie, net als in 2020, te maken 
met de gevolgen van het om zich heen slaande corona-virus en 
de daarbij behorende lockdowns. In de voorgaande jaren was 
het zo dat de meeste grotere contracten met adverteerders 
eind december/begin januari werden afgesloten. Zodoende kon 
deze omzet in feite aan het begin van het ‘commerciële jaar’ in 
de boeken worden geschreven. Dit gaf een eerste beeld van de 
omzetpotentie van het komende jaar. Echter net als in 2020 is er 
ook in 2021 sprake van een lockdown in genoemde maanden. 
Opdrachtgevers schuiven afspraken voor zich uit en de start van 
2021 is wederom erg lastig en onzeker.

Vanaf 3 maart ontstaan er, via ‘Click en Connect’, voor retailers 
heel voorzichtig weer wat mogelijkheden om zaken te doen. Als 
vanaf eind april de winkels weer open mogen komt de verkoop 
van reclamezendtijd weer langzaam op gang. Het team heeft wel 
veel meer werk met het ‘binnenhalen’ van deze omzet aangezien 
het vertrouwen in de toekomst nog niet heel groot is. Er wordt 
steeds voor slechts enkele weken reclamezendtijd ingekocht.

Daarnaast zijn er ook branches die het extreem druk hebben. 
Consumenten besteden hun geld anders en daar profiteren 
bepaalde branches enorm van. De bouwgerelateerde bedrijven 
hebben een volle orderportefeuille - maar ook een groot gebrek 
aan personeel. Deze doelgroep laat het daardoor qua advertising 
afweten. Her en der lukt het de accountmanagers wel om 
een campagne gericht op personeelswerving aan de man te 
brengen.

Overigens is het goed merkbaar dat heel wat retailers de 
afgelopen twee jaar flinke financiële klappen hebben gehad. 
Dit heeft in de meeste gevallen een direct negatief effect op de 
reclamebestedingen.

Door de enthousiaste en niet aflatende inzet van het salesteam 
is de regionale omzet ruim 12% hoger uitgevallen dan was 
begroot. De landelijke verkoop, en dan met name de verkoop  
van tv-reclame, heeft in 2021 een flinke groei laten zien.  

De landelijke verkoop eindigde bijna 45% hoger dan begroot.  
Dit is uiteraard ook te danken aan de hoge kijkcijfers van  
TV Noord. Ten opzichte van 2020 is de stijging van de landelijke 
omzet ca. 40%.

Net als in 2021 zal het salesteam ook in 2022 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 met maatwerkoplossingen. 

In 2021 werd het marketingbudget flink bijgesteld naar beneden, 
vanwege de situatie rondom corona. Daardoor werd er dit jaar 
maar één grote campagne gedraaid in het najaar.

Die campagne was een samenwerking tussen Exterion Media 
en RTV Noord, waarbij onze headlines zo’n drie maanden lang 
waren te zien op straat. De digitale uitingen waren te zien op 
de digitale reclamezuilen, verdeeld door de hele provincie 
bij tankstations, in het centrum van Groningen en in diverse 
winkelcentra.

De campagne richtte zich op mensen in de provincie bij wie we 
nog niet standaard deel uitmaken van het dagelijkse leven. We 
prikkelden hen met onze headlines van die dag en plaatsten 
diverse oproepen tot actie: bijvoorbeeld het downloaden van de 
RTV Noord app.

In totaal zijn er zo’n 2 miljoen views behaald en waren we een 
kwartaal lang heel zichtbaar in het straatbeeld in de provincie. 
De campagne werd ondersteund met diverse social-media-
advertenties. De overige marketinguitingen waren in 2021 
gericht op programmaniveau en speciale events/acties, zoals de 
Grunneger1000, de diverse podcasts en Klouk.

SALES & MARKETING
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In 2021 maakte de afdeling Techniek & Faciliteiten een bewogen 
jaar door. Het veranderingsproces dat door de leiding van het 
bedrijf was ingezet zorgde voor veel onduidelijkheid en frustratie 
op de afdeling, wat onder andere leidde tot het vertrek van 
personeel. Pogingen om hierin verandering te brengen slaagden 
uiteindelijk niet. De leidinggevende die hier verantwoordelijk 
voor werd gehouden, werd van zijn functie ontheven. Vervolgens 
escaleerde de situatie verder en viel meer personeel uit. Kort 
hierop is begin mei een interim leidinggevende aangesteld.

Op dat moment was er op de redactie veel onvrede ten aanzien 
van het nieuwe newsroom systeem Nimbus dat recent in 
gebruik was genomen. In combinatie met de nieuwe website 
en apps die in het samenwerkingsverband RegioGroei in de 
maand mei voor RTV Noord met veel technische problemen 
werden gelanceerd, was er sprake van significante problemen 
bij de publicatie van nieuws op de online kanalen. In de maanden 
die volgden is veel aandacht besteed aan het stabiliseren 
van de systemen en koppelingen en is er - in samenwerking 
met andere samenwerkende omroepen - in hoge mate druk 
uitgeoefend om de website en apps beter te laten functioneren, 
wat uiteindelijk is gelukt.

De bezetting op de afdeling is lange tijd zorgelijk geweest. 
Wegens ziekte viel een ervaren kracht voor lange tijd uit en een 
nieuwe collega bleek na korte tijd toch weer terug te willen 
naar zijn vorige werkgever. Daarnaast werd duidelijk dat als 
gevolg van bezuinigingen in voorgaande jaren het voor meerdere 
systemen en processen ontbrak aan passende onderhouds- en 
servicecontracten. Deze combinatie leidde in enkele gevallen tot 
situaties waarbij de bedrijfscontinuïteit bedreigd werd. Dankzij 
de bovenmatige inzet en creativiteit van de medewerkers van de 
afdeling zijn deze risico’s afgewend. Voor cruciale systemen is 
vervolgens de ondersteuning uitgebreid.

Uiteindelijk is in de tweede helft van 2021 de bezetting 
bestendiger uitgebreid en zijn verschillende taken op andere 
wijze belegd. Aanvullend is op verschillende manieren de 

verbinding gezocht met de redactionele processen en is een 
werkwijze ontstaan die weer op een goede manier het primaire 
proces kan ondersteunen en komend jaar verder uitgebouwd 
kan worden.

In afstemming met de afdeling financiën is een uitgebreide 
inventarisatie gemaakt van de aanwezige middelen waarna deze 
op een betere wijze afgeschreven kunnen worden. Hiermee is 
een begin gemaakt met een langetermijnplanning die meer 
overzicht zal bieden voor de bekostiging in komende jaren.

TECHNIEK & FACILITEITEN 
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SOCIAAL JAARVERSLAG

Wederom hebben we een jaar achter de rug waarbij corona  
voor een groot deel bepalend is geweest in het leven van de 
mensen in Groningen, voor onze nieuwsvoorziening, voor onze 
manier van werken en voor het welzijn van de collega’s. 

Ook dit jaar zijn we ondanks alles in staat gebleken om onze 
productie en programma’s, met alle aanpassingen die nodig 
waren, op het goede peil te houden. De collega’s zijn inmiddels 
meer gewend geraakt aan het thuiswerken. De laatste lockdown 
aan het eind van 2021 heeft echter wel duidelijk gemaakt dat 
onze omroep toe is aan en gebaat is bij direct collegiaal  
contact. We hopen dat dit in 2022 weer grotendeels mogelijk is. 
Ook in 2021 heeft de opgaande lijn in het bereik van RTV Noord 
zich verder doorgezet. We hebben onze relevantie in de regio 
hiermee meer dan bewezen.

De ingezette veranderstrategie, waarbij verantwoordelijkheid 
lager in de organisatie zou moeten komen te liggen, is  
door interne strubbelingen stopgezet. Het afgelopen jaar  
zijn de ondersteunende afdelingen, zoals Planning,  
Faciliteiten, Personeel en Organisatie en Financiën versterkt. 
Ook is er een andere aansturing gekomen van de redactie. 
Het aantal leidinggevenden is teruggebracht van 7 naar 4. 
Deze veranderingen zijn tot stand gekomen omdat een aantal 
operationele zaken onvoldoende geborgd waren, waardoor  
er veel druk kwam te liggen op de inzet van medewerkers. 
Dit heeft onder andere tot een hoger verzuim geleid naast 
het corona gerelateerde verzuim. We verwachten met deze 
aanpassingen bovengenoemde problemen te ondervangen. 

Het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van  
de directeur, de hoofdredacteur en het hoofd techniek.  
Voor alle functies is een interim oplossing gevonden en we 
verwachten het komende jaar deze posities weer vast in te 
vullen. Het komend jaar zal in het teken staan om het huis op 
orde te brengen en tegelijkertijd het zoeken naar financiële 
ruimte waarmee we in onze programmering wat extra’s  
kunnen doen.

De veranderingen in de organisatie hebben veel aandacht 
gevraagd van de collega’s. De effecten zijn te merken in het 
ziekteverzuim en ook enigszins in het verloop. We hopen deze 
effecten in 2022 weer tot rust te brengen met de vaste invulling 
van de posities, zodat we weer met perspectief verder kunnen 
gaan. 

Zoals al eerder genoemd heeft het werken thuis steeds meer 
een vaste plek ingenomen in onze manier van werken. Dit willen 
we ook in het nieuwe jaar voortzetten. Als de situatie het toelaat, 
is het werken op kantoor voor een mediabedrijf toch wel erg 
effectief. Dus we hopen dat de omstandigheden zich daarvoor 
blijven lenen. De voordelen van thuiswerken - meer flexibiliteit 
en een betere balans in de werk-privé verhouding - willen we 
echter behouden. We gaan aan de slag met een beleid dat 
voorziet in hybride werken. 

De medewerkers van regionale omroepen zijn trouw en loyaal 
aan hun vak en hun 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 zal inzetten.
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De gemiddelde leeftijd is 44 jaar. Dit is een stijging ten 
opzichte van 2020 (43,5 jaar).

• Aantal fte’s ultimo 2021 verdeeld naar

• Personeelsbestand (leden) verdeeld naar leeftijdscategorie en man/vrouw per 31 december 2021

Omroep Programma Techniek Reclame Overig Totaal
RTV Noord 68,69 10,91 6,58 8,71 94,90

Leeftijdscategorie Man Vrouw Totaal
15 t/m 24 jaar 0 1 1
25 t/m 34 jaar 20 13 33
35 t/m 44 jaar 15 6 21
45 t/m 54 jaar 14 9 23
55 t/m 59 jaar 11 4 15
60+ 10 2 12
Totaal 70 35 105

Personele mutaties Leden
Aantal personeelsleden per 31 december 2020 96
Instroom 16
Uitstroom - 7
Aantal personeelsleden per 31 december 2021 105

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

Het verzuimpercentage is, zoals al eerder genoemd, gestegen 
ten opzichte van 2021 en de meldingsfrequentie is in vergelijking 
met 2020 gelijk gebleven. In 2021 hadden we te maken met 
meerdere (zeer) langdurige verzuimen, waardoor het totale 
percentage is gestegen. 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.

Arbeidsovereenkomsten Leden
Bepaalde tijd 13
Onbepaalde tijd 92
Totaal per 31 december 2020 105

Ziekteverzuimgegevens  
(excl. zwangerschapsverlof) 2021 2020 2019
Verzuimpercentage 7,2 4,7 4,0
Gemiddelde verzuimduur 16,7 13,8 10,9
Meldingsfrequentie 0,8 0,8 1,2

Ziekteverzuim aantallen  
(excl. zwangerschapsverlof) 2021 2020 2019
Kort verzuim 71,4 % 78,0 % 83,0 %
Middellang verzuim 13,3 % 9,0 % 10,0 %
Lang verzuim 15,3 % 13,0 % 7,0 %
Totaal aantal verzuimen 100 % 100 % 100 %
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Beoordelen en functioneren
Ook in 2021 is de lijn voortgezet om voortgangsgesprekken  
te voeren in plaats van beoordelingsgesprekken (alleen op 
verzoek van de medewerker). In 2022 gaan we onderzoeken  
hoe ontwikkeling in een vastere vorm ingebed kan worden  
in een gesprekscyclus.

Scholing, opleiding en (loopbaan)begeleiding 
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 2021 is € 43.844 besteed  
aan opleidingskosten (trainen, coachen en opleiden  
van medewerkers). We hebben iedere relevante  
opleidingsvraag kunnen honoreren. Door de aandacht  
op de interne veranderingen zijn er wat minder  
opleidingen gevolgd dan vorig jaar. 

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 zijn in 2021 volledig overgestapt op het  
werken via modelovereenkomsten met ZZP’ers. We hanteren 
daarbij de Fair Practice Code, waarbij we minimumtarieven 
hanteren op basis van vergelijkbare functies en inschalingen 
vanuit de CAO. 

We hebben in 2021 de laatste afwikkelingen gedaan rondom de 
inzet van freelancers via Tentoo. 

In 2021 werden op bijna alle afdelingen meerdere stagiairs 
geplaatst. Iedere stagiair heeft een vaste stagebegeleider die er 
op toeziet dat de stagiair tijdens de stage zoveel mogelijk leert 
en zich het vak eigen kan maken.
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Continuïteit

De Raad van Toezicht heeft met instemming kennis genomen 
met de ophanden zijnde verdieping van de aan de RPO verleende 
concessie als bedoeld in artikel 2.60k van de Mediawet 2008, 
geldende voor de tweede periode 1 januari 2019 - 31 december 
2025.

Resultaten

Het financiële boekjaar 2021 werd afgesloten met een negatief 
resultaat van € 272.734 (na belastingen). Door een aantal 
incidentele posten is het uiteindelijke resultaat (na belastingen) 
negatief (zie Financiële cijfers op pagina 13).

Agendapunten Raad van Toezicht

In het verslagjaar is de Raad van Toezicht vier maal regulier 
bijeen geweest in aanwezigheid van bestuurder. 

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 opnieuw:
•  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;
•  De bereikcijfers (en daarmee de relevantie) van de omroep uit 

de diverse onderzoeken;
•  Voortgang en de strubbelingen rondom de ingezette nieuwe 

wijze van aansturen organisatie en de invloed van Covid daarop; 
•  De voortgang en werking van het gezamenlijke 

innovatieproject Regiogroei;

•  De zelfevaluatie van de Raad van Toezicht conform de 
Beleidsregels Governance.

Tevens heeft de Raad in februari een reglement voor het  
eigen functioneren vastgesteld. 

De vacature ontstaan door het tussentijds vertrek van  
het lid Nomden is eveneens punt van overleg geweest.  
De belangrijkste vraag daarbij was op welk terrein de Raad  
de eigen deskundigheid zou moeten aanvullen. De conclusie 
was dat het te vinden vijfde lid van de Raad over een ruime 
kennis op het terrein van de media dient te beschikken.  
Aldus is besloten; de vacature wordt in 2022 opengesteld.

Tussentijds is er overleg geweest over de financiële situatie 
van RTV Noord. Meerdere keren over de gang van zaken inzake 
het programma De Beweging, dat zou moeten leiden tot een 
andere managements- en bedrijfscultuur, waarbij onder 
andere de eigen verantwoording van de medewerkers zou 
worden bevorderd, en afdelingen plaats zouden maken voor 
multidisciplinaire en zelfsturende teams. In de loop van het 
jaar leidden de strubbelingen over deze ontwikkeling tot een 
diepgaand verschil van inzicht tussen de leidinggevende en de 
werkvloer. Interventies van de bestuurder hadden onbedoelde 
effecten.

Per 1 september heeft de Raad ingestemd met de benoeming 
van een interim hoofdredacteur, toen duidelijk werd dat 
de hoofdredacteur voorlopig niet van zijn ziekteverlof zou 
terugkeren. 

In november stemde de Raad in met het vertrek van de 
directeur/bestuurder, nadat deze te kennen had gegeven 
zichzelf niet de man te achten de organisatie uit de inmiddels 
verergerde crisissituatie te loodsen. De Raad benoemde de 
interim hoofdredacteur in november mede tot interim directeur/
bestuurder, met als opdracht al datgene te doen dat nodig zou 
zijn om de rust in het huis terug te brengen, de bedrijfsvoering 

VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
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weer op orde te brengen en een advies uit te brengen over de 
toekomstige topstructuur van de omroep.

In december stemde de Raad in met de door de interim 
bestuurder genomen maatregelen, zijnde de beëindiging van 
het programma De Beweging, vervanging van het elfhoofdige 
leidinggevendenoverleg tot een managementteam van vijf 
personen, opheffing van een laag van leidinggevenden op de 
redactie en de installatie van vier chefs over de respectieve 
afdelingen verslaggeving, radio, televisie en bureau- en online/
socials-redactie, versterking van de afdelingen Faciliteiten, 
Planning, Financiën en P&O. De directeur en de hoofdredacteur 
traden in het najaar uit dienst van RTV Noord.

Visie toekomst publieke omroepbestel:  
waarde voor het publiek

De Raad is nog immer van mening dat samenwerking met 
lokale publieke omroepen en/of het landelijke publieke 
omroepbestel van toegevoegde waarde kan zijn, mits deze 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 met spijt kennis genomen van de beëindiging in 
de loop van 2022 van een van de twee subsidietrajecten waarin 
RTV Noord participeert ter versterking van de lokaal-regionale 
journalistiek. Het betreft het zogenoemde Witte-Vlekkenplan. 
Het project ‘Ondersteuning Regionale en Lokale Journalistiek en 
Werkgelegenheid’ mag zich vooralsnog verheugen op blijvende 
steun van rijkswege.

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, mediatechnische, politiek-bestuurlijke, financiële 
en innovatieve en bedrijfseconomische expertise.

•  Mevr. E.B. Klinkhammer - aangetreden 1 juni 2020
•  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
•  Mevr. B.A. Nomden - Stenekes - aangetreden 1 juli 2018 - 

afgetreden 30 juni 2021

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.  
In de vacature ontstaan door het vertrek van het lid Nomden  
zal in 2022 worden voorzien.

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 OR sprak haar zorg uit bij de consultatie 
over De Beweging. In een gesprek met bestuurder, OR en de RvT 
leek op dat moment de zorg weg te zijn genomen. Later bleek 
deze zorg weer manifest te worden. De uitkomsten en afspraken 
van deze evaluatie zijn schriftelijk vastgelegd. De RvT spreekt 
zijn waardering uit over de wijze waarop de bestuurder van 
RTV Noord door de coronaperiode loodste, met sturing vanuit 
nabijheid.
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De Raad heeft ook zichzelf geëvalueerd, in dit geval zonder 
bestuurder. De evaluatie was conform de Beleidsregels 
Governance en Interne Beheersing 2017 en de daarin 
geformuleerde uitgangspunten.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Interne risicomanagement- en controlesysteem
Het interne risicomanagement en controlesysteem zijn 
gedelegeerd aan de bestuurder. De bestuurder rapporteert aan 
de Raad van Toezicht. Het jaar 2021 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 opstak en RTV Noord 
zich geplaatst zag een noodzakelijke besparingsprogramma 
op te zetten. Niet alleen voor 2021, maar ook voor de periode 
daarna, omdat de pandemie naar verwachting een structureel 
karakter kan hebben. En dat lijkt gezien het uiteindelijke 
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
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 de OR 
en blijft op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het 
publieke omroepbedrijf.

Tot het toezicht behoort in ieder geval:
•  Het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving;
•  Het toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de 

organisatie;
•  Het toezicht op de financiële jaarcyclus, waaronder het 

goedkeuren van de jaarrekening en -begroting;
•  Het opstellen van een verslag van de Raad van Toezicht,  

als onderdeel van het jaarverslag;
•  Het benoemen, schorsen en ontslaan van de directie.

De Raad van Toezicht beoordeelt het beleid en de activiteiten 
van RTV Noord in het licht van de Mediawet en actuele 
maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen. De 
leden van de Raad van Toezicht kunnen inschatten wat daarbij 
gevoeligheden en risico’s zijn. Zij voelen zich verbonden met 
het gedachtengoed, de uitgangspunten en de doelstellingen 
van RTV Noord. Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en 
onafhankelijkheid zijn vanzelfsprekende eigenschappen. De 
Raad benoemt uit zijn 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. 
Een 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);
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•  Beschikken over strategisch denkvermogen en bestuurlijke 
kennis;

•  Zijn in staat maatschappelijke, politieke en technologische 
ontwikkelingen in te schatten en de gevolgen daarvan naar 
RTV Noord te vertalen;

•  Zijn in staat het functioneren van de Raad van Toezicht kritisch 
te evalueren en verbeterpunten bespreekbaar te maken;

•  Hebben een sterke binding met de provincie Groningen.

Daarnaast geldt specifiek voor de voorzitter dat deze een 
ervaren proactief toezichthouder, woordvoerder namens 
de Raad van Toezicht en gesprekspartner en adviseur voor 
bestuur en management is. De voorzitter heeft een ruime 
bestuurlijke ervaring, is bekend met de actuele opvattingen 
over goed bestuur en kan voldoen aan de specifieke eisen die 
daar binnen de Nederlandse publieke omroep aan worden 
gesteld.

Naast de algemene eisen die voor alle leden van de Raad 
van Toezicht gelden, dient de voorzitter over de volgende 
competenties te beschikken: 
•  De voorzitter beschikt over natuurlijk gezag bij het leiden van 

vergaderingen en het nemen van besluiten en is in staat om 
verbindend op te treden en op transparante wijze richting te 
geven aan discussies en meningsvorming. 

•  De voorzitter bevordert een onafhankelijk, kritisch en 
opbouwend oordeel van de Raad van Toezicht over beleid, 
strategie, missie, financiële bedrijfsvoering, risico’s en 
organisatorische continuïteit van RTV Noord. Als lid van de 
remuneratiecommissie vormt de voorzitter een oordeel over 
het functioneren van de directeur/bestuurder.

•  De voorzitter heeft een eigen relevant netwerk, voelt zich 
verbonden met Groningen en de Groningers, is bekend met 
het maatschappelijke, culturele, politieke en bestuurlijke 
landschap in Groningen en het veld van belanghebbenden bij 
RTV Noord (stakeholders)

•  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.

(Neven)functies bezoldigd en onbezoldigd
•  Dhr. S. van der Ziel:

- DGA bij Jet-Stream (bezoldigd)
- DGA bij Streaminar (bezoldigd)

•  Dhr. R. Swart:
- Voorzitter RvB Accolade (tot 01-05-2021, bezoldigd)
- Raad van Toezicht Stichting de Friesland, voorzitter (bezoldigd)
- Voorzitter Vereniging Friese Woningcorporaties  

(tot 01-05-2021, onbezoldigd)
- Bestuurslid Freonen fan Fossylfrij Fryslân, voorzitter 

(onbezoldigd)
- Bestuurslid tijdschrift Noorderbreedte (tot 01-01-2021, 

onbezoldigd) 
- Eigenaar RS interim management, dagvoorzitter, coach 

(bezoldigd)
•  Mevr. E.B. Klinkhammer

- Directeur/bestuurder woningcorporatie Accolade (bezoldigd)
- Lid en vicevoorzitter Raad van Toezicht Zorginstelling  

De Zijlen (bezoldigd)

•  Mevr. G.N. Paanakker
- Advocaat en partner De Haan Advocaten & Notarissen 

(bezoldigd)
- Lid en vicevoorzitter Raad van Commissarissen WerkPro  

(tot 01-03-2021, bezoldigd)
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- Tuchtrechter Raad van Discipline in het ressort  
Arnhem-Leeuwarden (bezoldigd)

- Lid Werkveldencommissie HBO-rechten en  
SJD Hanzehogeschool (onbezoldigd)

Waardering voor de organisatie

De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor de 
gehele organisatie, zowel voor medewerkers als de bestuurder 
a.i. De wijze waarop de organisatie zich tijdens de COVID-19 
heeft gemanifesteerd en de wijze waarop de financiële 
veer die de organisatie leek te moeten laten is opgevangen 
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.

Niet alleen COVID-19 drukte zijn stempel, onder andere  
door het veelvuldig thuiswerken en het missen van de 
ontmoeting op de werkplek. Ook de veranderingen in  
De Beweging en topstructuur hebben de nodige impact 
gehad. De Raad is onder de indruk van de betrokkenheid van 
de medewerkers en bovenal van het feit dat de dagelijkse 
uitoefening van het werk door bleef gaan. De komst en het 
optreden van de interim hoofdredacteur/directeur/bestuurder 
heeft gezorgd voor noodzakelijke aanpassingen in de  
organisatie en de beoogde rust.

De betrokkenheid van medewerkers bij RTV Noord, de stevige 
zorg die geuit werd bij monde van de OR en anderen, vanuit 
de wens en verantwoording nemen om op zoek te gaan naar 
oplossingen, geeft veel vertrouwen voor de toekomst.

Groningen, 21 april 2022 

Rein Swart, 
voorzitter Raad van Toezicht
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RTV Noord heeft een turbulent jaar achter de rug. Door de 
ziekte van Mischa van den Berg en later het terugtreden van 
Gijs Lensink is Pieter Sijpersma per 1 september aangesteld 
als interim hoofdredacteur en per 1 november combineert 
Pieter Sijpersma beide functies. Door de COVID pandemie en de 
wisselingen in de topstructuur is het een onrustig jaar geweest.

Toch kon de Mediaraad vaststellen dat de samenwerking met 
vier lokale omroepen en de NOS tot gunstige journalistiek 
resultaten heeft geleid. Ook in technische zin maakte de omroep 
een stap voorwaarts: met de introductie van een nieuwe site en 
een nieuwe app zou RTV Noord de concurrentie met zowel de 
internationale techreuzen als met de regionale tegenstrevers 
goed aankunnen. De Mediaraad nam met instemming kennis 
van deze ontwikkelingen. Punt van zorg bleef de aansluiting van 
RTV Noord bij het jongere publiek. 

Het programma aanbod is ongewijzigd gebleven. Op 
doordeweekse dagen op de televisie het nieuwsmagazine 
Noord Vandaag en in het weekend het succesvolle programma 
Expeditie Groningen. Op radio bleven de vier programma’s 
Edwin op Noord, Babette op Noord, Karel op Noord en Oetse op 
Noord gehandhaafd, evenals de vaste zaterdagprogrammering 
met Noordmannen, Noord en Ommeland, Café Martini en FC 
Groningen Live. FC Groningen Live is sedert 2021 niet meer 
alleen via de radio te horen. Het is een online uitzending 
geworden die ook op radio en DagTV te volgen is. Om snel 
nieuws te kunnen brengen zijn twee verslaggevers de hele dag 
op pad. Het team werkt onder de naam Live Duo. Zij kunnen 
nu sneller schakelen en nieuws kan zo snel online staan. 
Online bleven de site en de app van RTV Noord onverdroten het 
belangrijkste nieuws van de dag uit de provincie aanbieden. Ook 
op social media bleef RTV Noord actief als nieuwskanaal en ter 
ondersteuning van de uitzendingen op radio en tv. Het project 
#TouEem is winnaar geworden van een NL Award, een prijs 
voor regionale omroepen in de categorie Innovatief Journalistiek 
Project. De Mediaraad heeft de bereikcijfers van RTV Noord 
gedurende het jaar gevolgd. RTV Noord heeft van alle regionale 

zenders de hoogste percentages in marktaandelen en in bereik 
via radio, televisie en online. De Mediaraad heeft hiervan met 
tevredenheid kennis genomen.

Ook de samenwerking met de NOS op het terrein van de 
onderzoeksjournalistiek en met de regionale omroepen is in 
2021 voortgezet, met in beide gevallen gunstige resultaten 
voor de betrokken partijen. Een voorbeeld van het eerste is de 
reportage over het geheimzinnige FB Oranjewoud, een fonds 
opgebouwd uit oude reserves van de Friesland Bank, dat onder 
andere de noordelijke dagbladen heeft gekocht, aandelen neemt 
in tal van bedrijven en vliegveld Eelde en het nieuwe jaarlijkse 
Oranjewoud Festival financiert. Het experiment met de NOS 
zal naar het zich laat aanzien in 2022 worden voortgezet; van 
rijkswege is bekend gemaakt dat de daartoe verstrekte subsidie 
wordt verlengd. Helaas wordt een van de twee vormen - het 
zogenoemde witte-vlekkenplan - van samenwerking met de 
lokale omroepen beëindigd. Dat is jammer, aangezien het 
stationeren van professionele verslaggevers bij de betrokken 
lokale omroepen zichtbaar heeft geleid tot versterking van de 
lokale berichtgeving.

De Mediaraad heeft kunnen vaststellen dat RTV Noord voldoet 
aan de wettelijke taken. Ook is vastgesteld dat het doel van RTV 
Noord, de omroep zijn voor alle Groningers, die bijdraagt aan 
de onderlinge verbinding tussen de inwoners van de provincie, 
onverminderd is nagestreefd. Door de ontstane situatie bij de 
omroep is het media-aanbod van RTV Noord niet in het najaar ter 
vaststelling aan de Mediaraad voorgelegd. De mediaraad streeft 
er naar in maart 2022 het media aanbod alsnog vast te stellen.

De Raad heeft besloten het eigen functioneren aan de hand van 
de Handleiding Regionale Mediaraad en dit tijdens een speciaal 
daartoe belegde bijeenkomst te bespreken. De raad heeft 
voorts kennisgenomen van de mogelijke plannen om de tweede 
fase van het lopende concessiebeleidsplan van de regionale 
omroepen ter kennisgeving aan te nemen. Het huidige plan 
loopt tot 2025. In 2022 zullen de gezamenlijke prioriteiten voor 

VERSLAG VAN DE MEDIARAAD
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de komende vier jaar door de RPO aan het Commissariaat voor 
de Media worden aangeboden. 

De Mediaraad is qua samenstelling ongewijzigd. De leden 
vertegenwoordigen ieder een belangrijk segment van het 
maatschappelijk middenveld. Alleen voor de portefeuilles 
zorg en minderheden is een vacature, die zo mogelijk binnen 
afzienbare tijd zal worden vervuld. Daarmee voldoet de raad aan 
artikel 2.61 lid 2.c van de Mediawet, waarin representativiteit 
wordt gekoppeld aan de belangrijkste maatschappelijke, 
culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in het 
verzorgingsgebied van de omroep. 

De leden zijn:
•  Annechien ten Have Mellema (LTO, Agrarische Sector)
•  Elske Dijkstra (Sport) 
•  Paulien Hietbrink (Onderwijs) 
•  Goffe Jensma (Groninger Taal & Cultuur) 
•  Gerda Klooster (Ondernemers) 
•  Tjarko Kugel (Jongeren) 
•  Albert Kuiper (FNV/CNV)
•  Niek Kuizenga (Recreatie & Toerisme) 
•  Karin Noeken (Kunst & Cultuur) 
•  Fred Stol (Levensbeschouwelijke Organisaties) 
•  Vacature Minderheden
•  Vacature Zorg & Veiligheid

De wisselingen in de topstructuur van RTV Noord en de corona-
pandemie hebben grote invloed gehad op RTV Noord en ons. 
Ondanks dit alles zijn er toch goede resultaten behaald en zijn 
de bereikcijfers hoog. We danken de medewerkers van RTV 
Noord voor hun inzet. Samen gaan we op naar het nieuwe jaar.

Groningen, 1 maart 2022 

Annechien ten Have-Mellema,  
voorzitter Mediaraad RTV Noord
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De OR draagt bij aan de doelstellingen van RTV Noord door 
enerzijds de belangen, het welzijn en de veiligheid van de 
medewerkers en anderzijds het belang van de organisatie 
als geheel in het oog te houden. De OR stelt zich op als een 
constructieve overlegpartner van de bestuurder en geeft 
gevraagd en ongevraagd advies. 

Samenstelling

De OR van RTV Noord telt vijf zetels. In 2021 was de 
samenstelling: 
•  Jans de Boer (voorzitter) 
•  Alice Buitenga (secretaris) 
•  Janke de Haan 
•  Mario Miskovic 
•  Henk Jan Hector (tot 1 oktober) 
•  Maartje Ettema (vanaf 1 november)

Vergaderen

In 2021 verkeerde RTV Noord in turbulente sferen. Zoals al 
opgemerkt in ons vorige jaarverslag verschilde de OR stevig 
van mening met bestuurder Gijs Lensink over het onder zijn 
verantwoordelijkheid ingezette verandertraject. Dat wil zeggen, 
over de doelstellingen waren we het eens, maar niet over de 
manier waarop de leiding deze wilde realiseren. In de loop van 
het jaar zag de OR een enorme kloof ontstaan tussen leiding en 
medewerkers. De leiding wilde focussen op het verandertraject, 
de medewerkers zagen het primaire proces in gevaar komen 
door gebrek aan aandacht hiervoor van de leiding. Eind juni 
ontving de OR een bezorgde brief, ondertekend door 84 
medewerkers. Hun zorgen betroffen met name de continuïteit 
van de werkprocessen en de steeds toenemende angst 
onder medewerkers om hun mening te uiten. In een aantal 
inventarisatierondes van de OR onder de medewerkers bleek 
het vertrouwen in de leiding zwaar beschadigd. Helaas is de 

leiding in de maanden daarna er niet in geslaagd dit vertrouwen 
terug te winnen, wat uiteindelijk resulteerde in het vertrek 
van directeur Gijs Lensink per 1 oktober. De op 1 september 
aangetreden interim hoofdredacteur Pieter Sijpersma is na 
het opstappen van Lensink ook benoemd tot interim directeur. 
Sijpersma vervult deze rol vanaf 1 november. Hij heeft zich ten 
doel gesteld ‘het huis op orde te brengen’, de OR heeft zijn rol 
hernomen als overlegpartner en adviseur in dit proces.

Nieuwsbrieven

De OR vindt het belangrijk dat over alle zaken transparant wordt 
gecommuniceerd. Daarom hebben we ook in 2021 regelmatig 
nieuwsbrieven rondgestuurd en op NoordNet gepubliceerd met 
verslagen van OR-activiteiten. 

Groningen, februari 2022 

Alice Buitenga, 
secretaris OR RTV Noord

VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
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VERKLARING GOVERNANCE EN INTERNE 
BEHEERSING (MODEL IX)

Teneinde de jaarrekening zinvol te kunnen interpreteren, verschaft 
het bestuursverslag conform RJ 400.108 informatie over RTV Noord.

Conform RJ 400.122 is in het bestuursverslag ook informatie 
opgenomen over relevante gedragscodes die van toepassing zijn.

Groningen, 21 april 2022

Pieter Sijpersma, 
directeur/bestuurder RTV Noord
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VERKLARING INTEGRITEIT VAN BESTUURDERS  
EN WERKNEMERS (MODEL X)

• Betreft media-instelling: RTV Noord
• Statutaire vestigingsplaats: Groningen
• Bijlage bij de jaarrekening: 2021

V E R K L A R I N G

Hierbij verklaart bestuurder dat de regionale media-instelling 
RTV Noord in 2021, 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 
media-instelling 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.

Groningen, 21 april 2022

Pieter Sijpersma, 
directeur/bestuurder RTV Noord
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JAARREKENING 2021

Balans (na resultaatbestemming)

31-12-2021 31-12-2020

Activa € €

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 287.597 343.575

Inventaris en inrichting 483.569 527.356

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.040.398 1.175.329

1.811.565 2.046.261

Financiële vaste activa
Deelnemingen 15.000 15.000

Actieve belastinglatentie 57.348 19.700

72.348 34.700

Vlottende activa
Overige voorraden 3.605 3.866

3.605 3.866

Vorderingen
Handelsdebiteuren 145.369 333.655

Belastingen en premies sociale verzekeringen – 23.523

Overige vorderingen 248.293 268.586

Overlopende activa 198.870 236.247

592.532 862.011

Liquide middelen 1.574.854 1.139.313

1.574.854 1.139.313

Totaal 4.054.904 4.086.151
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31-12-2021 31-12-2020

Passiva € €

Eigen vermogen
Algemene reserve 2.100.058 2.216.145

Reserve voor media-aanbod - 272.734 - 116.087

1.827.324 2.100.058

Voorzieningen
Overige 84.315 93.897

84.315 93.897

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers 522.769 323.204

Belastingen en premies sociale verzekeringen 374.898 357.913

Schulden inzake pensioenen – 17.111

Overlopende passiva 1.245.597 1.193.968

2.143.265 1.892.196

Totaal 4.054.904 4.086.151
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2021 2020
Baten € €
Media-aanbod
 - OCW-bijdrage 9.680.669 9.506.896
 - reclamebaten 1.838.461 1.587.372
Programmagebonden eigen bijdragen
 - sponsorbijdragen 2.000 2.000
 - bijdragen van overige derden 29.412 –
Opbrengst nevenactiviteiten 35.272 30.087
Overige bedrijfsopbrengsten 359.103 164.348
Barteringbaten 64.657 94.979

Som der bedrijfsopbrengsten 12.009.575 11.385.682

Lasten
Lonen en salarissen  5.695.048  5.272.637 
Sociale lasten  1.444.261  1.318.781
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa  697.131  690.899
Directe productiekosten
 - facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)  189.410  232.771
 - technische productiekosten media-aanbod (programmalasten)  502.956  286.018
 - overige productiekosten media-aanbod  1.584.126  1.787.383 
 - sales en reclame  604.566  519.627 
Overige bedrijfslasten
 - PR en promotie  128.474  127.247 
 - huisvestingslasten  347.688  300.722 
 - overige algemene lasten  1.060.979  920.501 
Barteringlasten  64.658  94.980 

Som der bedrijfslasten 12.319.296 11.551.565 

Bedrijfsresultaat - 309.721 - 165.883 
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen - 661 –
Rentelasten en soortgelijke kosten (-/-) – - 1.725

Som der financiële baten en lasten  - 661  - 1.725

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen  - 310.382  - 167.608
Vennootschapbelasting 37.648 51.521

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen  - 272.734  - 116.087

Exploitatieresultaat na overdracht - 272.734 - 116.087

FTE gemiddeld 93,56 86,26
FTE ultimo 94,90 86,96

Exploitatierekening
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