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MISSION STATEMENT
RTV Oost voorziet in een onafhankelijke berichtgeving en
een inzet van media (internet, radio, tv), die beantwoorden
aan de interesses van de Overijsselse bevolking en die zich
onderscheiden van wat andere media brengen. Daarmee
stimuleert ze de politieke en maatschappelijke discussie en
draagt zodoende bij aan de opinievorming.
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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
“Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf, betrokken en betrouwbaar”, zo luidt de titel van het plan
dat de gezamenlijke publieke regionale omroepen medio 2015 presenteerden. Het geeft invulling aan de
wens te komen tot meer efficiency en daadkracht. Nodig om mee te kunnen met de snelle ontwikkelingen, nodig om de regionale journalistiek te versterken.
De publieke regionale omroepen bundelen de krachten om vanaf 2017 een bezuiniging van 17 miljoen euro
te kunnen opvangen, maar tegelijk een forse journalistieke ambitie te realiseren.
In 2015 is veel energie gestopt in het uitwerken van plannen om te komen tot een nieuw organisatiemodel
van publieke regionale omroepen. Zowel het management van RTV Oost als de medezeggenschap heeft
daar veel energie in gestopt. Intussen blijft de onzekerheid over verlies van banen bij vooral de ondersteunende afdelingen. Onzekerheid die vooral ook is ingegeven door trage besluitvorming bij de wetgever.
RTV Oost vertrekt hoe dan ook vanuit een sterke positie. De financiën zijn op orde, het publiek maakt massaal gebruik van het media-aanbod en waardeert dat met een 7,3 als rapportcijfer.
De journalistieke ambitie is zoals gezegd fors. Een 24x7 nieuwsvoorziening, betrouwbaar, regionaal betrokken, met eigen nieuwsverhalen, fijnmazig, voor iedereen en altijd bereikbaar. Verder veel aandacht voor
evenementen en cultuur in de regio. Daarnaast willen we de kar trekken waar het gaat om de ontwikkeling van de regionale en lokale journalistiek.
Pogingen om binnen de regio’s structureel samen te gaan werken met uitgevers van nieuwsmedia zijn
vooralsnog een wisselend succes. De samenwerking met de regionale uitgever Boom bleef bestendig. Een
aanbod tot samenwerking met de lokale omroep van Enschede bleef onbeantwoord. De in jaren opgebouwde band met de Wegenerbladen verdween met de overname van De Stentor en de Twentsche Courant
Tubantia door de Persgroep. De nieuwe eigenaar ziet onvoldoende mogelijkheden voor commercieel gewin
in de samenwerking. Daarmee ziet RTV Oost zich genoodzaakt het gezamenlijke crossmediale initiatief
OverUit vanaf 2016 vooralsnog alleen te exploiteren. Naar nieuwe partners wordt gezocht.
Maar ook de nieuwe Mediawet biedt niet veel handvatten voor een succesvolle publiek-private samenwerking. Kansrijker lijken samenwerkingsverbanden met culturele instellingen, onderwijsinstellingen, lokale
omroepen, bibliotheken en archieven.
RTV Oost draagt als publieke omroep een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Niet alleen in zijn media-uitingen, ook op het gebied van bedrijfsvoering. Daarom is in 2015 ingezet op energiebesparing en
het gebruik van groene energie. Er is een energiescan uitgevoerd, we zijn overgestapt op ledverlichting,
er zijn zonnecollectoren geplaatst en er wordt alleen nog stroom afgenomen die wordt opgewekt door
windturbines.
Het maatschappelijk verantwoord ondernemen, heeft zich ook vertaald in het creëren van drie werkervaringsplaatsen. Net afgestudeerden van de Saxion Hogeschool in Enschede en Hogeschool Windesheim
Zwolle, hebben een jaar lang ervaring kunnen opdoen.
Om te kunnen beantwoorden aan de verwachtingen van het publiek, voert RTV Oost een continue dialoog
met zijn kijkers en luisteraars. Via telefoon, per mail, online en door middel van rondleidingen, voorlichtingsdagen en het verstrekken van informatie voor spreekbeurten.
42 groepen mensen, kregen in 2015 een rondleiding. De voorlichtingsdag trok 21 deelnemers en er werden
27 spreekbeurt pakketten opgestuurd.
Voor een regionale omroep zoals beschreven in het plan “Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf,
betrokken en betrouwbaar”, zijn twee wijzigingen van de Mediawet nodig. Of dat gaat gebeuren en in welk
tempo is nog onzeker. Raden van Toezicht en bestuurders van de regionale omroepen hebben inmiddels
besloten hun eigen tempo te kiezen en geen wijzigingen in de bestuursstructuur aan te brengen tot duidelijk is wat er aan wetgeving komt.
Dr. G.L . Sporre, voorzitter
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VERSLAG BESTUUR
RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

De staatssecretaris van OC&W is bezig een wijziging van mediawet te realiseren. Die voorziet in een nieuwe
bestuursvorm voor de regionale publieke omroep. Gekoppeld daaraan ligt er een bezuinigingstaakstelling van 17 miljoen per 1 januari 2017. Om dat te kunnen realiseren en daarbij de programmering zoveel
mogelijk te ontzien, werken de regionale omroepen aan samenvoeging van ondersteunende diensten en
een nieuwe bestuurlijke inrichting. Het wetgevingstraject stagneert echter en dat heeft ertoe geleid dat
het complexe veranderingstraject niet op tijd zal zijn afgerond en dat de kostenbesparing niet tijdig gerealiseerd kan worden. De staatssecretaris is gevraagd zijn verantwoordelijkheid te nemen, zorgvuldigheid
in acht te nemen en de bezuinigingstaak bij te stellen. Raad van Toezicht en bestuur van RTV Oost waken
in dit proces naar beste weten voor de continuïteit van RTV Oost.   

RESULTATEN MEDIABEDRIJF

RTV Oost zag het bereik van al de mediakanalen in 2015 toenemen. Zo groeide het gebruik van (mobiele) website en
apps naar in totaal 118,9 miljoen bezoeken. Van de social media groeide met name de Facebook account van RTV Oost
fors naar een gemiddeld dagbereik van 334-duizend unieke personen in december. Radio Oost zag het bereik stijgen
naar 46%, TV Oost naar 72% van de Overijsselse bevolking (18-75 jr).
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In 2015 werd met “Mooi Overijssel” een nieuw digitaal platform gelanceerd. “Mooi Overijssel” is een digitale beeldbank
met al het videomateriaal dat er van Overijssel voorhanden is. De inzet is het videoaanbod in samenwerking met publieke organisaties en particulieren uit te breiden.
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Radio Oost was eind 2015 achter Radio2 en 3FM de meest succesvolle zender in Overijssel. Het bereik nam toe, de
luisterduur daalde wat.

In de combi van onlinekanalen, radio en tv heeft RTV Oost zijn tv-kanaal opnieuw gepositioneerd. TV Oost
richt zich qua nieuws meer op achtergronden en duiding. Daarvoor heeft het dagelijks programma Overijssel vandaag per februari 2015 een ander format gekregen. Dat ging gepaard met een nieuwe corporate
vormgeving waaronder een nieuw logo, een nieuw decor. De aanpassingen aan het tv-format hebben geleid tot een licht gestegen bereik en langere kijkduur per dag.
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LUISTER- KIJK- ONLINE CIJFERS 2015 RTV Oost
Online bezoeken
Aantal bezoeken per maand
Aantal bezoeken per jaar

9.910.929
118.931.155

Radio 10+ week 07.00-19.00
Gemiddeld bereik (week) in % van de Overijsselse bevolking
Gemiddeld bereik (week) absoluut 18+
Marktaandeel radio (jaar)in % van het totaal
Waardering

25
211.000
10,6
7,3

Televisie 13+ maandag-zondag 02:00-26:00
Gemiddeld dagbereik binnen Overijssel in %
Gemiddeld dagbereik binnen Overijssel absoluut 18+
Gemiddeld weekbereik binnen Overijssel in %
Gemiddeld weekbereik binnen Overijssel absoluut 18+
Gemiddeld weekbereik binnen Nederland absoluut 13+
Waardering

19
158.186
43
358.000
629.230
7,3

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN
RTV Oost heeft in 2015 fors ingezet op energiebesparing en ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. Daarvoor
werd door een extern gespecialiseerd bedrijf, een energiescan uitgevoerd. De belangrijkste aanbevelingen uit deze
scan zijn in het verslagjaar doorgevoerd. Zo werden de meeste lichtbronnen, waaronder ook alle tl-buizen, vervangen
door LED verlichting. Ook zijn alle lichtbronnen in de TV studio vervangen door energiezuinige led-armaturen. Hierdoor
werd tevens de warmtelast die vrij komt bij traditioneel studiolicht, enorm verlaagd en dat zorgde voor een extra
besparing op de koeling. Verder werden zonnepanelen geplaatst en is RTV Oost overgegaan op de afname van groene
stroom, opgewekt door windturbines. Uiteraard waren er met bovenstaande wijzigingen eenmalige investeringskosten gemoeid, maar de besparingen op energie zullen de komende jaren merkbaar en blijvend zijn, waardoor de investeringen op termijn terugverdiend worden.
Onder de titel ‘Mooi Overijssel’ is in 2015 een online platform gestart voor streaming video. Mooi Overijssel is inmiddels
hét online videoplatform met app’s voor Apple en Android en een website (www.mooioverijssel.nl), voor historisch
beeldmateriaal en nieuwe filmpjes van en over de provincie Overijssel. Het laat de ‘couleur locale’ van plaatsen en
dorpen zien. De website en apps zijn gevuld met materiaal uit de archieven van RTV Oost, actuele eigengemaakte
videoreportages en video’s van andere videoplatforms zoals YouTube en Vimeo. Tevens kan het publiek eigen video’s
uploaden naar de website en de app’s. Het platform is in juni gelanceerd en dagelijks wordt ook een bijdrage gemaakt
voor het TV Oost programma ‘Overijssel Vandaag’. Voor de dagelijkse werkzaamheden voor ‘Mooi Overijssel’ zijn 3 afgestudeerde studenten van de Saxion Hogeschool uit Enschede en Hogeschool Windesheim uit Zwolle geselecteerd. Zij
kregen, in het kader van een werkervaringsplaats, een jaarcontract. De ploeg maakt gebruik van een camper voorzien
van een passende vormgeving in de stijl van RTV oost als vervoer- en PR-middel.
Vanaf 2017 zal de sector van regionale omroepen, een bezuiniging van € 17 miljoen moeten doorvoeren. Om dit zo min
mogelijk gevolgen te laten hebben voor redactie en programmering, worden de bezuinigingen vooral gezocht in een
verregaande samenwerking van ondersteunende functies. Standaardisatie van technieken en een uniforme workflow,
geven besparingen op beheer, personeel en inkoop. Plannen daarvoor zijn in 2015 in diverse werkgroepen nader uitgewerkt en zullen in 2016 moeten leiden tot het gewenste resultaat.
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Na een jarenlange traditie is het verzorgen van een warme maaltijd voor omroepmedewerkers en gasten gestopt.
Directe aanleiding was het vervroegen van uitzendtijd van het live televisieprogramma ‘Overijssel Vandaag’, waardoor
er veel minder gebruikers waren.
Begin 2015 werd een nieuwe corporate vormgeving, waaronder het beeldmerk (logo), in gebruik genomen. In verband
hiermee werd de gehele televisievormgeving aangepakt. Verder werd het beeldmerk en de vormgeving aangepast op
de bedrijfsauto’s, gebouwen, reclamebakken in de zendmast en vele andere objecten. Deze werkzaamheden werden
gedurende geheel 2015 gefaseerd doorgevoerd.

Radio

Het hoogfrequent netwerk (HF) van Radio Oost, maakt het mogelijk dat er live vanaf iedere locatie in Overijssel verslag kan worden gedaan van nieuws, sport, evenementen en calamiteiten. Dit netwerk maakt gebruik van specifieke
omroepfrequenties. Door herverdeling van het frequentiespectrum, onder andere door de sterk toegenomen behoefte van de telecomaanbieders, heeft het Agentschap Telecom het aantal en de frequenties van de kanalen gewijzigd.
RTV Oost heeft daarom haar zend- en ontvangstapparatuur deels moeten aanpassen.
De actualiteitenwagen die beschikbaar is voor de Zwolse redactie, is beter geschikt gemaakt voor live- en streaming
videobijdragen. Hiervoor is een nieuwe WMT codec geplaatst die werkt op het 4G telecomnetwerk.

Televisie

Begin 2015 is de nieuwe SNG (satelliet-)wagen geheel in eigen beheer afgebouwd en in gebruik genomen. De wagen
beschikt over meer werkruimte dan voorheen, waardoor meer-cameraproducties beter gefaciliteerd kunnen worden
en daarmee perfect aansluit bij de behoefte van TV Oost.
Vanaf februari is een nieuw dagelijks televisieprogramma gestart onder de naam ‘Overijssel Vandaag’. Dit magazineprogramma omvat het nieuws, weer, social-media en er schuiven dagelijks gasten aan. De studio is voorzien van een
nieuw eigentijds decor met meerdere monitorwanden t.b.v. vormgeving, foto’s en video. Door gebruik te maken van
LED licht waarvan de kleuren gewijzigd kunnen worden, kan de sfeer in de studio eenvoudig veranderd worden.

ICT

Naast de vele lopende projecten en werkzaamheden, is een aantal zaken het vermelden waard. De ‘RTV Oost app’ is
voorzien van een uniek sportuitslagen deel, waarop ook historie, het programma voor de komende weken en rangen/
standen, overzichtelijk staan vermeld. Dit werd geheel in eigen beheer in nauwe samenwerking met de redactie ontwikkeld.
Verder zijn de Apple en Android app’s en de website www.rtvoost.nl steeds in ontwikkeling en is een online contractenregister ontwikkeld en in gebruik genomen.
Het aantal bezoekers van onze website en app’s kijkt steeds meer naar online video. Dagelijks worden duizenden
video’s bekeken. Daarom werd de afhandeling van video-on-demand (VoD), in het verslagjaar overgeplaatst van RTV
Oost naar de NPO. Dit in verband met de grootte en zeer grote betrouwbaarheid van het NPO-netwerk, dat vele tienduizenden streams gelijktijdig kan afhandelen.

Onderhoud en ontwikkeling

Eind 2015 is een start gemaakt met een meer-jaren onderhoudsplan (MJOP). Hierin staat de planning en bijbehorende
bedragen voor gebouwonderhoud voor de komende tien jaar beschreven. Tevens zijn alle relevante gebouw onderhoudscontracten daarin opgenomen.

COMMERCIELE ONTWIKKELINGEN
Na een herstel in 2014 stond het afgelopen jaar de omzet toch weer onder druk. Met name de omzet uit de landelijke
markt daalde fors, van € 637.510 naar € 488.512 (-19,7%). Dit had met name te maken met een nieuwe afrekensystematiek. Middels een gewijzigde begroting is hier tussentijds op geanticipeerd. Deze neerwaarts bijgestelde omzetbegroting van € 436.650 werd overigens wel met 11,9% overschreden.
Ook de regionale omzet had te maken met een onverwachte dip. Een aantal van de grotere adverteerders besteedden
om uiteenlopende redenen minder dan voorgaande jaren. De omzet kwam hierdoor uit op € 994.977. Dit is 7,9% lager
dan begroot (€ 1.080.000) en 9,6% lager dan het voorgaande jaar (€ 1.101.893). De verwachting is dat de dip in de regionale omzet incidenteel is. Er is geen reden de omzetverwachting voor 2016 neerwaarts bij te stellen. De kosten van
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het reclamebedrijf (excl. leasekosten omroep) lagen 5,6% lager dan het voorgaande jaar en 11,7% lager dan begroot.
Hoewel het economisch herstel zich door zette wist RTV Oost Reclame daar niet van te profiteren. Kijkend naar de
regionale markt heeft RTV Oost nog steeds een goede naam en een relatief sterke marktpositie. Een groot deel van de
RTV Oost adverteerders bevindt zich echter in het retail-segment waar het economisch herstel nog steeds moeizaam
is. De advertentiemarkt heeft verder te maken met een enorme mate van versnippering. Regionale adverteerders oriënteren zich in toenemende mate op online adverteren via Google en de social media-kanalen, met name Facebook.
Er komen steeds meer online-bureaus en -adviseurs die specifiek adviseren op online. Daar wordt radio, tv en print als
‘traditioneel’ en ‘duur’ beschouwd. Er is twijfel of traditioneel adverteren via print of radio en tv wel voldoende respons
(winkelbezoek) oplevert. Gelukkig scoort RTV Oost goed met de online-kanalen waardoor we klanten vast kunnen
houden. We zien dan ook verschuivingen van klanten van radio/tv naar online. De budgetgrootte ligt daar echter lager.
We slagen er dan weliswaar in deze klanten vast te houden maar tegen een lager budget. De totale online omzet stijgt
nog steeds maar de groei vlakt wel af: 2012 = 70k; 2013 = 162k(+230%); 2014 = 252k(+55%); 2015 = 281k (+12,5%). Radio
en TV blijven vooralsnog de producten waar we de meeste omzet op scoren.
Het samenwerkingsverband met Wegener op het uitgaanssegment genaamd OverUIT werd in november beëindigd
door de Persgroep. Het product paste niet in de centrale rompkrant filosofie van de nieuwe Wegener-eigenaar. RTV
Oost heeft besloten het OverUIT-platform op eigen kracht voort te zetten en in 2016 op zoek te gaan naar mogelijk
nieuwe partners.
Inmiddels zijn de plannen om te komen tot één nieuwe geïntegreerde verkooporganisatie voor de RPO’s in een vergevorderd stadium. Daarvan is cluster GO (Gelderland-Oost) een onderdeel waarbij in de plannen de huidige verkoopafdelingen van Omroep Gelderland en RTV Oost zullen worden samengevoegd onder één salesmanager. Afhankelijk van
nadere besluitvorming zal de nieuwe organisatie in 2016 moeten worden geïmplementeerd en in 2017 van start gaan.
Dit brengt enige onrust met zich mee waarbij we er alles aan zullen moeten doen om de omzetten op peil te houden
onder het motto “tijdens de verbouwing gaat de verkoop door”.

FINANCIELE ONTWIKKELINGEN
Het geconsolideerde resultaat over 2015 is uitgekomen op € 430.800. Dat is lager dan het resultaat over het voorafgaande boekjaar maar substantieel hoger dan de begroting.
De stijging van de bedrijfslasten wordt voor een groot deel veroorzaakt door wijziging van het BTW regime. Door intrekking van de integratieheffing per 1 januari 2014 kunnen de regionale media instellingen de printprijsregeling niet
meer toepassen waardoor de BTW op inkoopfacturen (voor een groot deel) niet meer kan worden verrekend. Voor het
boekjaar 2014 heeft het ministerie van Financiën een overgangsmaatregel vastgesteld. Omdat deze overgangsmaatregel per 1 januari 2015 is afgelopen zijn de regionale media instellingen via een verhoging van de bekostiging gecompenseerd voor het financiële nadeel. Deze compenserende bijdrage is op basis van de feitelijk berekende schade in
het voorafgaande boekjaar voor het verslagjaar vastgesteld op € 357.556.
De totaal gerealiseerde bedrijfslasten zijn € 551.373 lager dan begroot, maar € 423.870 hoger dan het voorafgaande
verslagjaar.
Met ingang van 2015 heeft RTV Oost de op basis van fiscale wet- en regelgeving verplichte werkkostenregeling ingevoerd en geoperationaliseerd in de financiële organisatie. De resultaten en effecten zijn ter beoordeling voorgelegd
aan de belastingdienst en akkoord bevonden. Op jaarbasis is RTV Oost binnen de maximaal toegestane vrije fiscale
ruimte gebleven waarbinnen vergoedingen onbelast kunnen worden verstrekt.
De personeelskosten zijn mede door een daling van het gemiddeld aantal fte’s (-2,79) en lagere pensioenlasten
(-67k) lager dan begroot en lager dan vorig jaar. Daarnaast zijn de vergoedingen voor salariskosten en ontvangen
ziekengelden hoger geweest dan verwacht en hoger dan in het voorafgaande boekjaar.
Door investeringen in energiebesparende maatregelen en maatschappelijk verwoord ondernemen, een hogere dotatie
aan de voorziening groot onderhoud op basis van een meerjaren onderhoudsplan zijn de huisvestingskosten sterk gestegen ten opzichte van de begroting en het voorafgaande boekjaar. Verwacht wordt dat de energiekosten door alle
genomen maatregelen de komende jaren substantieel zullen dalen.
Voor het project “Mooi Overijssel”, een online platform voor streaming video is in het verslagjaar een budget van
€ 200.000 beschikbaar gesteld. In het verslagjaar is totaal € 163.060 aan dit project besteed. Van het beschikbare
materiaal wordt dagelijks een bijdrage gemaakt voor Overijssel Vandaag.
Vooruitlopend op de komende hervorming van de regionale omroepen heeft RTV Oost middelen vrijgemaakt voor het
décentraliseren van de redactie. De gedachte daarbij is dat verslaggevers meer vanuit het eigen werkgebied opereren
en bijdragen rechtstreeks en uitzendgereed aanleveren. Dat vraagt om een aanpassing van de technische infrastruc-
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tuur. Echter door vertraging - als gevolg van de politieke besluitvorming - in het hervormingsproces zijn de bestede
middelen in het verslagjaar nog zeer beperkt geweest.
Door het uitstellen van investeringen en het kritisch beoordelen van (vervangings)investeringen zijn de afschrijvingskosten fors lager dan begroot. Ten opzichte van het voorafgaande jaar zijn de kosten licht gestegen. Dat komt doordat
alleen de voor de continuiteit noodzakelijke investeringen hebben plaatsgevonden.
De algemene reserve en reserve voor media-aanbod vormen samen het weerstandsvermogen van de organisatie. Het
over 2015 gerealiseerde resultaat van € 430.800 is toegevoegd aan de reserve voor media-aanbod.
Met ingang van 2014 is de subsidierelatie van de publieke regionale media instellingen overgegaan van de provincies naar het Ministerie van OCenW. Vanaf 2017 hebben de regionale publieke media-instellingen een gezamenlijke
efficiencytaakstelling van € 17.000.000. In ROOS verband wordt onderzocht op welke wijze de doelmatigheid van de
werkprocessen en inzet van mensen en middelen doelmatiger en efficiënter kan worden georganiseerd. Dit hervormingsproces dreigt door politieke besluitvorming te worden vertraagd. Hiervoor heeft ROOS namens de regionale
omroepen aandacht gevraagd bij de Staatssecretaris van OCenW. Zie voor een nadere uitgebreide toelichting op de
verschillen de toelichtingen op de balans en de winst- en verliesrekening.

KENGETALLEN			
A. Bedrijfseconomisch		
Eigen vermogen
€
7.703.550
Totaal vermogen
€
10.342.072
Solvabiliteitsratio
0,74
Netto werkkapitaal
€
6.044.823
Current ratio
5,17
Vastgelegd vermogen(VA)/Eigen vermogen
0,37
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
€
430.800
Resultaat na bijzondere lasten en deelnemingen
€
430.800
Cashflow (netto-winst+afschrijvingen)
€
1.077.163
		
B. Afhankelijkheid subsidieverstrekker		
Bekostigingsbijdrage
€
11.502.168
Extra provinciale bijdrage
€
Overige inkomsten		
Bijdragen van derden
€
88.130
Inkomsten uit nevenactiviteiten
€
51.914
Inkomsten uit barters
€
379.394
C. Personeel					
Leeftijdsopbouw
Man		
Vrouw		
15 - 24
0		
1		
25 - 34
6		
6		
35 - 44
22		
15		
45 - 54
26		
12		
55 - 64
16		
8		
Totaal
70		
42		
		
			
					
Schaal
Man		
Vrouw		
A-B
1		
1		
C-D
1		
4		
E-F
15		
11		
G-H
48		
26		
J-K
3		
1		
L-M
1		
0		
Totaal
69		
43		
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1
12
37
38
24
112
Totaal
2
5
26
74
4
1
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Fte’s verdeling naar bedrijfsonderdeel (per 31-12-2015)			
Techniek
23,89
Redactie
55,82
Reclame
7,33
Overig
10,83
Totaal
97,87
		
Personeelskosten naar bedrijfsonderdeel			
Omroep
€
6.568.572
Reclame
€
4484.165
Totaal
€
7.052.737
Freelance kosten
Techniek
€
443.483
Redactie
€
693.480
Overhead
€
Totaal
€
1.136.963
		
Verhouding indirect/totaal
18,56%
Gemiddelde personeelskosten per fte
€
72.070
Percentage ziekteverzuim
5,23%
		
D. Programma’s
		
Televisie		
Aantal uitzenduren televisie (excl. herhalingen)
404
		
Radio
		
Aantal uitzenduren		
8.395
(=100%)
Waarvan gepresenteerd		
5.073
(=60,43%)
Waarvan niet gepresenteerd		
3.322
(=39,57%)
			
E. Algemeen			
		
Pand in eigendom
Ja
Wagenpark in eigendom
Deels
SNG wagen in eigendom
Ja
Afschrijvingspercentages per rubriek			
Gebouwen
3,33%
Installaties
6,67%		
Technische apparatuur
10 - 25%
Kantoorinventaris
10 - 20%
Reportagewagens
20 - 33%
ICT-middelen
33%
		
Drempelbedrag investeringen
€
2.500
Hengelo, 20 februari 2016			
M.G.J. Oude Wesselink			
Bestuurder - Directeur/hoofdredacteur
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JAARREKENING

12

Jaarverslag 2015

SAMENGEVOEGDE BALANS STICHTING RTV OOST PER 31 DECEMBER 2015
(In euro’s, na resultaatbestemming)					
					
				
					
					
			 31-12-2015		31-12-2014
					
VASTE ACTIVA					
					
Materiële vaste activa			
2.796.487		 3.067.054
Financiële vaste activa			
51.232		
56.658
			
2.847.719		3.123.712
					
VLOTTENDE ACTIVA					
					
Vorderingen 			
		
Debiteuren			
420.704		 483.528
Vooruitbetaalde pensioenpremies			
822.092		 949.004
Overlopende activa			
388.395		 198.555
			
1.631.191		1.631.087
					
LIQUIDE MIDDELEN			
5.863.162		5.013.911
					
			 10.342.072		 9.768.710
					
					
					
					
EIGEN VERMOGEN			 31-12-2015		31-12-2014
					
Algemene reserve			
6.627.780		 6.627.780
Reserve voor media-aanbod			
1.075.770		 644.970
			
7.703.550		7.272.750
					
VOORZIENINGEN			
1.071.009		1.133.069
					
					
VREEMD VERMOGEN					
					
LANGLOPENDE SCHULDEN			
117.983		117.983
					
KORTLOPENDE SCHULDEN			
		
Crediteuren			
374.896		 355.298
Belastingen en sociale premies			
419.480		 310.605
Overlopende passiva			
151.589		
86.248
Overige schulden			
503.565		 492.757
			
1.449.530		1.244.908
					
			 10.342.072		 9.768.710
				

Activa

Passiva
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SAMENGEVOEGDE EXPLOITATIEREKENING STICHTING RTV OOST 2015
(in euro’s)					
					

			
		
Werkelijk		
Begroting		
2015		
2015		
Baten					
Exploitatiesubsidie
11.502.168		
11.670.574		
Netto reclame-inkomsten
1.227.373		
1.336.560		
Overige opbrengsten
519.438		
340.000		
Som der bedrijfsopbrengsten
13.248.979		
13.347.134		
				
			
		
					
					
					
Lasten					
Personeelskosten
7.052.738		
7.346.057		
Directe programmakosten
2.404.499		
2.084.000		
PR en promotie
801.605		
610.000		
Technische kosten
151.268		
104.500		
Verbindingskosten
505.299		
489.000		
Huisvestingskosten
346.670		
298.500		
Afschrijvingen
646.363		
762.500		
Algemene kosten
962.819		
1.728.077		
Som der bedrijfslasten
12.871.261		
13.422.634		
					
					
Bedrijfsresultaat
377.718		
-75.500		
					
Financiële baten en lasten
53.082		
75.500		
					
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
430.800		
0		
					
Buitengewone lasten
0		
0		
Resultaat deelnemingen
0		
0		
					
Resultaat
430.800		
0		
					
					
Resultaatverdeling					
					
Mutatie reserve voor media-aanbod
-430.800		
0		
					
Saldo na resultaatverdeling
0		
0		
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Werkelijk
2014
11.007.024
1.428.424
593.207
13.028.655

7.341.473
2.087.671
721.626
93.910
478.092
243.767
596.769
884.126
12.447.434
581.221
63.749
644.970
0
0
644.970

-644.970
0
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SAMENGEVOEGD KASSTROOMOVERZICHT STICHTING RTV OOST 2015

			
(in euro’s)
					
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN			
2015		
2014
					
Bedrijfsresultaat			
377.718
581.221
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen			
646.363
596.769
Mutatie voorzieningen			
-62.060
262.303
			
962.021
1.440.293
Veranderingen in het werkkapitaal					
Vorderingen			
-104
163.965
Kortlopende Schulden			
204.622		
-129.799
			
204.518		
34.166
					
Kasstroom uit bedrijfsoperaties			
1.166.539		
1.474.459
					
					
Ontvangen rente			
53.082		
63.749
			
53.082		
63.749
Kasstroom uit operationele activiteiten (A) 		
1.219.621		
		
			
		
			
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN					
					
Investeringen in materiële vaste activa			
-398.391		
Investeringen in financiële vaste activa			
5.426		
Desinvesteringen in materiële vaste activa			
0		
Desinvesteringen in materiele vaste activa			
22.595		
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B)			
-370.370		
		
			
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN 				
					
Mutatie langlopende schulden			
0		
Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( C) 		
0		
					
NETTO KASSTROOM (A+B+C)			
849.251		
					
					
Saldo liquide middelen					
Einde boekjaar			
5.863.162		
Begin boekjaar			
5.013.911		
NETTO KASSTROOM			
849.251		
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1.538.208

-498.782
-34.346
0
0
-533.128

0
0
1.005.080

5.013.911
4.008.831
1.005.080
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Accountantsverklaring
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Statutaire regeling omtrent winstbestemming Stichting RTV Oost
Artikel 12 lid 3, 4 en 7
Artikel 12 lid 3
Voor 1 september voorafgaande aan een nieuw boekjaar stelt het bestuur een beleidsplan en begroting voor het volgende boekjaar op en zendt deze stukken ter vaststelling aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt deze
stukken voor de aanvang van het nieuwe boekjaar vast.
Artikel 12 lid 4
Door het bestuur wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten
(jaarrekening) van de Stichting opgemaakt en op papier gesteld.
Artikel 12 lid 7
De jaarrekening wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat niet eerder tot vaststelling
over dan na kennisname van de bevindingen en desgevraagd de controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
Bestemming resultaat
De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 22 april 2016 besloten om het voordelig bedrijfsresultaat van €
430.800 toe te voegen aan de reserve voor media-aanbod en het bestuur te déchargeren voor het gevoerde beleid.
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SOCIAAL JAARVERSLAG 2015		

				
						
De stand van zaken in de organisatie						
In 2015 was het vooral stilte voor de storm. Gedurende het gehele jaar heeft er wederom regelmatig overleg plaats
gevonden tussen alle regionale omroepen en diverse externe partijen om consensus te krijgen over de manier waarop
de opgelegde bezuinigingsdoelstellingen voor 2017 kunnen worden gerealiseerd. Aan het einde van dit jaar was hierover nog steeds geen volledige duidelijkheid. Deze vertraging wordt voornamelijk veroorzaakt door oponthoud bij het
ministerie van OC&W waardoor de eerste stappen nog niet kunnen worden gezet.					
Voor de medewerkers overheerst daardoor vooral de onzekerheid. Mensen vragen zich af hoe de organisatie er in de
nabije toekomst uit komt te zien en welke gevolgen dit heeft voor hun eigen positie en functie binnen de organisatie.
De hoop is dat in de loop van 2016 meer duidelijkheid komt over de te verwachten situatie.				
						
Sectorplan permanente educatie 					
Het sectorplan permanente educatie is in de 2e helft van 2015, met vertraging, tot stand gekomen. Voor dit traject is
subsidie toegekend vanuit het Asscher fonds van de overheid (50%). Daarnaast neemt het AWO fonds van de omroep
een deel van de kosten voor haar rekening (30%) waardoor de omroepen maar 20% van de daadwerkelijke kosten
per opleidingstraject hoeven te betalen. De opleidingen voor dit traject staan gepubliceerd op het Werkstation, een
website voor omroepmedewerkers waar alles op het gebied van loopbaan, vacatures en educatie te vinden is.
Na een rustige start hebben de medewerkers van RTV Oost het Werkstation inmiddels ontdekt. Aan het einde van
2015 hebben wij 23 verschillende trainingen van het Werkstation afgenomen. Het is de bedoeling dat in 2016 nog meer
mensen gebruik gaan maken van deze mogelijkheid.						
						
Duurzame inzetbaarheid 					
In het tweede kwartaal van 2015 heeft een student van de Saxion Hogeschool, studierichting Personeel en Organisatie, binnen de organisatie een afstudeeronderzoek gedaan op het gebied van duurzame inzetbaarheid.
De reden voor dit onderzoek was het feit dat door huidige en aanstaande bezuinigen, in combinatie met nieuwe
technologische ontwikkelingen, veranderingen binnen RTV Oost hebben plaats gevonden en plaats gaan vinden.
Medewerkers moeten breder inzetbaar zijn, ondernemender vanuit het veld gaan werken en ze moeten om kunnen
gaan met de snelle technologische ontwikkelingen. Daarnaast is er de zorg over het gestaag stijgende verzuimpercentage in de organisatie. 						
De conclusie van het onderzoek is dat het personeel van RTV Oost van zichzelf vindt dat ze duurzaam inzetbaar is. Er
zijn voldoende middelen en mogelijkheden beschikbaar om aan de duurzame inzetbaarheid te werken. Het lijkt er wel
op dat niet alle medewerkers even goed op de hoogte zijn van alle mogelijkheden. 					
Ook blijkt uit het onderzoek dat medewerkers de nodige stress en werkdruk ervaren. Daarnaast roept het gestaag
stijgende langdurige verzuim vragen op. Dit vraagt om meer onderzoek vanuit een ander perspectief van duurzame
inzetbaarheid, namelijk vitaliteit.
Ook moet verder onderzocht worden of de gemiddeld hoge leeftijd in combinatie met een lange functieverblijftijd een
oorzaak zou kunnen zijn van bovengenoemde punten. Dit zal verder worden onderzocht in 2016.				
					
Maatschappelijk initiatief 					
Eind 2014 is het project Mooi Overijssel opgezet; een online video platform voor historisch beeldmateriaal en nieuwe
filmpjes van en over de provincie Overijssel. Hiervoor zijn per 1 januari 2015 twee schoolverlaters, van opleidingen die
aansluiten op het vakgebied, aangenomen via een werkervaringsplaats voor de duur van één jaar. Op deze manier
kunnen zij gericht werkervaring op doen waardoor ze hun concurrentiepositie op de markt kunnen versterken en
hun kans op een reguliere baan vergroot. Gedurende de periode dat ze in dienst waren hebben ze diverse cursussen
kunnen volgen om hun inzetbaarheid te vergroten en meer ervaring op te doen.					
Op 31 december 2015 liepen de overeenkomsten voor de huidige medewerkers af en per 1 januari 2016 zullen drie
nieuwe fulltime en parttime schoolverlaters het project een vervolg geven.						
					
Personeelsfeest 					
In juni 2015 heeft een personeelsfeest voor alle medewerkers plaats gevonden bij een externe locatie in Rijssen. Het
was al weer enige jaren geleden dat dit voor het laatst was georganiseerd. De medewerkers hebben een zeer leuke
avond vol met activiteiten gehad.						
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Bedrijfsrestaurant						
Vanwege een structurele wijziging in de programmering is er vrijwel geen personeel meer aanwezig na 18.00 uur ’s
avonds. Hierdoor is besloten geen avondmaaltijden meer te verstrekken in het bedrijfsrestaurant. Hiermee is een
einde gekomen aan een lange traditie. Voor enkele medewerkers die nog wel tot laat in de avond moeten werken is
een andere oplossing gezocht. 						
						
Voorlichtingsdagen						
Door omstandigheden heeft in 2015 maar één voorlichtingsdag plaats gevonden om studenten van relevante opleidingen enthousiast te maken voor het werken bij een regionale omroep in het algemeen en RTV Oost in het bijzonder.
Het streven is om in 2016 weer meer van deze dagen te organiseren.							
				
Personeelsgegevens						
Op 31 december 2015 werkten bij RTV Oost 112 medewerkers (97,9 fte) (2014: 112 medewerkers – 97,5 fte). In 2015 zijn
4 medewerkers uit dienst getreden. Drie van deze medewerkers hebben ergens anders een nieuwe uitdaging gevonden en één van deze medewerkers is met pensioen gegaan. Er zijn ook 4 nieuwe medewerkers in dienst getreden.
Hiervan zijn 2 jonge medewerkers in dienst gekomen voor een tijdelijke werkervaringsplaats.				
		
						
Overzicht verdeling van de medewerkers						
						
Afdeling
Onderdeel
fte
Vergelijk 2014		
Redactie		
Documentatie
Vormgeving
Muziekredactie
Nieuwe Media
Nieuwsredactie
Mooi Overijssel

55,82
53,32		
1			
2			
4,67			
3,39			
42,98			
1,78			

Faciliteiten		

23,89

Audiotechniek, ICT, O&O
Eindregie
Facilitair manager
Planning
Huishoudelijke dienst
TV-techniek
Commercie		
Management Commercie
OverUit
Sales & Sponsoring
Overig		
Receptie
Directie
Manager Finance & Control
Managementondersteuning
P&O
Finance & Control
PR/Marketing
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25,89		

10,11			
1			
1			
1			
2,31			
8,47			
7,33

7,33		

1			
1,61			
4,72			
10,83

10,92		

1,24			
1			
1			
1,33			
1,56			
1,92			
2,78			
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Verdeling fte´s per afdeling

						
Op 31 december hadden 106 medewerkers van RTV Oost een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (94,6%) en 6
medewerkers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (5,4%). 						
Volgens de cao van het omroeppersoneel dient de procentuele verdeling tussen werknemers werkzaam op basis van
arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd en werknemers werkzaam op basis van arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd binnen de volgende bandbreedte te blijven: 75% contracten voor onbepaalde tijd - 25% contracten voor
bepaalde tijd. Hiermee voldoet RTV Oost dus aan de bandbreedte zoals deze is voorgeschreven in de CAO. Van de 112
medewerkers bij RTV Oost zijn er 43 vrouwelijk (2014: 40). In totaal werken er 49 medewerkers in deeltijd (2014: 52),
waarvan 17 mannen (14,0 fte) en 32 vrouwen (20,6 fte). 						
17 Medewerkers maakten in 2015 gebruik van de wettelijke ouderschapsverlofregeling. 					
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 45,9 jaar (2014: 46 jaar). De verdeling over de leeftijdscategorieën is in
het volgende figuur weergegeven:						
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ARBEIDSVOORWAARDEN		

				
						
Omroep CAO						
De huidige cao voor het omroeppersoneel is geldig van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016. Deze cao is een
verlenging van de per 31 december 2014 geëindigde cao met een aantal wijzigingen. 					
Eén van de belangrijkste wijzigingen is de als bijlage toegevoegde Sociale Regeling die in werking is getreden op
1 september 2015. Deze voorziet in voorzieningen en regelingen die van toepassing zullen zijn op medewerkers die in
2016 de organisatie zullen moeten verlaten. Dit als gevolg van de door de overheid opgelegde bezuinigingen aan de
regionale omroepen die per 1 januari 2017 tot stand moeten zijn gekomen.					
						
Verdeling over salarisklassen						
Figuur 3 geeft de verdeling van de 112 medewerkers weer over de verschillende salarisklassen. Van het totale personeelsbestand per 31-12-2015 is 1,8% ingeschaald in salarisklasse A/B, 27,7% ingeschaald in salarisklasse C t/m F, 55,4%
in salarisklasse G, en 15,2% (overwegend leidinggevenden) is ingeschaald in salarisklasse H en hoger. 			
			

					
Op 31 december 2015 zaten 46 medewerkers aan het maximum van hun salarisschaal maar hadden nog wel recht op
een uitloopperiodiek. Zesendertig medewerkers hebben al geprofiteerd van de drie beschikbare uitloopperiodieken
en zijn dus qua salarisniveau volledig uitgegroeid. 						
						
Bedrijfsregelingen						
In 2015 zijn er geen nieuwe bedrijfsregelingen ontwikkeld. Wel zijn twee regelingen aangepast. De regeling maaltijdvergoeding is aangepast vanwege het feit dat er geen maaltijden meer worden verstrekt in het bedrijfsrestaurant en
de regeling Fietsenplan is aangepast (verruimd) aan de nieuwe regels onder de werkkostenregeling.			
			
In het verslagjaar hebben 10 medewerkers gebruik gemaakt van de fietsregeling (2014: 4 medewerkers). 			
			
						
		
						
Risico-inventarisatie		
				
In 2015 is de bestaande Risico-inventarisatie en -evaluatie gehandhaafd evenals de Arbocatalogus voor de gehele
omroepbranche.						
In december 2015 heeft een inspecteur van het ministerie van SZW een bezoek gebracht aan RTV Oost in het kader
van “Arbo in bedrijf 2015-2016”. Tijdens dit bezoek heeft hij informatie verzameld over de arbeidsomstandigheden

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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binnen RTV Oost. Deze informatie wordt vervolgens, samen met de informatie van honderden andere bedrijven in
Nederland anoniem gerapporteerd aan de minister zodat deze het Arbobeleid, waar nodig, aan kan passen. Alhoewel
het geen bezoek was in het kader van de Arbeidsinspectie gaf de inspecteur wel aan dat hij geen grote onregelmatigheden in de organisatie had geconstateerd.						
						
Ongevallen
					
In 2015 hebben zich geen bedrijfsongevallen voor gedaan.						
						
Ongewenst gedrag						
In 2015 zijn er formeel geen klachten geuit over ongewenst gedrag door of aan het adres van RTV Oost medewerkers.
						
Ziekteverzuim en preventie						
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over geheel 2015 is 5,6% (2014: 4,2%) voor RTV Oost en 1,5% (2014: 2,3%) voor
RTV Oost Reclame (gewogen gemiddelde). Het percentage van RTV Oost is de laatste jaren gestaag aan het stijgen en
bevindt zich nu helaas ver boven het Nederlands gemiddelde (rond de 4%). Dit baart de organisatie zorgen. Het verhoogde percentage wordt voornamelijk veroorzaakt door 19 medewerkers die in 2015 langer dan 2 weken (in kalenderdagen) ziek waren. Van deze 19 medewerkers waren 10 medewerkers langdurig (42+ dagen) ziek. Van 6 van deze
medewerkers kan in enige mate geconcludeerd worden dat het verzuim in elk geval deels werk gerelateerd was. Voor
1 medewerker waren de klachten ten gevolge van zwangerschap. Voor 3 van de 19 medewerkers is in het kader van de
Wet Verbetering Poortwachter een probleemanalyse en een plan van aanpak opgesteld waarin reïntegratieafspraken
zijn vastgelegd. Twee van de 19 medewerkers waren in 2015 al langer dan 1 jaar ziek. Voor hen is in het kader van de
Wet Verbetering Poortwachter een eerstejaarsevaluatie opgemaakt.						
In 2016 zal verder worden onderzocht of er een duidelijke reden kan worden gevonden voor deze verhoging en er zal
worden gekeken naar mogelijkheden het percentage weer te verlagen. 					
RTV Oost
Duurklasse

Kort verzuim (<8dagen)
Middellang verzuim (8-42 dagen)
Lang verzuim (43>dagen)

kalender
dagen
2.138
318
267
1.553

Verzuim
percentage
5,55%
0,83%
0,69%
4,03%

gem. melding
frequentie
1,27
1,10
0,14
0,03

Gem. verzuimduur
(uren)
52,73
14,11
61,13
779,84

Gem. verzuimduur
(dagen)
10,04
2,74
16,07
137,17

				
						
RTV Oost Reclame
Duurklasse

Kort verzuim (<8dagen)
Middellang verzuim (8-42 dagen)

kalender
dagen
48
30
18

Verzuim
percentage
1,46%
0,91%
0,55%

gem. melding
frequentie
1,22
1.11
0,11

						
In 2015 hebben 3 medewerksters zwangerschapsverlof opgenomen.
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Gem. verzuimduur
(uren)
12,95
12,95
0,00

Gem. verzuimduur
(dagen)
3,00
3,00
0,00
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BEOORDELEN EN OPLEIDEN

					
						
Resultaatgericht aansturen en beoordelen 					
In december 2015 zijn 111 medewerkers beoordeeld. De resultaten daarvan zijn:
						
· Ver onder de norm:
0 personen
0,00%
· Te ontwikkelen:
0 personen
0,00%
· Conform de norm:
100 personen
-90,10%
· Boven de norm:
11 personen
-9,90%
· Ver boven de norm:
0 personen
0,00%
						
Van 1 medewerker is de beoordeling uitgesteld. Deze medewerker heeft, volgens de beleidsafspraak beoordelingen, 3
maanden voor de daadwerkelijke beoordeling te horen gekregen dat hij in totaliteit ver onder de norm (0%) of als te
ontwikkelen functioneert (1,25%). Vervolgens kreeg hij de periode van 3 maanden de tijd om zich te verbeteren. Deze
periode is wegens langdurige ziekte verplaatst waardoor de beoordeling plaats zal vinden in het eerste kwartaal van
2016.						
						
Opleidingen
					
In 2015 zijn iets minder opleidingen gevolgd. Dit werd mede veroorzaakt door de vertraagde start van de mogelijkheid
tot de gesubsidieerde opleidingen via het sectorplan (het Werkstation). Deze mogelijkheid kwam pas beschikbaar in
de 2e helft van het jaar.
Over geheel 2015 hebben 30 verschillende medewerkers één of meerdere trainingen of opleidingen gevolgd.
In totaal, voor RTV Oost en RTV Oost reclame gezamenlijk, is een bedrag van € 23.918 (2014: € 37.909) geïnvesteerd.
					
						
Stagiairs
					
In 2015 hebben in totaal 15 stagiairs stage gelopen bij RTV Oost, verdeeld over de volgende bedrijfssegmenten:		
				
§ Redactie:
9 stagiairs
(2014: 16)		
§ Techniek:
2 stagiairs
(2014: 4)		
§ Reclame:
3 stagiairs
(2014: 9)		
§ Overig:
1 stagiairs
(2014: 3)		
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SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT (RvT)

			
				
De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) was op 31 december 2015 als volgt :				
				
De heer Dr. G.L. Sporre						
Voorzitter
De heer J.A. van den Berg 						
Vice voorzitter
De heer Drs. F.J. Engel RA						
Penningmeester
De heer L.B. Kobes						
Lid
				
				
				
De RvT vergaderde in 2015 5 keer.				
Daarnaast heeft de RvT 2x vergaderd met de Ondernemingsraad.				
In het verslagjaar is de samenstelling van de RvT niet gewijzigd.			
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VERSLAG VAN HET PROGRAMMABELEID BEPALEND ORGAAN (PBO)			
				
Het PBO kent op 31 december 2015 de volgende samenstelling:			
Mevr. J. Lamberts-Grotenhuis (vz) 				
Landbouw en plattelandsontwikkeling/politiek
Mevr. B. Groen-Mol				
Levensbeschouwelijke Zaken
Mevr. G.Y.C.M. Baronesse van der Feltz				
Politiek/democratie/kunst
Mevr. Drs, .J.J.J.C. Snepvangers				
Milieu, Landschap & Natuur
Dhr. J. van den Born				
Cultuur
Dhr. J. Morsink				
Economische zaken/sport
Dhr. .S. Salikram				
Migranten/Allochtonen/Politiek
Dhr. R. van Kessel				
Sport/Onderwijs/Jeugd
Dhr. .R. Telman				
Jeugd- en Gehandicaptenzorg
Dhr. H. Rosenkamp				
Journalistiek en Media
				
Het PBO kwam in 2015 vier keer bijeen met directeur/hoofdredacteur Marcel Oude Wesselink. Gezien de vele ontwikkelingen rond de voorgenomen wijziging van de Mediawet en de daarmee verband houdende herstructurering van de
publieke regionale omroep, schoof ook dhr. Gaston Sporre, voorzitter van de Raad van Toezicht, twee keer aan. In drie
gevallen was een werknemer van RTV Oost aanwezig om zijn/haar werk toe te lichten.
			
11 maart 2015				
De heer Oude Wesselink maakt melding van een samenwerking die tot stand is gekomen tussen diverse kerkelijke
groeperingen en RTV Oost. Het doel is nog beter te kunnen inspelen op wat er in Overijssel gaande is op het gebied
van levensbeschouwing. Resultaat van de samenwerking is een gezamenlijke facebook-pagina waarop melding wordt
gemaakt van allerlei activiteiten en waar ook de rtv-bijdragen van RTV Oost over levensbeschouwing gepubliceerd
worden.				
Het PBO evalueert het nieuwe tv-format Overijssel Vandaag. Een magazineformule bestaande uit een kort overzicht
van het nieuws van de dag, niet daggebonden actuele reportages én onderhoudende studiogesprekken. Daarin moeten
alle thema’s aan bod komen die voorheen werden belicht in programmaseries. Met de introductie van het nieuwe
tv-format is ook de vormgeving compleet vernieuwd.				
Het PBO is positief kritisch en wil het nieuwe format tijd en ruimte geven zich verder te ontwikkelen.				
Ook volop aandacht voor een voorgenomen wijziging van de Mediawet. Staatssecretaris Dekker van OC&W wil daarmee onder meer naar een efficiëntere en daadkrachtige publieke regionale omroep. Daarnaast staat de regionale
omroepen een bezuiniging van 17 miljoen euro te wachten.				
Het PBO legt nadruk op het behoud van regionale binding van de omroep en pleit voor een sterke verankering in de
wet van de eigen taken.				
De koepelorganisatie van regionale omroepen, ROOS, werkt aan een plan om te voorzien in wat de staatssecretaris
beoogt, gekoppeld aan de opgelegde bezuiniging. Dat plan omvat een nieuwe organisatie en bestuursstructuur. Er is
inmiddels een bijeenkomst geweest van PBO’s van de diverse regionale omroepen. PBO-lid Rosenkamp doet verslag
daarvan. 				
Dhr. De Noord is volgens het schema van aftreden aan het eind van zijn termijn. Het PBO gaat op zoek naar een nieuw
lid.
				
24 juni 2015				
Er is via PBO-lid Telman contact geweest met een ouderenorgaan dat vragen heeft over de inbreng van ouderen in het
programma aanbod van RTV Oost. Het PBO is van mening dat het van belang is dat er structureel contact is met deze
bevolkingsgroep en maakt een vervolgafspraak.				
PBO-voorzitter Mevr. Lamberts deelt mee dat er tien sollicitanten zijn voor de plek van scheidend PBO-lid De Noord. 			
Op de agenda verder het concept media-aanbod 2016. Dat aanbod speelt alvast in op de plannen en ambities die door
de gezamenlijke hoofdredacteuren van de publieke regionale omroep zijn geformuleerd. Daarin een primaire rol voor
de online media in de nieuwsvoorziening. Een aanpak die vraagt om een nieuwe rol voor de verslaggevers. In die zin
dat ze vanuit een eigen regio werken, zelf verantwoordelijk zijn voor het nieuwsaanbod. 				

25

Jaarverslag 2015

Waar er wordt gesproken over media-aanbod met een duidelijke “regionale identiteit”, bediscussieert het PBO wat
dan die “identiteit” is. Een discussie die later in het jaar terug zal komen op de agenda.				
De heer Oude Wesselink vat de gemaakte opmerkingen samen en zegt ze te verwerken in zijn definitieve voorstel. Hij
geeft daarna aan dat de samenwerking met de Wegenerkranten Twentsche Courant Tubantia en De Stentor op de
tocht staat. De nieuwe eigenaar De Persgroep ziet onvoldoende commerciële mogelijkheden in exploitatie van het
gezamenlijke cross mediale platform OverUit.				
Het PBO neemt aan het eind van de vergadering afscheid van Piet de Noord en verwelkomt zijn plaatsvervanger mevr.
Judith Snepvangers.				
				
16 september 2015				
De heer Oude Wesselink deelt mee dat de Persgroep heeft aangegeven de samenwerking rond “OverUit” te stoppen.
Dat houdt in dat de gezamenlijke onderneming de VOF Over Media ophoudt te bestaan en dat het eigendom van het
platform per 1/1/2016 overgaat naar RTV Oost.				
Het dagelijks tv-programma Overijssel Vandaag heeft sinds februari een nieuwe vorm, én een nieuwe anchor. Karen
Eshuis woont de vergadering bij, vertelt over haar achtergrond en haar rol bij de totstandkoming van Overijssel Vandaag. Ze geeft aan dat het format nog steeds wordt doorontwikkeld. 				
Het PBOI stelt het media aanbod 2016 vast en benoemt daarbij opnieuw de vraag wat nu de regionale identiteit van
Overijssel is. Besloten wordt in 2016 opzoek te gaan naar antwoorden.				
Op de agenda verder de beleidsbrief van staatssecretaris Dekker van OC&W over zijn plannen met de publieke omroep.
Het komt er op neer dat er één concessie komt voor de dertien regionale omroepen via de RPO. Die RPO krijgt één
Raad van Toezicht en een vijf koppig bestuur. De landelijke bestuurders maken centraal het beleid en zijn als directeur
van een cluster van regionale omroepen meteen ook verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De regionale redacties blijven onafhankelijk en daarin krijgt het PBO-nieuwe stijl een belangrijke rol. De heer Oude Wesselink geeft een
toelichting en doet verslag van het gesprek dat hij hierover had met de Commissaris van de Koning, mevr. Bijleveld. Er
is gesproken over het gezamenlijke belang van behoud van regionale identiteit.				
Mevr. Snepvangers informeert naar de samenwerking met lokale omroepen. De heer Oude Wesselink geeft aan dat
het daarmee niet bijzonder vlot. Er is veel verschil in organisatie en redactionele kwaliteit van lokale omroepen. Hij
zegt de omroep TV Enschede FM al in januari een voorstel te hebben gedaan, maar geen antwoord te hebben ontvangen.				
				
18 november 2015				
Chef Nieuwe en Sociale Media, Erik Hogeboom woont de vergadering bij om de PBO-leden bij te praten over de online
media. Over de specifieke functie van de diverse online kanalen, wat het beleid van RTV Oost in deze is en zijn rol
daarin.				
Het nieuwe tv-format Overijssel Vandaag wordt opnieuw tegen het licht gehouden. Het PBO ziet nog steeds een
worsteling met adequate invulling, en mist de warmte/gezelligheid van de voorganger “En dan Nog Even Dit”. 			
PBO-lid Salikram merkt op dat de allochtone bevolking beperkt wordt bereikt met de traditionele kanalen radio en
tv. De heer Oude Wesselink onderkent dat. Oorzaak daarvan is volgens hem dat die kanalen insteken op nieuws en
regionale cultuur en daarmee niet op specifieke doelgroepen. Met de online media daarentegen bereiken we ook de
allochtone minderheden.				
Het PBO komt nog een keer terug op het besluit te zoeken naar een structurele samenwerking met ouderengroeperingen. Gedacht wordt aan een constructie zoals die er met kerkelijke groeperingen is. Een digitaal platform dat
voorziet in een informatieve behoefte van oudere leeftijdsgroepen. De heer Oude Wesselink wijst er op dat RTV Oost
al diverse programmaseries heeft (gebracht), gericht op ouder worden. 				
Hij praat het PBO verder bij over vorderingen in aanpassing van de mediawet en de plannen die ROOS in verband daarmee ontwikkelt. Er komt geen Raad van Toezicht per cluster van omroepen. De werving van leden voor een landelijke
Raad van Toezicht is inmiddels achter de rug. De installatie kan pas plaatsvinden nadat de wetswijziging door de
Eerste Kamer is.				
De heer Oude Wesselink maakt ook gewag van de discussie in het huidige ROOS-bestuur. Er is een stroming die kiest
voor een sterk centraal gestuurde organisatie met regionale redacties als uitvoerende dienstverlening. Een andere
stelt de regionale media-instellingen centraal als ondernemende werkmaatschappijen met eigen middelen en eigen
risico, en een bestuur dat op afstand staat en faciliterend is. Het PBO, het bestuur en de Raad van Toezicht van RTV
Oost zitten op die laatste lijn.				
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Mediabeleid				
RTV Oost heeft als taak zoveel mogelijk mensen in Overijssel te voorzien van nieuws en informatie. Nieuwsvoorziening
is een 24x7 operatie waarbij internet en radio leidend zijn. Televisie is aanvullend in de zin van achtergronden (het
waarom achter het nieuws), sport, (live) evenementen en calamiteiten. In de manier waarop we dat doen, klinkt verbondenheid met de regio door. Wij laten zien en horen dat we weten waarover het gaat. 			
				
Missie				
RTV Oost voorziet in een onafhankelijke berichtgeving en een inzet van media (internet, radio, tv), die beantwoorden
aan de interesses van de Overijsselse bevolking en die zich onderscheiden van wat andere media brengen. Daarmee
stimuleert ze de politieke en maatschappelijke discussie en draagt zodoende bij aan de opinievorming. 			
Uitgangspunten				
-Het merk “RTV Oost” benadrukt in al zijn diversiteit de identiteit van Overijssel. Met oog voor onderscheid tussen de
diverse streken, met nadruk op wat ons bindt. Met nieuws als ruggengraat, aangevuld met informatieve programmaonderdelen die specifiek zijn voor de regio. 				
-RTV Oost informeert het publiek snel, adequaat en onafhankelijk. Overal, altijd, direct. De berichtgeving is feitelijk
juist; is analytisch; legt verbanden; reikt meerdere gezichtspunten aan; informeert over gevolgen, oplossingen en perspectieven. 				
-RTV Oost brengt nieuws en informatie met een maatschappelijke doelstelling: het verhoogt de maatschappelijke
betrokkenheid en binding. Met oog voor de interesses van de burger. Relevant, authentiek, vertrouwd, betrokken en
verrassend zijn daarbij de kernbegrippen. 				
-RTV Oost combineert de inzet van mediakanalen (internet, radio en televisie) zodanig dat zoveel mogelijk mensen
worden bereikt. We stellen onze content daarom onder voorwaarden beschikbaar aan andere mediamerken en zoeken
in samenwerking met andere partijen actief naar nieuwe vormen van informatieverspreiding.				
-RTV Oost schakelt in geval van calamiteiten haar media in om het publiek zo snel en volledig mogelijk te informeren.
Rampenstaf en hulpdiensten krijgen de gelegenheid zelfstandig hun informatie via teletekst, radio en televisie (tekstcrawl) te verspreiden. De redactie vervult haar nieuwstaak door die informatie te vertalen en aan te vullen op basis
van eigen waarneming en verantwoordelijkheid.
				
				
				
		
Online				
De traditionele nieuwsfuncties van krant, radio en televisie zijn op internet samengebracht, én overal en altijd beschikbaar. De website (en mobiele afgeleiden) staat daarom centraal in de eerstelijns nieuwsvoorziening. Het is dé plek om
ook lokale nieuwtjes te brengen naast het nieuws dat breed in de belangstelling staat. rtvoost.nl brengt het nieuws
zoveel mogelijk in een combinatie van tekst, audio, foto en video en gelinkt aan andere (externe) bronnen. Naast
betrouwbaarheid is ook snelheid een kwaliteit. Internet biedt een uitgelezen kans tot interactie met het publiek. Die
zoeken we actief via social media (twitter, facebook, Instagram).				
De nieuwsvoorziening via (mobiel) internet wordt voorlopig alleen maar belangrijker. RTV Oost zal daarom blijven
investeren in de (door) ontwikkeling van online –platforms. Uit eigen initiatief, in samenwerking met anderen. De
techniek, de machinerie “onder de motorkap” zal in 2016 meer en meer een centrale aanpak gaan krijgen van de
gezamenlijke regionale omroepen. Vormgeving en inhoud blijven uiteraard regionaal bepaald.
				
RTV Oost beheert inmiddels (of is betrokken bij) diverse “platforms”. Die zijn thematisch van inhoud.				
-Streekcultuur: Alles Plat, een site/internetzender met streektaal, -muziek, streekcultuur en evenementen.			
-Uitgaan en cultuur: OverUit, een site/app gekoppeld aan radio- en televisieprogramma’s 				
-Levensbeschouwing: Het Hiernumaals, een facebookpagina i.s.m. vertegenwoordigers van kerkelijke stromingen			
-Duurzaamheid: Het Groene Oosten, een site/facebookpagina i.s.m. de gelijknamige stichting				
-Overijssel in beeld: Mooi Overijssel, een site/app gekoppeld aan een televisieprogramma 				
				

MEDIA INZET
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Radio				
Radio is net als internet snel en overal aanwezig. Radio brengt het nieuws zodra het er is, bondig en attenderend,
verwijzend naar internet. Daarnaast is er verstrooiing. Het regionale karakter van het nieuwsaanbod, de hoorbare
kennis van en betrokkenheid bij de streek, maakt Radio Oost onderscheidend van andere zenders. De herstructurering
van de redactie heeft in 2015 gezorgd voor een beter nieuwsaanbod op radio. Door het aanstellen van een coördinator
radio krijgen ook de niet nieuwsaspecten van de radioprogrammering meer aandacht. 				
Voor 2016 handhaven we het huidige format. Overdag nieuwsfeiten voorzien van korte toelichting, met daaromheen veel interactie met de luisteraar en een muziekaanbod dat past bij de doelgroep 50+. Na half zes ruimte voor
discussie, verdieping.				
-maandag: Achter de Schermen over politieke ontwikkelingen				
-dinsdag: Boeren, Burgers, Buitenlui over alles wat speelt in “de groene ruimte”				
-woensdag: Binnenkant Paal over sport				
-donderdag: OverUitdeKunst over kunst en cultuur				
-vrijdag: PuntKomma, over economie en bedrijfsleven				
				
Radio Oost klinkt in het weekend beduidend anders dan op werkdagen. Om mee te gaan in het ritme van het weekend,
om inhoud en programmatypes die door de week geen plek hebben, een kans te geven. Meer dialect (Ziezo zaterdag),
een interviewprogramma (Ochtendhumeur), meer sport, diverse soorten muziek, minderheden				
-zaterdag: Even Uitblazen (blaasmuziek) en Jetzt geht’s loss (muziek uit de Alpenlanden)				
-zondag: Religieuze muziek en Muziekpalet (licht klassieke muziek);Voor de muziek uit (met harmonie en fanfare).
Verder Hoogtij (levensbeschouwing), De Roze Golf (homoseksualiteit), Een half uur Humanisme. 				
Dat roept vragen op. Een éénvormige aanpak, horizontaal geprogrammeerd zeven dagen lang, zou de zender een
eenduidiger profiel geven. Daartegenover staat Radio Oost in het weekeinde traditioneel hoge marktaandelen haalt.
Voorlopig geen aanleiding dus, verandering aan te brengen.
				
Televisie				
TV Oost is aanvullend op de dagelijkse nieuwsstroom via internet en radio. Ons nieuwsmagazine Overijssel Vandaag zet
daarom mede in op onderwerpen die breed in de belangstelling staan en die -breaking nieuws uitgezonderd- niet per
definitie aan de dag zelf gebonden zijn. We durven te laten liggen wat kranten/andere media brengen en komen met
eigen verhalen met daarbij veel aandacht voor vorm. 				
Deze, in februari 2015 ingezette vernieuwing, heeft geleid tot een licht gestegen bereik en een langere kijkduur. Met
name de zomerse variant met Mooi Overijssel waarin we diverse plaatsen in de provincie aan hebben gedaan, zorgde
voor een hoger bereik.				
Daarom heeft Mooi Overijssel ook buiten de zomermaanden, een vaste plek gekregen in het programma. 			
De tv-programmering kent ook in 2016 een één uur carrousel met daarin het nieuws van de dag, actuele reportages,
persoonlijke verhalen. Zakelijk van toon waar nodig, gemoedelijk waar het kan. Dagelijks een uur televisie waar alles
wat Overijssel bezighoudt aan bod komt.				
In het weekend brengt TV Oost naast nieuws en sport, structureel twee informatieve programmaseries. Op zaterdag
wisselend van aard, op zondag structureel OverUitdeKunst, over kunst en cultuur.				
TV Oost brengt daarnaast, binnen de budgettaire mogelijkheden, de grote evenementen en bijzondere gebeurtenissen live in beeld: culturele evenementen, grote sportevenementen, schaatstochten op natuurijs, carnaval, festivals,
publiekshuldigingen van sporters , maar ook bv een provinciale dodenherdenking.
				
Op de volgende pagina de voorlopig geagendeerde evenementen (exclusief de zomertour langs ruim 30 locaties).			
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Januari				
RTV Oost Nieuwjaarsduik Wierden 				
				
Februari				
Carnavalsoptocht Oldenzaal				
				
Maart				
Themaweek radio Sweet Seventies				
				
April				
Paasevenement Zoek ‘t ei 				
Enschede Marathon 				
				
Mei				
Ronde van Overijssel 				
Dodenherdenking				
Bevrijdings Festival Overijssel				
				
Juni				
Themaweek radio 80’s 				
Halve Marathon Zwolle				
RTV Oost Familiedag				
CSI Geesteren				
				
Juli				
Triathlon Holten				
Vierdaagse Nijmegen				
Zwarte Cross				
Dicky Woodstock Steenwijk				
				
Augustus				
Deventer Boekenmarkt				
Stoppelhaene Raalte				
Bloemencorso Vollenhove				
Vechtconcert Dalfsen				
CSI De Driehoek Ommen				
				
September				
Strongmanrun Hellendoorn				
Stadsfestival Zwolle				
Cultuurprijs Overijssel				
Hellendoornrally 				
Themaweek radio “Nostalgie”				
				
Oktober				
RTV Oost Oktoberfest				
Military Boekelo				
				
December
Spektakel Den Ham Zat 5 december MP in 2				
“Samen voor de voedselbank”				
Dickens Festijn/Kerst in Oud Kampen/Den Ham				
Sportverkiezing RTV Oost 				
Kerstnachtdienst in de streektaal				
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VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
DOELSTELLING EN AMBITIES
De OR behartigt de belangen van het bedrijf vanuit het personeel gezien, met een positief kritische houding. Het is
een orgaan, tussen directie en personeel. We zien erop toe dat de voor RTV Oost geldende voorschriften (arbeidsvoorwaarden, CAO, wet) worden nageleefd.
OVERLEGGEN
In het jaar 2015 heeft de OR diverse overleggen gehad. Het overleg met de directie heeft acht keer plaatsgevonden.
De continuïteit van de onderneming is het belang dat beide partijen in het overleg bij RTV Oost nastreven.
Om de algemene gang van zaken te bespreken hebben wij dit jaar twee keer met de Raad van Toezicht aan tafel
gezeten. Daarnaast hebben wij één keer een adviesaanvraag besproken met de voorzitter van de raad van Toezicht
over de inrichting van de governance van de nieuw in te richten regionale omroepen.
De ondernemingsraad heeft zelf dertien keer vergaderd. In het kader van de reorganisatie van de regionale omroepen
hebben de dertien ondernemingsraden van de dertien verschillende regionale omroepen regelmatig overleg. Drie
keer zijn alle OR-leden van alle regionale omroepen bijeen gekomen voor een overleg. Daarnaast komen de voorzitters
van de dertien regionale omroepen voor overleg, afstemming over advies- en instemmingaanvragen en uitwisseling
van informatie regelmatig bij elkaar. Er is een or-platform ingesteld dat tweewekelijks vergaderd in het kader van de
reorganisatie. Namens het cluster Gelderland/Oost is een OR-lid van Omroep Gelderland afgevaardigd in het platform.
Wekelijks of zo vaak als nodig is, is er contact tussen de OR van Omroep Gelderland en RTV Oost.
UITGEBRACHT ADVIES/INSTEMMINGEN
Het afgelopen jaar heeft de OR een aantal advies en instemming aanvragen gekregen. Een groot deel van de aandacht ging naar de komende reorganisatie en de opgelegde bezuinigingen door de overheid. Het merendeel van de
aanvragen was dan ook in het kader van de reorganisatie.
Wij hebben de volgende adviesaanvragen ontvangen:
Adviesaanvraag Governance model Nieuwe Publieke Mediabedrijf
Adviesaanvraag Externe Inhuur deskundigen
Adviesaanvraag inkoop uitzenddiensten
Adviesaanvraag regionale toevoeging dagjournaals NOS
Adviesaanvraag profielschets bestuur RPO
Adviesaanvraag Externe inhuur (2) ICT
Adviesaanvraag Statuten RPO
Adviesaanvraag Inhuur Externe deskundige voor RTV Oost en Omroep Gelderland
De OR van RTV Oost heeft ook een ongevraagd advies gegeven ter aanvulling op het advies governance model dat
gezamenlijk met het OR-platform is uitgebracht.
In het kader van wettelijke regelingen is de bedrijfsregeling fietsenplan verruimd. Hierover is de OR geïnformeerd.
Er is door de or vragen gesteld over de beveiliging van het pand, vooral in de avonduren. Hierop zijn door de directie
maatregelen genomen om het gevoel van veiligheid te verhogen.
Van de directie kwam een voorstel over gewijzigde functieprofielen. Aan de OR is gevraagd wat ze van de nieuwe
indeling vonden. De OR heeft geadviseerd te wachten met de nieuwe indeling totdat er meer duidelijkheid is over de
reorganisatie van de publieke regionale omroepen. Dit voorstel is overgenomen door de bestuurder.
Verder wordt er gesproken over het platform OverUit, politieke ontwikkelingen, samenwerkingsverbanden, kijk- en
luistercijfers, financiën en visie en toekomstplannen.
REORGANISATIE
De regionale omroepen krijgen een bezuiniging van in totaal 17 miljoen euro te verwerken. Daarnaast wil de overheid
via een wetswijziging de mediawet veranderen. Er moet één concessiehouder komen, er moet efficiënter en slagvaardiger gewerkt worden en meer samenwerking komen met de landelijke omroep. ROOS heeft hierop een voorstel
gemaakt “Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar”.
De huidige zelfstandige omroepen met ieder een eigen OR krijgen veel vraagstukken en beleidskeuzes voorgelegd.
De omroepen hebben zich verenigd in ROOS. Hier worden alle besluiten genomen in het kader van de reorganisatie
die voor iedere omroep gevolgen heeft. Uit deze voorgenomen besluiten volgen adviesaanvragen of instemmingaanvragen. Iedere afzonderlijke or hoort een dergelijk adviesaanvraag te krijgen, te bespreken en te beoordelen.
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Om de saamhorigheid, de gezamenlijke belangen en het beheersbaar maken van de materie hebben de OR-en van
de dertien regionale omroepen zich verenigd in een OR-platform.
Het OR-platform bestaat uit vijf leden, één uit elk voorgenomen cluster. Zij behartigen dagelijks de belangen voor alle
OR-en en zijn aanspreekpunt voor ROOS. Het platform bereidt adviezen voor, schakelt deskundigen in en onderhandelt
en bespreekt adviesaanvragen met ROOS. Het platform koppelt dit terug naar alle individuele OR-en. In een voorzittersoverleg worden de adviezen voorgelegd en definitief gemaakt. Iedere OR blijft uiteindelijk zelf verantwoordelijk
voor het uitgebrachte advies.
Deze werkwijze wordt gefaciliteerd door de dertien besturen van de omroepen. De samenwerking is het afgelopen
jaar soepel en constructief verlopen. Aangezien de materie niet het dagelijkse werk van de medewerkers is wordt het
platform continu bijgestaan door externe deskundigen en juristen.
Het motto van het platform is “zorgvuldigheid gaat boven snelheid”. Zorgvuldigheid is in het belang van iedere omroep,
zeker waar het gaat om de regionale identiteit, onafhankelijke regionale persvoorziening en het belang van de medewerkers.
Het platform heeft een kritische houding aangenomen ten aanzien van de voorgelegde organisatiestructuur. De
hoofdstructuur is duidelijk, en daar heeft de or zich onder een groot aantal voorwaarden mee ingestemd. De invulling
laat echter nog op zich wachten.
Dan zal er ook duidelijkheid komen over voor wie en wat de reorganisatie gevolgen heeft. De OR zal kritisch kijken en
adviseren naar de aankomende adviesaanvragen op dit punt.
Het is ondenkbaar dat de reorganisatie geen gevolgen zal hebben voor het personeel. Door de opgelegde bezuiniging
zal een groot deel van de werknemers de omroep moeten verlaten. De or (en het platform) wil er zorg voor dragen
dat de procedures correct verlopen. Wij zullen opkomen voor de belangen van de werknemers en de belangen van de
omroep. Zo heeft het platform afgedwongen dat er niet gereorganiseerd mag worden alvorens er een sociaal plan is
overeengekomen.
Ten aanzien van de nieuwe plannen zal de OR speciale aandacht hebben voor de gevolgen ten aanzien van de werkdruk. Tevens heeft de or speciale aandacht voor behoud van werkgelegenheid in de regio. Ook maakt de OR zich
zorgen over de gevolgen voor de regionale identiteit van de omroep, ook hier zal de OR een speerpunt van maken.
VERKIEZINGEN
In 2015 heeft de ondernemingsraad verkiezingen georganiseerd. In maart was het zover. Drie leden van de ondernemingsraad waren aftredend en herkiesbaar. Er waren vier kandidaten voor de vacatures. De herkiesbare leden zijn alle
drie herkozen. De samenstelling van de ondernemingsraad is daarmee niet gewijzigd. Na de verkiezingen is een aantal
functies herverdeeld.
SCHOLING
In 2015 heeft de OR een tweedaagse cursus gevolgd om de kennis van de WOR bij te spijkeren en goed van gedachten
te wisselen over de koers die we willen varen in het kader van de reorganisatie. De training werd gegeven door Fervent
Authentic Branding op 17 en 18 september.
ACHTERBAN
De achterban hebben wij geïnformeerd via nieuwsbrieven van het or-platform, intranet en email over de ontwikkelingen. In april heeft de OR ook een toelichting gegeven bij de presentatie van de directie over de nieuw in te richten
regionale publieke omroep.
SAMENSTELLING per 31-12-2015
Sander Jongsma, voorzitter
Hans-Robert Scheperkeuter, vice-voorzitter
Mark Bakker, secretaris
Peter Bussmann, vice-secretaris
Corine Reerink, lid
Ryan Klok, lid
Gerben Oost, lid
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VERSLAG VAN DE REDACTIERAAD
De redactieraad is het afgelopen jaar niet alleen druk geweest met RTV Oost, maar ook veel met het grotere geheel.
Er staan immers veel veranderingen op stapel binnen de regionale omroep. Een ontwikkeling waarbij de redactieraad
binnen de eigen omroep vinger aan de pols houdt, maar ook contacten onderhoudt met de redactieraden van de
overige regionale omroepen. Naar het voorbeeld van de OR, is er vorig jaar een platform van redactieraden opgericht
waarin elk te vormen cluster is vertegenwoordigd. In het geval van RTV Oost dus het cluster dat in de toekomst wordt
gevormd door Omroep Gelderland en RTV Oost. De redactieraad van RTV Oost wordt in het platform vertegenwoordig
door een collega uit Gelderland.
Het platform heeft het voortouw genomen in de gesprekken met directie en hoofdredactie over de veranderingen die
op stapel staan, altijd in nauw overleg met de overige redactieraden. Afgelopen jaar zijn de redactieraden regelmatig
bij elkaar gekomen om gezamenlijk te overleggen over de te volgen koers.
Daarnaast hebben wij ons als redactieraad van RTV Oost uiteraard ook bezig gehouden met onderwerpen die speelden
binnen RTV Oost. De toenemende werkdruk, bijvoorbeeld, die gevoeld werd onder redacteuren. Dat heeft geresulteerd
in minder onregelmatige diensten op de nieuwsdesk, de redactie die verantwoordelijk is voor onder meer de berichten
op internet. We zijn als redactieraad ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van Overijssel Vandaag dat vorig jaar
van start ging. Ook de samenwerking met de NOS, waarbij in het journaal bijdragen van de regionale omroepen in een
apart blok worden meegenomen, hebben we uitvoerig besproken.
Komend jaar wordt een spannend jaar. Hoe gaat het verder met de mediawet? Wat zijn de gevolgen daarvan op de
korte en langere termijn voor RTV Oost? Wat gaat de redactie daar van merken en hoe zorgen we er voor dat de kwaliteit van de nieuwsverslaggeving online en op radio en televisie gewaarborgd blijft? Ook dit jaar blijven we daarover in
goed overleg met onze directeur/hoofdredacteur Marcel Oude Wesselink.
Pepijn Bolscher, voorzitter
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PROGRAMMASCHEMA RADIO 2015
Maandag tm vrijdag			
00.00-06.00
Nachtsessie
non stop muziek
06.00-09.00
Klaarwakker
nieuws en actualiteiten uit eigen regio
			
én binnen- en buitenland
09.00-12.00
Goeiemorgen Overijssel
muziek met lichte informatie
12.00-13.00
Het Overijssels Hart
nieuws en actualiteiten uit eigen regio
			
én binnen- en buitenland
13.00-16.00
Goeiemiddag Overijssel
muziek met lichte informatie
16.00-17.30
Afslag Oost
nieuws en actualiteiten uit eigen regio
17.30-18.00
diverse rubrieken
thematisch zie onder
18.00-23.00
De Avond bij Radio Oost
non stop muziek
23.00-24.00
Met het Oog op Morgen
actualiteiten uit binnen - en buitenland
			
			
maandag
17.30 uur
Achter de schermen forumdiscussie
			
over maatschappij en politiek
dinsdag
17.30 uur
Boeren, burgers, buitenluiinformatief
			
magazine over de groene ruimte
woensdag
17.30 uur
Binnenkant Paalforumdiscussie over sport
donderdag
17.30 uur
OverUIT de Kunstinformatief magazine over kunst en cultuur
vrijdag
17.30 uur
Punt Kommasociaal economische actualiteitenrubriek
			
			
zaterdag
00.00-07.00
Nachtsessie
non stop muziek
07.00-09.00
Klaarwakker
nieuws en actualiteiten uit eigen regio
09.00-10.00
Het Ochtendhumeur
gast geeft zijn/haar visie op actualiteit
10.00-13.00
Ziezozaterdag
volkse muziek, humor, streektaal, streekcultuur
13.00-16.00
Toppers van Toen,
muziek uit de jaren 60&70
		
Treffers van Nu
gecombineerd met sportverslagen
16.00-18.00
Zaterdagsport
sportmagazine
18.00-19.00
Even Uitblazen
blaasmuziek
19.00-20.00
Jetzt geht’s los
volkstümliche muziek
20.00-23.00
De Avond bij Radio Oost
non stop muziek
23.00-24.00
Met het Oog op Morgen
actualiteiten uit binnen- en buitenland
			
zondag
00.00-07.00
Nachtsessie
07.00-08.00
Religieuze muziek
08.00-08.30
Hoogtij
08.30-10.00
Muziekpalet
10.00-13.00
Ziezozondag
13.00-16.00
Overijssels Glorie
16.00-18.00
Zondagsport
18.00-18.30
Uit de Weg
18.30-19.00
De Roze Golf
19.00-19.30
Ongelofelijk!
		
Humanisme in Overijssel
19.30-20.00
Voor de muziek uit
20.00-23.00
De Avond bij Radio Oost
23.00-24.00
Met het Oog op Morgen
			

non stop muziek
geestelijke muziek
kerkelijk magazine
klassieke muziek, musicals
verzoekplaten
lichte muziek gecombineerd met sportverslagen
sportmagazine
magazine voor mensen met een beperking
homomagazine
levensbeschouwelijk magazine
harmonie, fanfare, brass
non stop muziek
actualiteiten uit binnen- en buitenland			
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PROGRAMMASCHEMA TELEVISIE 2015
Tijdstip
09.00		
09.45		
10.00		
10.30		
11.00
11.20		
11.40
12.00		
12.20		
12.40
13.00		
13.30
14.00		
14.20		
14.40		
15.00		
16.00		
17.00		
17.20
17.45		
18.00		
18.25		
19.00		
20.00		
21.00		
21.21		
21.45		
22.00		
23.00		

maandag tm vrijdag
Goeiemorgen Overijssel tv
RegioNED
hh 09-10
De Sterrenparade
Mooi Overijssel
Het Oversticht
Mooi Overijssel
Mooi Overijssel
OverUIT de Kunst
Stand van Zaken
Goeiemiddag Overijssel TV
De Sterrenparade
Dag TV / webcam
Het Oversticht
OverUIT de Kunst
hh 10-11
Mooi Overijssel
Overijssel Vandaag
Het Oversticht
RegioNED *
hh 17-18
De Groote Markt 30
hh 17-18
hh 17-18
hh 17-18
Sport op Zaterdag
RegioNED
hh 17-18
hh 17-18

zaterdag
Overijssel Vandaag

		
zondag

Auf Geht’s mit Dorothy
Sport op Zaterdag hh
Over UIT de kunst
Sport op Zaterdag hh

Toppers van Toen, Treffers van Nu

Auf Geht’s mit Dorothy

Sport op Zaterdag hh

Mooi Overijssel
Overijssel Vandaag
OverUIT de Kunst
RegioNED
Overijssel Vandaag

hh 11-12
Overijssel Vandaag

hh 18-19
hh 18-19
Overijssel Vandaag

hh 18-19
hh 18-19
hh 17-18

hh 18-19
hh 21-22

hh 18-19
hh 17-18

* op donderdag om de week onder de loep
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Onder de Loep/RegioNED
hh 17-18
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Organogram
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