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MISSION STATEMENT

RTV Oost voorziet in een onafhankelijke berichtgeving en een inzet van media (internet, 
radio en 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 

Raad van Toezicht

De taak van de Raad van Toezicht is het houden van integraal toezicht op de realisatie van de doelen van de 
Stichting RTV Oost. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de organisatie, op het 
beleid van de directeur-bestuurder en de uitvoering daarvan. De Raad staat de directeur-bestuurder gevraagd en 
ongevraagd met raad terzijde en voert dialogen met de directeur-bestuurder om zo in een klankbordfunctie te 
voorzien.

In 2018 is de nieuwe visie van RTV Oost vastgesteld. RTV Oost wil in 2024 HET voorbeeld zijn voor alle regionale 
media-instellingen: spraakmakend, verbindend en innovatief. In 2020 is besproken hoe er een versnelling van de 
uitvoering kan plaatsvinden. Als gevolg van onder meer COVID-19 is er vertraging opgetreden in de groei naar deze 
doelstellingen.

De directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht hebben samen vastgesteld dat het een logisch moment is om de 
functie over te dragen aan een nieuwe directeur- bestuurder die de strategische koers en veranderingen verder 
vormgeeft. 

In mei 2021 is de nieuwe directeur-bestuurder Judith Hartman aangetreden. Zij heeft een analyse gemaakt van de 
visie, de organisatiestructuur, de processen en de cultuur van RTV Oost. Hierbij is een externe organisatiestrateeg 
ingeschakeld die het proces begeleidt.

Voor de zomer van 2022 zal het organisatie- en transitieplan gereed zijn, waarbij het uitgangspunt is dat de uitvoe-
ring hiervan eind 2022 zal zijn afgerond. 

Het Commissariaat voor de Media heeft RTV Oost heeft aangewezen als de regionale media-instelling die “publieke 
mediadiensten in Overijssel verzorgt”. Die aanwijzing loopt tot en met 31 december 2025. In het snel veranderende 
medialandschap zal steeds meer de verbinding en de samenwerking worden gezocht met zowel de landelijke en 
lokale publieke omroepen. De verantwoordelijk minister heeft gelden ter beschikking gesteld om deze samenwer-
king tot stand te brengen en verder te versterken. Dit ondersteunt onze doelstellingen om verbindend en innovatief 
te zijn. Inmiddels zijn door RTV Oost diverse samenwerkingsverbanden aangegaan.

 
De taakinvulling van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2021 zevenmaal regulier vergaderd met de directeur-bestuurder. In dit overleg zijn 
alle belangrijke zaken en (strategische) onderwerpen aan de orde geweest:

•	 Strategische keuzes voor de korte en de langere termijn
•	 Financiële verantwoordingen 2021
•	 Jaarrekening 2020 en controle van de accountant
•	 Vaststelling van de bekostigingsaanvraag 2022
•	 Risicomanagement
•	 Kwaliteit en cultuur van de organisatie en organisatieontwikkeling
•	 Personeelsbeleid en ziekteverzuim
•	 Onderzoeken naar tevredenheid medewerkers
•	 Onderzoeken naar de kijk- en luistercijfers
•	 Relaties tot diverse stakeholders
•	 Functioneren directeur-bestuurder en eigen functioneren.
•	 Analyse en bevindingen nieuwe directeur-bestuurder

Door de directiewisseling en Covid-19 is de planning van de bijeenkomsten van de auditcommissie, de mediacommissie 
en HRM-commissie minder gestructureerd geweest. Alle onderwerpen hebben ruime aandacht gehad in de voltallige 
Raad van Toezicht of in afzonderlijke commissievergaderingen. De leden van de auditcommissie hebben een keer 
in aanwezigheid van de accountant vergaderd. Enkele keren is een lid van de RvT aanwezig geweest bij de reguliere 
vergadering van de directeur-bestuurder en de ondernemingsraad.

Het merendeel van deze bijeenkomsten heeft in 2021 helaas via videoconferencing plaatsgevonden. De gezamenlij-
ke bijeenkomst van de Raad van Toezicht met de Mediaraad is niet doorgegaan vanwege COVID-19.
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Nieuwe directeur-bestuurder

De Raad van Toezicht heeft in het najaar van 2020, na aankondiging van het vertrek van de vorige directeur-be-
stuurder, direct een wervings- en selectieproces opgestart voor een nieuwe directeur-bestuurder. Er is een selectie-
commissie gevormd door de Raad van Toezicht met deelname van het managementteam en de ondernemingsraad. 
Er is voor de begeleiding van het proces een extern wervings- en selectiebureau ingeschakeld. Na een intensief en 
zorgvuldig proces van selectie van en gesprekken met kandidaten werd Judith Hartman unaniem gekozen tot de 
nieuwe directeur-bestuurder van RTV Oost. Zij is per 1 mei aangetreden.

Het overleg met de directeur-bestuurder over de strategie en de activiteiten van de organisatie

De directeur-bestuurder rapporteert over de activiteiten van de organisatie, en geeft aan hoe deze passen binnen 
de visie van RTV Oost. De Raad van Toezicht maakt afspraken over de belangrijkste resultaatgebieden, ontvangt de 
analyses van de resultaten en bespreekt de belangrijke dilemma’s. Over belangrijke onderwerpen vinden in een open 
sfeer gesprekken met directeur-bestuurder plaats. In elk geval worden ten aanzien van de strategie, organisatie en 
financiën altijd de laatste ontwikkelingen besproken. De onderwerpen worden van alle kanten bekeken om vervol-
gens conclusies te formuleren.

De Raad van Toezicht heeft in het kader van de inwerkperiode en organisatieanalyse van de nieuwe directeur-be-
stuurder diverse gesprekken gevoerd. Het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek met de directeur-be-
stuurder zal voor het eerst in 2022 plaatsvinden, waarna er minimaal elk halfjaar een gesprek plaats vindt met de 
HRM-commissie van de Raad van Toezicht. Deze gesprekken worden schriftelijk vastgelegd. 

Medewerkers

De Raad is zeer betrokken bij het wel en wee van de omroep en de medewerkers. De Raad wordt elke vergadering op 
de hoogte gesteld van de personele ontwikkelingen in de organisatie, waaronder het personeelsverloop en ziektever-
zuim. Het ziekteverzuim is ondanks de Covid-19 periode in 2021 aanzienlijk afgenomen. Het aantal personeelsleden 
is toegenomen als gevolg van het dienst nemen van enkele freelancemedewerkers en de tijdelijke aanstelling van 
journalisten als gevolg van het samenwerkingsproject met de landelijke en regionale omroep voor het professiona-
liseren van de journalistiek op regionaal niveau. Verder is de beveiliging van de medewerkers in het veld besproken.

Governance en de ontwikkeling van de Raad van Toezicht

RTV Oost voldoet aan de Governance Code Publieke Omroep 2018 en beschikt over de daarmee in overeenstemming 
zijnde statuten en reglementen en ook een integriteitsverklaring. De Raad van Toezicht opereert binnen de wettelij-
ke kaders en binnen de kaders, zoals die in de governance codes zijn vastgelegd. 

Niet alleen de organisatie heeft zich in 2021 verder ontwikkeld, maar ook de Raad van Toezicht heeft gewerkt aan 
verdere professionalisering. In 2022 zal in samenwerking met de andere regionale omroepen een cursusprogramma 
ontwikkeld worden voor de komende jaren. De auditcommissie heeft voorbereidend werk verricht bij de vaststelling 
van de jaarcijfers 2021 en bij de begroting 2022. De HR-commissie fungeert, naast de rol van werkgever voor de 
directeur-bestuurder, ook als bewaker van de verdere ontwikkeling van de directeur-bestuurder en de Raad van 
Toezicht.

De Raad van Toezicht evalueert een keer per jaar haar functioneren. De Raad van Toezicht heeft het eigen functi-
oneren geëvalueerd. Er is geconcludeerd dat de Raad van Toezicht als toezichthoudend orgaan goed functioneert, 
adequaat wordt geïnformeerd door de bestuurder en voldoende inzicht heeft om haar toezichthoudende taak ade-
quaat te kunnen verrichten.

Er is in een brief aan de Raden van Toezicht van de andere regionale omroepen aandacht gevraagd voor verbetering 
van de inrichting van de Governance van een aantal samenwerkingsprojecten van RTV Oost met de regionale om-
roepen. Hieraan zal in 2022 opvolging worden gegeven.
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Risicomanagement  
 
RTV Oost hanteert in zijn algemeenheid een lage risicobereidheid. Afweging daarbij is dat er met publiek geld 
wordt gewerkt en dat continuïteit van redactionele activiteiten gegarandeerd moet zijn. In 2021 is ten aanzien 
van risicomanagement voortgegaan op de ingeslagen weg van optimalisatie. Het managementteam van RTV Oost 
heeft in 2021 regelmatig beoordeeld of het risicomanagement adequaat is. Hiervoor is een rapportageformat be-
schikbaar. Aan de Raad van Toezicht wordt hierover gerapporteerd. 

Geconcludeerd is dat risicobewustzijn en beheersing in afdoende mate aanwezig zijn.

 
Risico’s en continuïteitsreserve

RTV Oost heeft, in overeenstemming met het geformuleerde beleid een zeer solide vermogens- en liquiditeitspositie 
opgebouwd. De organisatie is sterk afhankelijk van subsidies van OC&W en reclameopbrengsten. Aan de kostenzijde is 
sprake van vaste contractuele verplichtingen naar personeel en derden. Bij het eventueel wegvallen van inkomsten is het 
belangrijk dat de organisatie aangepast kan worden aan de nieuwe situatie, zonder dat de continuïteit in gevaar komt.  
 
De algemene reserve van Stichting RTV Oost kent een tweetal hoofdfuncties:

1. Een bufferfunctie voor het opvangen van organisatierisico’s (weerstandsvermogen)

2. Een financieringsfunctie voor de aanschaf van nieuwe activa

 
RTV Oost is zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie en de eigen exploitatie. Op grond van het 
discontinuïteitsrisico is het noodzakelijk dat zij over voldoende reserves kan beschikken om tegenvallers en/of ver-
liezen in de exploitatie te kunnen opvangen. De reserves dienen voldoende groot te zijn om de continuïteit te waar-
borgen. De gewenste omvang van de reserves hangt hiermee onder andere af van de risico’s. Het eigen vermogen 
kan slechts eenmaal worden ingezet en een daling van het eigen vermogen duidt ook op een tekort in de begroting 
dat moet worden opgevangen. Naast het eigen vermogen heeft een organisatie dus andere manieren nodig (bij-
voorbeeld de mogelijkheid tot bezuinigen) om de continuïteit op langere termijn te garanderen. 

RTV Oost heeft haar omvang van de continuïteitsreserve bepaald op basis van haar risicoanalyse.

Op basis van de opgestelde risicoanalyse acht de Raad van Toezicht het wenselijk dat de stichting een continuïteits-
reserve aanhoudt van 40% tot 50% van haar omzet. De continuïteitsreserve wordt op dit moment adequaat geacht. 

Het overleg met de externe accountant

De Raad van Toezicht komt eenmaal per jaar bijeen om de jaarrekening en de rapportage van de externe accoun-
tant te bespreken. Meer in detail worden de werkzaamheden en bevindingen van de accountant besproken in de 
auditcommissie. Er vindt een open discussie plaats over de bevindingen en de aanbevelingen.

Onze accountant Mazars heeft in haar rapportage geconcludeerd dat de administratieve organisatie en interne be-
heersing bij RTV Oost aan de hieraan te stellen voorwaarden voldoet. Er zijn geen relevante bevindingen geconstateerd. 
 
Mazars heeft bij de jaarrekening 2021 een goedkeurende controleverklaring afgegeven die is opgenomen in dit  
jaarverslag.

Elk jaar wordt het functioneren van de externe accountant besproken in de audit commissie van de  
Raad van Toezicht.
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Samenstelling Raad van Toezicht

Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor 3 jaar benoemd en kan voor maximaal 2 termijnen worden herbenoemd 
na een grondige evaluatie. Dit sluit naar de mening van de Raad van Toezicht aan bij de maatschappelijke ontwik-
kelingen. De Raad van Toezicht heeft een rooster van aftreden opgesteld.

In 2021 is afscheid genomen van ons zeer gewaarde en betrokken lid van de Raad van Toezicht Jannie Lamberts.

Na een zorgvuldig selectieproces met begeleiding van een extern bureau is per 1 juni 2021 Marijn de Vries verwel-
komd als nieuw lid van de Raad van Toezicht. Marijn is journalist en presentator en ondermeer directeur van DVL 
Producties. Zij is woonachtig in Zwolle. Voor nadere informatie wordt verwezen naar pagina 31 van dit jaarverslag.

2022, een vooruitblik

De gezondheids- en economische crisis als gevolg van Covid-19 liep langzamerhand ten einde, toen zich de volgende 
crisis aandiende met het binnenvallen van Rusland in de Oekraïne op 24 februari 2022. 

Over de gevolgen van Covid-19 heeft de Raad van Toezicht ook in 2021 regelmatig gesprekken gevoerd met de orga-
nisatie en hoe met deze nieuwe werkelijkheid om te gaan. De organisatie heeft flexibel de wijze van werken aange-
past aan deze omstandigheden en heeft het regionale nieuws over de Covid-19 crisis gebracht en vooral de impact 
die het heeft op de inwoners van Overijssel. De financiële gevolgen zijn beheersbaar gebleken en hebben uiteindelijk 
een zeer beperkt effect op de reclameopbrengsten en de kosten gehad. 

In 2022 zal er veel internationale dynamiek zijn die mogelijk gevolgen heeft voor de rol van RTV Oost.

De bevindingen uit de organisatie-analyse van de directeur-bestuurder en de extern deskundige zijn terugge-
koppeld aan de Raad van Toezicht, de ondernemingsraad en de gehele organisatie. Duidelijk is geworden dat de 
organisatie een stevig veranderingsproces moet doorlopen om fit te worden voor de toekomstige uitdagingen als 
regionale omroep. Uit analyse van de exploitatiecijfers blijkt dat kritisch naar de kosten van de organisatie moet 
worden gekeken om in de komende jaren met een sluitende exploitatie te kunnen werken. Er moeten keuzes wor-
den gemaakt en dat zal op sommige plekken in de organisatie pijn doen. Dit zal ook veranderingen voor onze me-
dewerkers met zich meebrengen.

De Raad van Toezicht is ervan overtuigd dat RTV Oost met een positieve inzet van onze medewerkers deze transitie 
in 2022 kan vormgeven.

De Raad van Toezicht dankt onze medewerkers hartelijk voor hun betrokkenheid en inzet het afgelopen jaar.

Namens de Raad van Toezicht,

André Oude Weernink

Voorzitter
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BESTUURSVERSLAG

Terugblik op het boekjaar

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een netto positief resultaat van € 85.556,- (2020: negatief resultaat van  
€ 289.102,-).

Met de resultaatbestemming van dit positieve resultaat naar de reserve voor media-aanbod stijgt deze in 2021 
naar € 551.025,- passend binnen de maximale opbouw van de reserve van media-aanbod van € 1.299.548,-, zijnde 
10% van de bedrijfslasten in 2021.

Dit positieve resultaat is te danken aan meevallende reclame inkomsten, die € 226.587,- hoger zijn dan de herziene 
begroting met een nihil resultaat. Tegenvallende kosten, zoals de hoogte van de inhuur van personeel en de tegen-
vallende kosten van RegioGroei werden daardoor meer dan gecompenseerd.

Ontwikkelingen activiteiten en bereik

De belangrijkste activiteiten met betrekking tot de nieuwsvoorziening voor Overijssel en programmering rond cul-
tuur en identiteit zijn gelukkig wel doorgegaan tijdens het jaar ondanks de coronapandemie.

Door de pandemie en bijbehorende maatregelen werden veel evenementen wel geannuleerd in 2021. Verslagleg-
ging van evenementen is normaal gesproken een belangrijk onderdeel van onze programmering. Die evenementen 
die zijn doorgegaan zijn met veel inzet gevolgd en op die manier is er toch zichtbaarheid in de Provincie gereali-
seerd.  Als alternatief voor de geannuleerde evenementen zijn er onder andere meer documentaires uitgezonden.

De bereikcijfers uit het continue-onderzoek van Motivaction bevestigen het beeld dat radio, televisie en de onli-
nekanalen elkaar versterken in een samenhangende publicatiestrategie. Dit bureau stelt al sinds het voorjaar van 
2013 het bereik van de regionale omroep vast. Uit de cijfers blijkt dat RTV Oost met het totale media-aanbod zo’n 
80 procent van de Overijsselse bevolking weet te bereiken. Door de opkomst van de onlinekanalen heeft TV aan 
bereik ingeboet sinds de eerste metingen van Motivaction. Dit heeft zijn weerslag op de kijkcijfers en de kijktijd. 
Toch is TV nog altijd het medium waarmee het hoogste bereik wordt gehaald (68%), gevolgd door online (58%) en 
radio (42%). Opvallend is dat ruwweg één op de drie inwoners van Overijssel het media-aanbod consumeert via ra-
dio, televisie én online. De cijfers van Motivaction wijzen uit dat zowel bereik als waardering in de afgelopen vijf jaar 
stabiel is. De komende tijd zullen de diverse cijfers vanuit verschillende bronnen nadrukkelijker geduid en gebruikt 
gaan worden, om goed in beeld te krijgen waar ons publiek behoefte aan heeft/hoe we ons publiek beter kunnen 
bereiken.

Organisatie

In mei 2021 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Er is begonnen met het analyseren van alle beschikba-
re documentatie en in navolging daarvan zijn gesprekken gevoerd met  alle medewerkers, om een goed beeld te 
krijgen van de organisatie. Die gesprekken hebben er voor gezorgd dat besloten is om een proces te starten om te 
komen tot een nieuw organisatieplan. Hiervoor is een externe organisatiestrateeg betrokken, die dit proces bege-
leidt. In de zomer van 2022 zal er een nieuw organisatieplan liggen.

Dit organisatieplan legt de basis voor een nieuwe structuur, waarbij er ook heldere doelen gesteld zullen worden 
voor de komende jaren. Zo kunnen we onze media-wettelijke taak goed blijven uitvoeren. Tegelijkertijd maakt het 
ons ook wendbaar en flexibel om de diverse ontwikkelingen die gaande zijn in de media (zoals digitalisering, veran-
derend kijk- en luistergedrag en dalend vertrouwen in journalistiek) in te zetten om onze positie in de provincie (en 
vooral voor haar inwoners) te bestendigen en beter aan te sluiten bij de behoeften van ons publiek.

Inmiddels zijn stijgende kosten een dusdanige uitdaging aan het worden, dat het resultaat voor 2022 onder druk 
komt te staan. Dit zal integraal worden meegenomen bij het opstellen van het organisatieplan.

Het jaar 2021 stond wederom in het teken van Corona en dat had invloed op de manier van werken. Een aanzienlijk 
deel van de medewerkers heeft het grootste gedeelte van het jaar hoofdzakelijk vanuit huis gewerkt. 
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Het aantal medewerkers in vaste dienst is gestegen van 96 fte naar 105,1 fte. Dit komt voor een belangrijk deel 
doordat een aantal freelance medewerkers een arbeidsovereenkomst hebben gekregen. Daarnaast hebben een 
viertal medewerkers een arbeidsovereenkomst voor een jaar gekregen vanuit een samenwerkingsverband met 
lokale omroepen. Het ziekteverzuim was met 3,3% duidelijk lager dan in de voorgaande jaren.

Samenwerkingen

RTV Oost heeft op verschillende fronten samenwerking gezocht met andere organisaties en media instellingen ter 
verbreding en verrijking van het publieke mediabereik.  Daarbij is samengewerkt met de NOS, andere regionale 
omroepen en lokale omroepen. Een aantal van deze samenwerkingsverbanden kwam tot stand door subsidiever-
strekking vanuit OC&W en het Stimuleringsfonds voor de journalistiek.

Vanaf 1 januari 2021 hebben 10 regionale omroepen het onderhoud en de ontwikkeling van hun online diensten 
ondergebracht bij V.O.F. Groe&i.  Deze zelfstandige organisatie kreeg hiervoor bijdragen van de deelnemende regi-
onale omroepen en daarnaast ook een subsidie van het Ministerie van OC&W voor ontwikkeling en innovatie. Ver-
traging in het traject heeft geleid tot hogere kosten, die aanvullend in rekening zijn gebracht bij de deelnemende 
omroepen. 

Verder hebben we in het kader van Project Ondersteuning Regionale en Lokale Journalistiek en Werkgelegenheid 
een viertal journalisten in dienst kunnen nemen. Er zijn zes regionale omroepen die deelnemen aan dit project dat 
een doorloop heeft naar 2022. Penvoerder is  Omroep Flevoland en er is totaal een subsidiebedrag beschikbaar van 
2,1 miljoen euro.  De vier medewerkers (4 FTE) zijn vanaf 1 februari 2021 in dienst bij RTV Oost en de personeels-, 
studie- en overige lasten zijn verantwoord in de jaarrekening. Het bedrag van deze kosten en de verantwoorde 
subsidie, zijnde € 211.046, is gelijk aan elkaar.

In het kader van de samenwerking van de 4 noordoostelijke omroepen, op het gebied van onderzoeksjournalistiek, 
is er over 2021 een subsidiebedrag verantwoord van € 34.000. Ten behoeve van dit bedrag zijn kosten gemaakt ten 
behoeve van (inhuur) personeel en opleidingen die in de reguliere bedrijfslasten zijn opgenomen.  In het verslag 
van de hoofdredacteur wordt dieper ingegaan op beide journalistieke samenwerkingsverbanden.

GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE

Governance

RTV Oost is een zelfstandige media-instelling en bestaat uit Stichting RTV Oost en Stichting RTV Oost Plus (hande-
lend onder de naam RTV Oost Reclame).  De taken van RTV Oost zijn vastgelegd in de Mediawet. Als publieke omroep 
heeft RTV Oost van de overheid de taak gekregen om een programma-aanbod te verzorgen van informatieve, cul-
turele en educatieve aard dat in het bijzonder betrekking heeft op de provincie waarvoor het aanbod bestemd is.

De bestuurlijke organen van RTV Oost zijn het Bestuur en de Raad van Toezicht. De directeur/bestuurder legt ver-
antwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht, bestaande uit een voorzitter en drie leden, houdt 
toezicht op het beleid van RTV Oost en staat de bestuurder met advies terzijde. Daarnaast heeft RTV Oost de Me-
diaraad, die erop toeziet dat de omroep het programmabeleid op correcte wijze uitvoert. De gesprekspartner van 
de Mediaraad is de hoofdredacteur van RTV Oost. Het redactiestatuut bevat de journalistieke rechten en plichten.

De beleidsregels Governance en interne beheersing zijn met de Raad van Toezicht besproken en per onderdeel is 
aangegeven en vastgelegd hoe RTV Oost hiermee omgaat. Daarnaast zijn de regels met betrekking tot rechtmatig-
heid in de organisatie besproken en getoetst.

 
Algemeen

RTV Oost heeft een maatschappelijke taak te vervullen en daarbij is het belangrijk om op een verantwoorde wijze 
om te gaan met haar rol in de samenleving, transparant te zijn en in control te zijn. Het is daarom van groot belang 
om bewust om te gaan met risico’s en dit toe te passen in het beleid. Dit is opgenomen in de jaarlijkse planning- en 
control cyclus van de organisatie. RTV Oost hanteert een strategisch risicoregister. De Raad van Toezicht ontvangt 
hierover rapportages en bespreekt deze met de bestuurder. 

In het verslagjaar is er meer aandacht geweest voor de externe risico’s voor RTV Oost en hoe deze beheerst worden. 
Risico’s en de beheersingsmaatregelen die hierbij besproken en vastgelegd zijn hebben betrekking op de concessie, 
de bekostiging, de commerciële geldstromen en ICT-veiligheidsrisico’s. Maar ook de invloed van de pandemie heeft 
veel aandacht gehad.
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In 2022 komt er een nieuw organisatieplan en daarbij zullen alle vastgestelde risico’s nog eens onder de loep worden 
genomen. RTV Oost vindt het van belang om risicobeheersing structureel te bespreken en aan te passen aan de 
actualiteit. 

RTV Oost hanteert in zijn algemeenheid een lage risicobereidheid. Afweging daarbij is dat er met publiek geld 
wordt gewerkt en dat continuïteit van redactionele activiteiten gegarandeerd moet zijn.

Effecten van de Corona crisis

Tijdens de pandemie heeft de prioriteit gelegen bij het garanderen en organiseren van het primaire proces: het zo 
goed mogelijk blijven verzorgen van de nieuws- en informatiestroom op radio, televisie, de onlinekanalen en socia-
le media. De omroep is gelukkig gevrijwaard gebleven van een grote corona-uitbraak. Incidentele besmettingen en 
quarantaine uit voorzorg hebben wel tot uitval geleid, maar dankzij extra inzet van vaste medewerkers en freelan-
cers heeft de omroep de eigen kerntaak succesvol kunnen uitvoeren. Het strikte thuiswerkbeleid leidde soms tot 
enige druk op de onderlinge samenwerking en communicatie, maar desondanks heeft RTV Oost met een volwaar-
dig media-aanbod kunnen voorzien in de media-behoefte van de inwoners van Overijssel. 

Daarnaast heeft Corona voor een gering effect gezorgd in de exploitatie.  Bij de reclame-inkomsten heeft dit in de 
eerste maanden van 2021 geleid tot lagere regionale reclame opbrengsten en aan de kostenkant heeft het in inci-
dentele gevallen geleid tot extra inhuur van personeel.

KENGETALLEN Ultimo 2021 Ultimo 2020

 

A. Bedrijfseconomisch  

Eigen vermogen  €  6.732.469   €      6.646.913 

Totaal vermogen  €   8.903.191   €      9.081.187 

Solvabiliteitsratio 0,76  0,73

Netto werkkapitaal  €   4.160.734   €       4.102.166 

Current ratio 3,32  2,98

Vastgelegd vermogen(VA)/Eigen vermogen 0,43  0,44

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  €       85.556   €        289.102-

Resultaat na bijzondere lasten en  
deelnemingen  €       85.556    €        289.102-

Kasstroom uit operationele activiteiten  €     98.030-   €         627.390 

 

B. Afhankelijkheid subsidieverstrekker  

Bekostigingsbijdrage  €11.220.428   €    11.040.444 

Extra provinciale bijdrage  €                 -  - 

 

C. Overige inkomsten  

Reclame-inkomsten  €  1.422.458   €      1.362.679 

Inkomsten uit nevenactiviteiten (model VIb)  €       79.000    €           52.846 

Bijdragen van derden (model VII)  €       85.508  €           74.086 

Inkomsten uit barteractiviteiten (model VIII)  €       83.900  €         213.866 
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D. Personeel

Leeftijdsopbouw Man Vrouw Totaal

15 - 24 3 3 6

25 - 34 10 12 22

35 - 44 15 5 20

45 - 54 24 17 41

55+ 23 6 29

Totaal 75  43 118

Schaal Man Vrouw Totaal

A - B 0 0 0

C - D 2 4 6

E - F 12 12 24

G - H 57 26 83

J - K 3 0 3

L - M 1 1 2

Totaal 75  43 118

 
Fte's verdeling naar bedrijfsonderdeel (per 
31-12-2021) 2021  2020

Facilitair 20,60  19,60

Redactie 73,60  64,70

Reclame 5,00  5,00

Overig 5,90  6,70

Totaal 105,10  96,00

Personeelskosten naar entiteit 2021  2020

Omroep  €     7.434.641   €     6.834.502 

Reclame  €       573.358   €         529.572 

Totaal  €  8.007.999   €     7.364.074 

2021  2020

Freelance kosten     

Techniek  €        261.181   €         210.183 

Redactie  €       856.681   €      1.056.871 

Overhead  €          12.452   €           14.621 

Totaal  €   1.130.314  €     1.281.675 

 

Verhouding indirect/totaal 10,37%  12,19%

Gemiddelde personeelskosten per fte  €         67.864   €           73.199 

Percentage ziekteverzuim 3,32%  5,10%
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E. Programma's   

Televisie 400  400

Aantal uitzenduren televisie (excl. herhalingen)   

Radio    

Aantal uitzenduren 8.395  8.395

Waarvan gepresenteerd 5.073  5.073

Waarvan niet gepresenteerd 3.322   3.322

 

F. Algemeen  

Pand in eigendom Ja  Ja

Wagenpark in eigendom Deels  Deels

SNG wagen in eigendom Ja   Ja

Afschrijvingspercentages per rubriek  

Gebouwen 3,33% 3,33%

Installaties 6,67%  6,67%

Technische apparatuur 20%  10-20%

Kantoorinventaris 10 - 20%  10-20%

Reportagewagens 20%  20%

ICT-middelen 20%  20%

Onderhanden projecten 0% 0%

 

Drempelbedrag investeringen (fiscale richtlijnen VPB)  €  2.500                  € 454 

Hengelo, 11 april 2022

J.K. Hartman

Directeur - bestuurder
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HOOFDREDACTIE
Coronajaar 2021 is voor RTV Oost een jaar van consolidatie geweest. Tijdens de pandemie heeft de prioriteit ge-
legen bij het garanderen en organiseren van het primaire proces: het zo goed mogelijk blijven verzorgen van de 
nieuws- en informatiestroom op radio, televisie, de onlinekanalen en sociale media. De omroep is gelukkig gevrij-
waard gebleven van een grote corona-uitbraak. Incidentele besmettingen en quarantaine uit voorzorg hebben wel 
tot uitval geleid, maar dankzij extra inzet van vaste medewerkers en freelancers heeft de omroep de eigen kern-
taak succesvol kunnen uitvoeren. Het strikte thuiswerkbeleid leidde soms tot enige druk op de onderlinge samen-
werking en communicatie, maar desondanks heeft RTV Oost met een volwaardig media-aanbod kunnen voorzien 
in de media-behoefte van de inwoners van Overijssel. 

Evenementen

Voor een omroep die onder normale omstandigheden prat gaat op de grote aandacht voor de vele evenementen 
in de provincie is 2021 een ronduit teleurstellend jaar geweest. Als gevolg van de pandemie zijn er het jaar rond niet 
of nauwelijks evenementen georganiseerd. Ter compensatie heeft RTV Oost ervoor gekozen in de zomerperiode 
zelf zeven weken lang de provincie in te trekken met Zomer in Overijssel. Daarmee heeft de omroep zich zichtbaar 
gemaakt in elke Overijsselse subregio door los van de coronawaan van de dag op zoek te gaan naar dat wat Over-
ijssel tot Overijssel maakt.

Toch is 2021 ook op het gebied van evenementen zeker geen verloren jaar geweest. Over het jaar heen is steeds 
aansluiting gezocht bij wat traditioneel de evenementen in de provincie zijn. Soms in afgeslankte vorm (Maart Dia-
lectmaand), soms alleen in een virtuele variant (Carnaval, Bevrijdingsfestival).  

Met het toppaardensportevenement Military in Boekelo heeft RTV Oost zelfs als vanouds kunnen uitpakken – of 
eigenlijk in dit jubileumjaar nog net iets meer ter gelegenheid van de 50e editie. Een ander hoogtepunt tussen twee 
coronapieken in is het project Geluk in Beweging Challenge van oud-profwielrenner Rob Harmeling geweest. Met 
een monsterfietstocht van drie dagen langs revalidatiecentra in heel Nederland heeft de Overijsselse topsporter 
steun georganiseerd voor de Maartens Foundation. RTV Oost heeft deze actie niet alleen omarmd met uitvoerige 
media-aandacht op alle kanalen, maar bracht ook zelf een wielerploeg op de been die één van de etappes heeft 
meegefietst. 

Het project is een schoolvoorbeeld van de samenwerking die de omroep in Overijssel zoekt met maatschappelijke 
organisaties en initiatieven. Zo is RTV Oost inmiddels mediapartner van Twente op Film (een initiatief van actrice 
Johanna ter Steege en filmmaker Erik Willems), van de Special Olympics 2022 en van het communityproject Gelijk-
Spel. De resultaten van deze samenwerking zullen in 2022 zichtbaar zijn in het media-aanbod. 

Als alternatief voor geannuleerde evenementen en weggevallen sportwedstrijden is in de programmering meer 
ruimte ingeruimd voor (sport)documentaires als Home of Eus, Turkse Tukkers aan Zet en Tijd Genoeg.

Military Boekelo  
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Polarisatie

Ook aan Overijssel is in 2021 de verharding en polarisatie in de samenleving als gevolg van de ingrijpende corona-
maatregelen niet voorbijgegaan. Een dieptepunt in dit opzicht tekende zich meteen al aan het begin van het jaar 
af tijdens rellen in de binnenstad van Enschede als reactie op de invoering van de avondklok. Een kleine, maar fa-
natieke groep tegenstanders van het coronabeleid heeft elkaar gevonden in complotdenken en wantrouwen te-
gens overheid en traditionele media. Met name op sociale media hebben zij met felle reacties en ongenuanceerde 
uitlatingen de open discussie gekaapt. 

Waar met name de landelijk omroep NOS zelfs heeft moeten besluiten logo’s te verwijderen van plopkap en be-
drijfsauto hebben journalisten van RTV Oost in Overijssel over het algemeen hun werk kunnen doen zonder dat dit 
agressie oproept. Zij zijn in verreweg de meeste gevallen gelukkig nog van harte welkom om verslag te doen van 
gebeurtenissen in de provincie. Toch heeft de omroep maatregelen moeten treffen om de veiligheid van de me-
dewerkers te kunnen garanderen. Zo zijn er intern en in overleg met de politie afspraken gemaakt over de inzet 
van persoonlijke beveiligers als journalisten of redactieleiding op grond van een risicoanalyse rekening houden 
met agressief gedrag, bijvoorbeeld bij coronademonstraties. Om journalisten meer bewust te maken van de risico’s 
tijdens calamiteiten is een training aangeboden.

Nieuwsplanning

In de nieuwsvoorziening heeft in 2021 de focus gelegen op het zo goed mogelijk informeren van het publiek in 
Overijssel. Het ligt voor de hand dat alle ontwikkelingen rond de coronapandemie het nieuws hebben gedomineerd. 
Coronabeperkingen op de werkvloer, online videovergaderen en communiceren via appgroepen maakten dat het 
soms best aanpoten was om de basisnieuwsvoorziening op orde te houden. Toch heeft de redactieleiding juist in dit 
coronajaar veel energie gestoken in het versterken van de nieuwsplanning. Dat wil zeggen: tijdig anticiperen op de 
nieuwsagenda en de actualiteit. 

Hoewel de ‘waan van de dag’- zo eigen aan het journalistieke bedrijf – niet is doorbroken, betaalt deze investering 
in de nieuwsplanning zich terug in meer rust in het journalistieke proces en meer grip op het journalistieke verhaal, 
waardoor dit inhoudelijk wint aan relevantie en urgentie. Voorbeelden van verhalen waarmee de omroep zich door 
deze werkwijze heeft kunnen onderscheiden: een maatschappelijk dilemma rond Overijsselse jongeren die massaal 
de coronaregels omzeilen in Duitse discotheken,  de veelbekeken explainer van het technisch taaie dossier rond 
de injectie van afvalwater in Twentse bodem en de podcastserie De Keuze, waarin ouders worden gevolgd in hun 
zoektocht naar een middelbare school voor hun kinderen.

Dagelijks nieuws en achtergronden in Bij Oost | Vandaag
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Onderzoeksjournalistiek 

Hoewel de focus in 2021 dus heeft gelegen op de basisnieuwsvoorziening heeft RTV Oost ook invulling kunnen ge-
ven aan de ambitie zich te onderscheiden met diepgaande journalistiek. De structurele samenwerking met RTV 
Noord, Omroep Friesland en RTV Drenthe op het gebied van onderzoeksjournalistiek is voortgezet. Deze samenwer-
king heeft als nevendoel het bevorderen van de redactionele samenwerking tussen deze publieke omroepen in 
Noordoost-Nederland. De inhoudelijke samenwerking heeft onder meer geleid tot gezamenlijke publicaties naar 
aanleiding van onderzoeken naar de impact van de avondklok op de misdaadcijfers en naar de gevolgen van coro-
na voor het welbevinden van burgers. 

Ook de samenwerking tussen de dertien regionale omroepen en de NOS op het gebied van onderzoeksjournalistiek 
is gecontinueerd. De omroepen hebben afgesproken deze samenwerking in de komende jaren te intensiveren on-
der leiding van een coördinator Onderzoeksjournalistiek ,die inmiddels is aangesteld. Hij heeft de taak onderzoeks-
journalistieke projecten aan te jagen. Dit heeft onder meer geleid tot een gezamenlijk onderzoeksproject rond de 
knelpunten in de woningbouw, één van grootste maatschappelijke uitdagingen op dit moment. 

Los van deze samenwerkingsverbanden heeft RTV Oost ondanks de coronadruk ook zelf incidenteel kunnen inzet-
ten op verdiepende producties. Zo heeft eigen onderzoek aan het licht gebracht dat burgemeesters en wethouders 
in Overijssel vaak bedreigd worden. Een bijzondere productie is het project No Junk geweest, dat in nauw overleg 
met Tactus Verslavingszorg is opgezet om in dialoog met de samenleving het stigma op verslaving te doorbreken 
aan de hand van indringende portretten. Ze zijn niet alleen op alle kanalen van de omroep gepubliceerd, maar ook 
uitgebracht als bioscoopfilm met een heuse première in filmtheater Concordia in Enschede. Daarnaast is ook in 
2021 het dossier Kwartetmoord intensief gevolgd. De onthullingen uit onderzoek naar de achtergronden van deze 
viervoudige moord in Enschede hebben inmiddels geresulteerd in een boek van de RTV Oost-misdaadjournalisten.  

Samenwerking 

Uit de toelichting op het gerealiseerde media-aanbod in 2021 blijkt dat RTV Oost zowel binnen als buiten de provin-
cie de samenwerking zoekt met maatschappelijke organisaties en journalistieke partners. Naast deze inhoudelijke 
allianties, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoeksjournalistiek, zijn in 2021 op meer strategisch niveau samen-
werkingsprojecten gestart ter versterking van de lokale journalistiek. Het gaat om gesubsidieerde projecten waarin 
de NOS, de regionale omroepen (RPO) en de lokale omroepen (NLPO) elkaar hebben gevonden om de nieuwsvoor-
ziening op lokaal niveau te professionaliseren. RTV Oost heeft deelgenomen aan het Project Ondersteuning Regio-
nale en Lokale Journalistiek en Werkgelegenheid (‘Wittevlekkenplan’) en aan het Project Versterking Lokale Jour-
nalistiek door Samenwerking (‘NOS-project’). Beide projecten vullen elkaar aan. Het ‘wittelvlekkenplan’ is opgezet 
om onder regie van de regionale omroepen journalistiek te versterken in de gebieden waar deze het meest onder 
druk staat. Het ‘NOS-project’ heeft ten doel onder regie van de NOS de sterke lokale omroepen verder te professio-
naliseren door de journalistieke slagkracht te vergroten. 

Binnen het project Project Ondersteuning Regionale en Lokale Journalistiek en Werkgelegenheid heeft RTV Oost 

Fragment uit de documentaire ‘No Junk’
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tijdelijk vier lokale journalisten kunnen aannemen. Zij hebben de opdracht uitgevoerd om lokaal nieuws te publi-
ceren, waarvoor afspraken zijn gemaakt met de lokale omroepen Omroep Almelo, RTV Noordoost Twente, SLOS 
Steenwijk, RTV Vechtdal en Salland 1. In het Project Versterking Lokale Journalistiek door Samenwerking heeft de 
NOS vijf lokale journalisten onder supervisie van RTV Oost tijdelijk gedetacheerd bij de lokale omroepen RTV Noord-
oost Twente (1), RTV Focus (2) en 1Twente (2). Wegens verschillen in visie in de uitvoering van het project is de 
samenwerking met RTV Focus in de loop van het jaar beëindigd. De twee journalisten opereren sindsdien vanaf de 
redactie in Zwolle.

Dankzij beide projecten heeft RTV Oost de berichtgeving ‘vanuit de haarvaten van de samenleving’ kunnen verster-
ken met als belangrijk neveneffect dat een constructieve dialoog tussen regionale omroep en de lokale omroep 
tot stand is gebracht. Inmiddels heeft demissionair minister Slob het Project Versterking Lokale Journalistiek door 
Samenwerking met een jaar verlengd. Een beslissing over een structurele financiering heeft hij bewust overgelaten 
aan het nieuwe kabinet. De RPO en de regionale omroepen hebben het project Ondersteuning Regionale en Lokale 
Journalistiek en Werkgelegenheid verlengd tot 1 augustus. In deze periode onderzoeken de regionale en lokale om-
roepen samen hoe structurele samenwerking vorm kan krijgen. In Overijssel hebben 1Twente en RTV Oost samen de 
ambitie uitgesproken een samenwerkingsmodel op Overijsselse schaal uit te werken. 

Mediabereik

Zoals bij alle omroepen gaat de transitie naar een multimediaal mediabedrijf gepaard met een herpositionering 
van de klassieke omroepkanalen radio en televisie, maar RTV Oost blijft geloven in de kracht van radio en televisie 
als belangrijke kanalen in de publicatiestrategie, omdat de omroep zich hiermee kan onderscheiden van de overi-
ge spelers in het Overijsselse medialandschap. Investeringen in de studiofaciliteiten van de omroep ondersteunen 
deze visie. In 2021 zijn vernieuwde studio’s in gebruik genomen die zowel geschikt zijn voor televisieprogramma’s 
als voor de productie van professionele (streaming) videocontent op onlinekanalen, met name de sociale media 
(Facebook en Youtube). In het lopende jaar zal deze publicatiestrategie nog worden geconcretiseerd en verder 
afgestemd op de behoeften van het publiek in Overijssel.

De bereikcijfers uit het continue-onderzoek van Motivaction bevestigen het beeld dat radio, televisie en de onli-
nekanalen elkaar versterken in een samenhangende publicatiestrategie. Dit bureau stelt al sinds het voorjaar van 
2013 het bereik van de regionale omroep vast. Uit de cijfers blijkt dat RTV Oost met het totale media-aanbod zo’n 
80 procent van de Overijsselse bevolking weet te bereiken.  Door de opkomst van onlinekanalen heeft het televi-
siekanaal aan bereik ingeboet sinds de eerste metingen van Motivaction. Dit heeft zijn weerslag op de kijkcijfers 
en kijktijd. Toch is televisie nog altijd het medium,  waarmee het hoogste bereik wordt gehaald (68%), gevolgd door 
online (58%) en radio (42%). Opvallend is dat ruwweg één op de drie inwoners van Overijssel het media-aanbod 
consumeert via radio, televisie én online. De cijfers van Motivaction wijzen uit dat zowel bereik als waardering in de 
afgelopen vijf jaar stabiel is.  

Crossmediaal gebruik
Jaargemiddelde 2021
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Profiel RTV Oost
Jaargemiddelde 2021

Dagbereik 
Online, Radio en Televisie
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Waardering 
Televisie

Waardering 
Online
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Waardering 
Radio

Marcel Oosten presenteert Afslag Oost
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SOCIAAL JAARVERSLAG

De stand van zaken in de organisatie

Het jaar 2021 heeft wederom voor een groot deel in het teken gestaan van de uitbraak van Covid-19 dat begon in 
maart 2019. De maatregelen vanuit de overheid waren wisselend, afhankelijk van het aantal besmettingen en/of 
ziekenhuisopnames in het land. Hierdoor moest er met enige regelmaat bijgestuurd worden in de maatregelen die 
binnen de organisatie genomen moesten worden. Waar mogelijk hebben de meeste medewerkers weer voorname-
lijk thuis gewerkt. Grote bijeenkomsten zoals de jaarlijkse barbecue en het kerstfeest hebben dit jaar helaas weer 
niet plaats kunnen vinden. Door steeds passende maatregelen te nemen en continu voldoende fysieke afstand te 
houden is het aantal zieken door Covid-19 binnen de organisatie gelukkig wederom redelijk laag gebleven.

Ondanks de restricties door Covid-19 is het toch nog gelukt om veel medewerkers opleidingen aan te bieden. Ook 
is het, met enig schuiven, gelukt om de herhalingstrainingen in het oplossingsgericht werken voor de leidinggeven-
den plaats te laten vinden. Dit is de training die we in 2019 zijn gestart om de leidinggevenden en het management 
te steunen in de transitie naar het coachend leiderschap en de cultuurverandering. Deze trainingen zijn wederom 
zeer goed bevallen en de hoop is deze in 2022 voort te kunnen zetten in de vorm van intervisie bijeenkomsten. 

Sociale veiligheid en online (cyber)veiligheid zijn belangrijke onderwerpen voor de komende jaren. In 2021 is een 
start gemaakt door een aantal protocollen hierover op te stellen. In 2022 zal dit onderwerp verder worden uitge-
breid. Waar nodig zullen trainingen plaats vinden.

In het kader van de versterking van de lokale journalistiek zijn in 2021 vier jonge journalisten aangenomen op een 
door de overheid gesubsidieerde werkplek voor de duur van een jaar. Daarnaast zijn ook nog vijf nieuwe journalis-
ten voor een tweede project voor de versterking van de lokale journalistiek aangenomen door de NOS. Deze jour-
nalisten zijn vervolgens bij de lokale omroepen in Overijssel tewerkgesteld. Daarnaast hebben we weer vijf jonge 
schoolverlaters een werkervaringsplaats van een jaar kunnen bieden. In 2021 is er dus veel ruimte geweest om 
journalisten een kans te bieden werkervaring op te doen.

Personeelsgegevens

Op 31 december 2021 werkten bij RTV Oost 118 medewerkers (105,1 fte). In 2021 zijn 8 medewerkers uit dienst getre-
den. Daarnaast zijn er 20 nieuwe medewerkers in dienst getreden. 

Het aantal nieuwe medewerkers in dienst was in 2021 uitzonderlijk hoog. Dit is mede veroorzaakt door de beslissing 
van de regionale omroepen om de samenwerking met de payrollorganisatie Tentoo te stoppen. Hierdoor zijn meer-
dere mensen die als freelancer voor ons werkzaam waren via een arbeidsovereenkomst in dienst getreden. Ook is 
er een project gestart om de lokale journalistiek te versterken. Hiervoor zijn 4 jonge journalisten voor de periode 
van een jaar in dienst getreden. Daarnaast hebben we ook dit jaar weer 5 jonge medewerkers een werkervarings-
plaats kunnen bieden voor de duur van een jaar.

Samenwerking met lokale omroepen
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Overzicht verdeling van de medewerkers per 31 december 2021:

Afdeling Onderdeel fte Vergelijk 2020

Redactie

Hoofdredactie 1 1

Manager Organisatie 1 1

Documentatie/Mediabeheer 1 2

Vormgeving 2 2

Muziekredactie 8,6 5,7

Nieuwsredactie 44 41,9

Planning 1 1

Werkervaringsplaatsen 4,1 5

Lokale journalisten 4,0 --

Projectbureau / PR Marketing 6,9 5,1

73,6 64,7

Faciliteiten

Mediatechniek, ICT, O&O 8,4 7,7

Eindregie 1 1

Facilitair manager 1 1

Huishoudelijke dienst 1,8 1,4

Mediatechniek AV 8,4 8,5

20,6 19,6

Commercie

Management Commercie 1 1

Sales, Sponsoring & Backoffice 4 4

5,0 5,0

Overig

Directie 1 1

Controller 1 1

Managementondersteuning 1,6 1,3

P&O 1,6 1,6

Finance & Control 0,8 1,8

5,9 6,7

Verdeling Fte’s 
per afdeling
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Op 31 december hadden 106 medewerkers van RTV Oost een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (89,7%) en 
12 medewerkers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (10,3%). Van deze 12 tijdelijke arbeidsovereenkom-
sten waren er 5 voor medewerkers met een werkervaringsplaats en 4 van medewerkers vanuit het gesubsidieerde 
traject om de lokale journalistiek te versterken.

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% contrac-
ten voor bepaalde tijd. Daaraan voldoet RTV Oost dus ruimschoots.

Van de 118 medewerkers bij RTV Oost zijn er 43 vrouwelijk (2020: 37). In totaal werken er 55 medewerkers in deeltijd 
(2020: 48), waarvan 25 mannen en 30 vrouwen. Vijf medewerkers maakten in 2021 gebruik van de wettelijke ouder-
schapsverlofregeling. 

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 45,4 jaar (2020: 47,3 jaar). Na jaren van stijging is de gemiddelde 
leeftijd dit jaar gedaald. De oorzaak hiervan is de aanname van veel jonge journalisten. Het gaat hierbij wel om 
tijdelijke dienstverbanden. Ondanks het in dienst nemen van jonge medewerkers blijft de gemiddelde leeftijd wat 
hoog in vergelijking met de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking in Nederland (totale werkzame beroeps-
bevolking: 41 jaar / aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie: 43 jaar, CBS 2018). 

 
 
De verdeling over de leeftijds- 
categorieën is in het volgende figuur  
weergegeven:

Omroep CAO

Na zeer lang onderhandelen was in november 2020 eindelijk een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Deze kwam 
bijna twee jaar na het verlopen van de vorige cao tot stand en liep tot en met 31 december 2021. Er moet voor 
2022 weer een nieuwe CAO komen en de onderhandelingen zijn voorspoedig verlopen. Er is inmiddels een akkoord 
tussen werkgevers en werknemers over een CAO voor de duur van 2 jaar (2022-2023).  De huidige sociale regeling 
loopt nog tot en met 31 december 2022. 

Ingezonden weerfoto van  Annie Spoolder
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Verdeling over salarisklassen

Onderstaand figuur geeft de verdeling van de 118 medewerkers weer over de verschillende salarisklassen. Van het 
totale personeelsbestand per 31-12-2021 is 25,4% ingeschaald in salarisklasse A t/m F, 62,7% in salarisklasse G, en 
11,9% is ingeschaald in salarisklasse H t/m M. 

Op 31 december 2021 zaten 43 medewerkers nog binnen de salarisschalen van de cao.  Daarnaast zaten 27 mede-
werkers aan het maximum van hun salarisschaal of in één van de drie uitloopschalen. Er hebben al 48 medewer-
kers geprofiteerd van de drie beschikbare uitloopperiodieken en zijn dus qua salarisniveau volledig uitgegroeid.

Bedrijfsregelingen

Er zijn protocollen opgesteld rondom sociale veiligheid binnen en buiten de organisatie. Eén van de redenen hier-
voor is dat, voornamelijk journalisten, helaas steeds vaker te maken hebben met agressie. In het eerste kwartaal 
van 2022 zullen deze protocollen in de organisatie worden verspreid. Daarna zal worden bepaald op welk gebied er 
trainingen plaats zullen vinden om medewerkers weerbaarder te maken en te informeren.

Dit jaar hebben 14 medewerkers gebruik gemaakt van de fietsregeling (2020: 11 medewerkers). Ook is een start 
gemaakt met een vernieuwd inwerkplan voor nieuwe medewerkers. Deze zal in de eerste helft van 2022 worden 
afgemaakt. In 2021 was Corona wederom een aanwezige factor waardoor meerdere tijdelijke regelingen en richtlij-
nen zijn opgesteld om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Arbeidsomstandigheden

Veiligheid

In 2021 hebben zich geen bedrijfsongevallen voorgedaan. In de loop van 2021 is de samenwerking aangegaan met 
een beveiligingsbedrijf om begeleiding in te zetten bij (mogelijk) onveilige situaties tijdens de uitvoer van werk-
zaamheden door verslaggevers en cameramensen.

Ongewenst gedrag

Indien er sprake is van ongewenst gedrag kunnen medewerkers dit kenbaar maken bij een externe vertrouwens-
persoon van de arbodienst. In 2021 is er 1 officiële klacht ingediend omtrent de omgang tussen een leidinggevende 
en een medewerker. Deze klacht was gebaseerd op de manier van communiceren die als zeer kwetsend is ervaren 
(geen seksuele intimidatie). Hierover hebben gesprekken plaats gevonden, er is schriftelijk excuses aangeboden en 
de leidinggevende heeft coaching over zijn/haar manier van communiceren geaccepteerd. Hiermee is het incident 
door beide partijen als afgedaan beschouwd.

Ziekteverzuim en preventie

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over de periode van 1 januari t/m 31 december 2021 is 3,3%. Dit is een 
zeer verheugend resultaat. Na een aantal jaren van een hoog verzuimpercentage lijkt het langzaam weer terug te 
komen op het oude niveau. 
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In 2021 hebben 11 medewerkers langer dan 1 maand verzuimd (2020: 14)  waarvan 3 medewerkers 1 jaar of langer. 
Voor 6 van deze medewerkers is in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter een Probleemanalyse en een 
Plan van aanpak opgesteld waarin reïntegratieafspraken zijn vastgelegd. Voor één van deze medewerkers is een 
IVA uitkering aangevraagd die ook is toegekend.  
Twee andere medewerkers hebben inmiddels de organisatie verlaten.

Het verzuimpercentage naar verzuimduur

Kort 0,6% 

Middel 0,4%

Lang 2,3%

Extra lang 0,02%

In 2021 zijn er twee medewerksters geweest die zwangerschapsverlof hebben opgenomen. Vijf medewerkers heb-
ben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ouderschapsverlof op te nemen. Daarnaast hebben twee medewer-
kers aanvullend geboorteverlof opgenomen. 

Beoordelen en opleiden

In 2021 is de manier van aansturen via ontwikkelgesprekken in plaats van de traditionele beoordeling wederom 
voortgezet. Leidinggevenden hebben vervolgtrainingen gehad in oplossingsgericht coachen om de gesprekken 
voldoende ontwikkelingsgericht te kunnen insteken. Mede door de bijzondere omstandigheden rond corona heeft 
niet elke medewerker in 2021 minimaal 2 ontwikkelgesprekken gehad. De verwachting is dat de situatie in 2022 
weer voldoende is genormaliseerd om dit wel te bieden.

Volgens de aansturing met ontwikkelgesprekken krijgt elke medewerker aan het einde van het jaar standaard 
een beoordeling volgens de norm tenzij deze uitzonderlijk positief, of negatief, heeft gefunctioneerd. In dat geval 
kan een leidinggevende besluiten een score boven of onder de norm toe te kennen. Dit jaar is dit niet het geval 
geweest.

De totale resultaten over 2021 zijn daarmee als volgt:

•	 Ver onder de norm: 0 personen  (0%)

•	 Te ontwikkelen:  0 personen  (0%)

•	 Conform de norm:  118 personen  (100%)

•	 Boven de norm:  0 personen  (0%)

•	 ver boven de norm:  0 personen  (0%)

Opleidingen

Ondanks de voortdurende, wisselende, coronarestricties hebben er dit jaar toch weer redelijk veel opleidingen 
plaats kunnen vinden. Wel zijn sommige opleidingen omgezet naar een online omgeving en zijn sommige trainin-
gen verplaatst naar andere data.

Over geheel 2021 hebben 37 individuele medewerkers één of meerdere trainingen of opleidingen gevolgd. Daar-
naast is er voor een groot deel van de redactiemedewerkers een training kruisgesprekken en standup presentatie 
georganiseerd en hebben de social media redacteuren een training Youtube channel management gevolgd. Voor 
zes radiopresentatoren is radiocoaching georganiseerd om te kijken waar zaken eventueel nog verbeterd kunnen 
worden. 

In totaal, voor RTV Oost en RTV Oost reclame gezamenlijk, is een bedrag van € 48.495 (2020: € 44.435) uitgegeven 
aan opleidingen.
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Stagiairs

In 2021 hebben in totaal 12 studenten stage gelopen bij RTV Oost (2020:15). Dit is wederom minder dan normaal 
(gemiddeld 20). Dit is veroorzaakt door de diverse restricties tijdens de coronaperiode. 

De stageplaatsen waren verdeeld over de volgende bedrijfssegmenten:

	 Redactie:   8 stagiairs (2020: 12)

	 Techniek:   3 stagiairs (2020: 3)

	 Projectredactie:  1 stagiair (2020: 0)

Voorlichtingsdagen

In 2021 hebben we, door de coronabeperkingen, weer geen voorlichtingsdagen voor studenten en scholieren kun-
nen organiseren. Met de voorlichtingsdagen willen we studenten van relevante opleidingen enthousiast maken 
voor het werken of stagelopen bij een regionale omroep in het algemeen en RTV Oost in het bijzonder. 

Rob Harmeling tijdens de ‘Geluk in Beweging Challenge’
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FACILITAIRE EN TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN
Gebouw en algemeen 
Het eerste deel van het studiogebouw in Hengelo is in 1993 opgeleverd en in 2000 volgde het tweede deel. Om het 
beheer ervan goed te overzien is het MJOP (Meer Jaren Onderhouds Plan) geactualiseerd, waarbij extra nadruk lag 
op gebouwinstallaties. De komende jaren zal een deel van deze installaties vervangen worden.  
Tevens is een aantal acties ondernomen om in 2023 aan het benodigde ‘Energielabel C’ te voldoen. Hierin hebben 
we goed gepresteerd, waardoor nu al het ‘Energielabel A’ certificaat is toebedeeld. Label A is vanaf 2030 verplicht 
voor gebouwen.

Tevens is de noodverlichting vernieuwd en is door een extern bedrijf de brandveiligheid gecontroleerd, goedge-
keurd en gecertificeerd. Ook werd meubilair in de televisieruimten vervangen door ergonomische bureaus en stoe-
len en is de verlichting verbeterd.

ICT 
Regiogroei is het online expertise- en innovatiecentrum van 10 deelnemende Regionale Publieke Omroepen. Regio-
groei harmoniseert en bouwt de websites en app’s voor de deelnemende omroepen en ontwikkelt nieuwe functi-
onaliteit. De planning was dat alle deelnemende omroepen, inclusief RTV Oost, in 2021 over zouden stappen op de 
nieuwe app en web omgeving. Dit liep vertraging op waardoor de nieuwe omgeving in februari 2022 in gebruik is 
genomen. 

Het bewaken van de continuïteit van alle processen bij RTV Oost heeft grote prioriteit. Veel aandacht is er voor het 
tegengaan van cybercriminaliteit. In het verslagjaar zijn hierin additionele stappen gezet en investeringen gedaan. 
Daarnaast is een 2e internetverbinding in gebruik genomen, waardoor meer redundantie gewaarborgd is.

Mediatechniek 
De televisie eindregie en CAR zijn in het verslagjaar grotendeels vernieuwd en aangepast aan de huidige werkwij-
ze. Daarvoor is onder andere de videorouter, de beeldmenger, de audio technische- en intercomapparatuur ver-
nieuwd. De werkzaamheden zijn grotendeels in eigen beheer verricht, waarbij het eigen team werd begeleid door 
een externe deskundige. De ombouwwerkzaamheden en configuratie werd tussen de gewone werkzaamheden 
door verricht. Hierdoor konden uitzendingen iedere dag doorgaan zonder inhuur van externe apparatuur en werd 
de technische kennis over het nieuwe systeem overgebracht op het eigen team.

Daniel Godinho Veiga in de serie ‘Klik ‘m aan’
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COMMERCIËLE ONTWIKKELINGEN
De omzetontwikkeling van RTV Reclame had ook in 2021 nog te lijden onder de corona crisis. Door de wisselende 
coronamaatregelen vanuit de overheid was de adverteerdersmarkt, zeker op regionaal niveau, nog voorzichtig en 
afwachtend. Daarnaast hebben veel bedrijven te kampen met tekort aan personeel en lastige levering omstandig-
heden van materialen hetgeen eveneens een rem zette op advertising. 

De totale omzet kwam uit op € 1.422.458 hetgeen € 226.587 (+19%) hoger lag dan de voorzichtig begrote € 1.195.871. 
De omzet lag daarmee ruim € 59.715 hoger (+4,4%)  dan het voorafgaande jaar 2020. Na de corona-klap in 2020 
kwam het regionale bedrijfsleven in 2021 gelukkig weer geleidelijk op gang. De regionale omzet eindigde op € 
920.183 tegen € 810.316 in 2020. Dat is een stijging van € 109.867 (+13,6%). 

De omzet uit de nationale markt daarentegen daalde met € 50.153  van € 552.427 in 2020 naar € 502.274 in 2021 
(-9%). Die daling wordt met name veroorzaakt door een lager marktaandeel in de luistercijfers  van Radio Oost in 
Overijssel in het laatste kwartaal van 2021. Waardoor het omzetaandeel uit de landelijke markt is gedaald.  

Kijken we naar de producten dan was Radio goed voor € 831.254 (58%) van de omzet. Radioreclame blijft daarmee 
onze belangrijkste omzet bron hoewel we zien dat daar in het laatste kwartaal druk op kwam te staan door het 
gedaalde marktaandeel. Het RTV Oost-aandeel vanuit de landelijke radio omzet was goed voor 11,7%.

De Online omzet groeide van € 302.308 in 2020 naar € 352.440 en is daarmee na Radio de tweede inkomstenbron. 
Procentueel doet Online nu 25% van de omzet. 

De TV omzet kwam uit op € 240.628 en dat is 17 % van de omzet. TV Oost blijft kampen met een lage gemiddelde 
kijkdichtheid over de hele avond  hetgeen het vertrouwen in tv-advertising bij regionale adverteerders aantast. 
Door deze lage kijkdichtheid delen we in de verdeling van de landelijke tv omzet maar zeer beperkt mee, met een 
aandeel van slechts 3,5%.  

Al met al was 2021 een hersteljaar. De regionale markt herstelde zich van de corona-klap en de marktsignalen voor 
2022 zijn hoopvol. Risicofactoren voor verdere groei zijn het gedaalde marktaandeel Radio en de lage gemiddelde 
kijkdichtheid van TV. Daarnaast heeft de Autoriteit Persoonsgegevens aangegeven dat het gebruik van cookies bij 
online aan banden wordt gelegd waarmee een deel van de online-omzet gevaar loopt. Er wordt gewerkt aan een 
alternatieve cookieless werkwijze  om dit risico te beperken.

Paardenfokker Marijke Zomer in de documentaire ‘Besmet’
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FINANCIELE ONTWIKKELINGEN

Ontwikkelingen

RTV Oost heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 85.556. De Covid-19 maatregelen heb-
ben enerzijds geleid tot inkomstenderving en hogere kosten voor aangekochte programma’s , maar anderzijds ook 
tot lagere kosten doordat er minder  extra media-aanbod is geweest.

De kosten voor inhuur van personeel zijn hoger uitgekomen onder mee door verplichtingen voortvloeiende uit de 
afspraken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt over  de Fair Practice Code (FPC). Daarnaast zijn ook de 
advieskosten hoger uitgekomen door juridische kosten, advieskosten m.b.t. strategie op diverse uitzendkanalen en 
de inhuur van een organisatie adviseur.

Door vertraging en hogere kosten kwamen ook de kosten van RegioGroei, de organisatie waar het onderhoud en de 
ontwikkeling van onze web en app activiteiten zijn ondergebracht, ruim boven de begroting. Door een aantal grotere 
investeringen zijn de afschrijvingskosten gestegen en daarnaast zijn ook automatiserings- en kosten van appara-
tuur gestegen door het ophogen van de investeringsgrens van € 454 naar € 2.500.

De liquiditeit en solvabiliteit zijn met respectievelijk 3,43 en 0,76 goed. RTV Oost heeft een achtergestelde lening bij 
de gemeente Hengelo. Over de hoofdsom is geen aflossing en rente verschuldigd. Hierdoor loopt de omroep geen 
renterisico over de lening.

In 2011 is met de Belastingdienst een convenant horizontaal toezicht gesloten, waarbij samenwerking, wederzijds 
vertrouwen, begrip en transparantie de kernwoorden zijn. Jaarlijks hebben belastingdienst en RTV Oost een evalu-
atiegesprek over relevante (fiscale) ontwikkelingen. Bij brief van 20 april 2020 heeft de Belastingdienst RTV Oost 
bevestigd dat de RTV Oost en RTV Oost Plus net als de voorgaande jaren niet aan de vennootschapsbelasting zijn 
onderworpen.

Het horizontaal toezicht voor middelgrote organisaties eindigt, zoals ook voor RTV Oost en na toezichtgesprek met 
de belastingdienst in september 2021 is door RTV Oost de keuze gemaakt om weer te worden ingedeeld onder het 
Regulier Toezicht van de belastingdienst m.i.v. 1 januari 2022.

Continuïteit 

RTV Oost verwacht dat de komende jaren de personeels- en overige bedrijfskosten harder zullen stijgen dan de 
indexering van de rijksbijdrage. Met name ter zake van de CAO-ontwikkelingen, pensioenlasten en inhuur van perso-
neel worden kostenstijgingen verwacht die hoger zijn dan de (compenserende) indexering van de rijksmiddelen. Ook 
worden er hogere kosten verwacht op het gebied van automatisering door prijsstijgingen en ict-security. Ook voor 
RegioGroei worden ook dit jaar weer hogere kosten verwacht en zal er, doordat het einde van beperkende maatre-
gelen op het gebied van Covid-19 in zicht komen, op aanvullend programmatisch en marketing gebied weer meer 
worden gedaan.

Om ervoor te zorgen dat inkomsten en uitgaven op termijn in evenwicht komen zal RTV Oost de effectiviteit van de 
activiteiten en de doelmatigheid van inzet van mensen en middelen continue blijven monitoren, beoordelen en op-
timaliseren. Hiervoor wordt met behulp van een organisatiestrateeg een nieuw organisatieplan opgesteld. Mogelijk 
leidt dit tot een nieuwe organisatiestructuur, waarbij er eventueel extra kosten zullen worden gemaakt. 
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VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD

Algemeen

2021 stond nog steeds in het teken van de coronapandemie. Er is veel aan gedaan om zo veilig mogelijk te werken: 
thuiswerken waar mogelijk, weinig gasten in de studio’s en hulpmiddelen om veilig op locatie te kunnen werken. De 
ondernemingsraad is hier steeds nauw bij betrokken geweest en heeft zoveel mogelijk met haar collega’s meege-
dacht. Het was een terugkerend onderwerp op de agenda. De pandemie heeft ons het hele jaar beziggehouden en 
gelukkig zijn geen klachten ontvangen over onveilige situaties. Ook is er geen acuut gevaar geweest ten aanzien 
van de continuïteit van onze omroep.

En ondanks het feit dat natuurlijk ook collega’s positief testten bleef het ziekteverzuim dalen, wat erg goed is. Of dat 
met het thuiswerken te maken heeft is vooralsnog onduidelijk, maar feit is dat je wanneer je thuis werkt en positief 
test maar niet ziek bent, je toch makkelijker doorwerkt. Wat ons betreft gingen de vergaderingen uiteraard zoveel 
mogelijk digitaal. En dan blijkt dat dat prima kan!

Nieuwe bestuurder

In 2020 heeft Marcel Oude Wesselink, toen bestuurder, aangegeven te vertrekken bij RTV Oost in het eerste deel van 
2021. Hij bracht de ondernemingsraad daarvan als één van de eersten op de hoogte. De zoektocht naar een nieuwe 
bestuurder werd door de Raad van Toezicht ingezet waarbij flink tempo is gemaakt. We hebben hele goede en open 
gesprekken met de Raad van Toezicht gevoerd, alsook met het wervingsbureau. Zo konden we goed meepraten over 
de inhoud van het functieprofiel. Punten die wij onder meer heel belangrijk vonden voor RTV Oost is dat de nieuwe 
bestuurder een brugfunctie vervult van buiten naar binnen én andersom. Hij/zij moet feeling hebben met het Over-
ijsselse publiek en de provincie, én ook met wat er leeft in het bedrijf. Een empathische communicator. Daarnaast 
vroegen we affiniteit met de omroep en haar producten, waarbij de nieuwe bestuurder niet persé uit de mediasector 
hoefde te komen. Sterker nog, het leek ons juist wel verfrissend als dat niet zo was.

De voorzitter en de vice-voorzitter hadden korte lijnen met de Raad van Toezicht en alles bleef strikt vertrouwelijk. 
We vonden ten eerste een goede en zuivere procedure enorm belangrijk, maar wilden ook niet dat er ondertussen 
informatie op straat kwam te liggen. Zo is de vacature in goed gezamenlijk overleg geplaatst.  

Het wervings- en selectiebureau ontving alle brieven, belde en sprak met kandidaten en maakte een shortlist die 
met de Raad van Toezicht is besproken. Daarna kwam de sollicitatiecommissie in actie, bestaande uit de Raad van 
Toezicht, een delegatie van het bureau, de voorzitter en vice-voorzitter van de ondernemingsraad, en twee manage-
ment teamleden. Uit de laatste gesprekken met de kandidaten is Judith Hartman unaniem gekozen als onze nieuwe 
bestuurder! Daar zijn we erg blij mee en we hebben het volste vertrouwen in haar. Ook onze collega’s reageerden 
heel positief. 

Vergaderingen

We vergaderen natuurlijk onderling om het wel en wee van onze omroep te bespreken en te kijken of en waar we 
in actie moeten komen. We vergaderen daarnaast één keer per jaar met de voltallige Raad van Toezicht. Daar be-
spreken we de meer algemene gang van zaken. Verder schuift er nog twee keer per jaar iemand van de Raad van 
Toezicht aan bij een overlegvergadering met de bestuurder. Wij hebben bovendien ongeveer zeven overlegvergade-
ringen op jaarbasis met de bestuurder. De vergaderingen vinden allemaal plaats in een open en goede sfeer. Als er 
zaken op de agenda staan die meer toelichting of extra kennis vergen dan schuift er nog iemand aan. Bijvoorbeeld 
de controller, als het gaat om de financiën. 

Om te zorgen dat iedereen goed voorbereid is voor de overlegvergaderingen is er een nieuwe afspraak gemaakt. De 
voorzitter en bestuurder bespreken twee weken voor de vergadering de agenda. Dat levert een beter voorbereide 
vergadering op. Stukken kunnen op tijd verzonden worden en eventuele vragen alvast voorbereid. Ook hier zijn weer 
korte lijnen. Komt ons wat ter ore, dan wordt dat snel besproken en als mogelijk snel opgelost. 



2122
P 30

Cursus

We hebben weer een ondernemingsraad-training gehad! Het heeft best lang geduurd, corona maakte het onmo-
gelijk. Meestal maken we er een twee-daagse training van, met een inmiddels vaste trainer waarbij beide partijen 
onderwerpen aandragen. 

 In het kader van de nieuwe bestuursstijl hebben heeft Judith Hartman nu ook een deel van de training meegedaan. 
Een uitstekend moment om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe we met elkaar willen omgaan en wat we 
van elkaar verwachten. Ten aanzien van eventuele adviesaanvragen (beslismomenten van de ondernemingsraad) 
en de mogelijkheden om in ondernemingsprocessen in te stromen.  Hoe eerder hoe beter, nietwaar? Het levert een 
veel organischer proces én tijdwinst op en waren blij met de mogelijkheid het op deze manier te kunne bespreken. 
Goed ook om onze nieuwe bestuurder zo beter te leren kennen!

Tot slot, we hebben nog geen nieuwe verkiezingen gehouden. We zitten in een overgangsfase en het leek ons wijs de 
ervaring, kennis en kunde nog even stabiel te houden. De ondernemingsraad bestaat dus uit:

Samenstelling per 31 december 2021

Ryan Klok (voorzitter)

Inga Tjapkes (vicevoorzitter)

Annoesjka Ruiter (secretaris)

Dorothy Oosting

Arjan Staal

Gerard Geels

Oene Loonstra

Herman Finkers en Johanna ter Steege in ‘De Beentjes van Sint Hildegard’ 
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VERSLAG MEDIARAAD
Ook 2021 was een bijzonder jaar voor de Mediaraad, wederom gekenmerkt werd door de coronapandemie. Hierdoor 
vervielen de gecombineerde (strategische) vergaderingen met de Raad  van Toezicht, het bestuur en de hoofdre-
dacteur, hetgeen als een verlies gevoeld werd maar door de omstandigheden een logische consequentie was. Net 
als in de rest van het land moest de Mediaraad voor vergaderingen deels de hulp inzetten van de digitale vergader-
mogelijkheden. 

Inhoudelijk waren zaken aan de orde in het verlengde van het uitgezette mediabeleid en de ingezette organisatie-
vernieuwing. Ook de doelen die de Mediaraad in haar herpositioneringsproces nastreeft moesten meer handen en 
voeten krijgen. De directiewisseling gaf ook een nieuwe dynamiek aan deze trajecten.

Uiteraard waren het de kerntaken van de Mediaraad die voor een belangrijk deel de agenda bepaalden. Daarnaast 
was de doorontwikkeling van programma’s op basis van de tot dan opgedane ervaringen en reacties een belangrijk 
thema.

Vermeldenswaardig is de samenwerking die vorm aan het krijgen is tussen enerzijds de NOS als landelijke speler 
en  anderzijds de lokale partijen zoals lokale omroepen en gerelateerde opleiders in de regio Twente en Zwolle. 
Processen die wel veel inspanning vragen maar voor Oost betekende het dat men nog meer in de haarvaten van de 
samenleving kan doordringen en hierover kan berichten. 

De dialoog met de Redactieraad was interessant en gaf aanleiding om te kijken wat er aan meerwaarde voor beide 
organen is te creëren en dus impliciet voor de omroep als totaal.

Het jaar 2021 was wederom een bijzonder jaar door Covid19, waarbij geïmproviseerd moest worden. Maar de ont-
wikkelingen stonden niet stil en de verantwoordelijkheden van de Mediaraad konden op een voldoende wijze inge-
vuld worden. 

De Mediaraad in 2021

De Mediaraad heeft in 2021 vier vergaderingen gehad, twee digitaal en twee fysiek. Zaken die hierbij aan de orde 
zijn geweest zijn: 

•	 Uitrol van het Media-aanbod 2021

•	 Bespreken Media-aanbod 2022

•	 Vaststellen van het Media-aanbod 2022

•	 Directie wisseling

•	 Doorontwikkeling ‘Thuis in Overijssel’ naar ‘Bij Oost | Vandaag’ 

•	 Doorontwikkeling van web en mobiele platforms met de ontwikkeling van een nieuwe website en app, en 
vergroten van interactie met het publiek

•	 Ervaring en invulling thematische platforms

•	 Samenwerkingsmogelijkheden met regionale omroepen, NOS en lokale omroepen in het project ‘Verster-
king Lokale Journalistiek door Samenwerking’

•	 Ontwikkeling van een Mediahuis in Zwolle

•	 Bespreken diversiteit in de programma’s als in de Mediaraad

•	 Programma-evaluaties en publieksreacties

•	 Bereik Media aanbod: Motivaction bereiksonderzoek, ontwikkeling radio-cijfers en online-cijfers. Tv blijft 
belangrijk maar moet niet meer dominant zijn, het gaat om het totale media aanbod. Het bereik van Oost 
in het westen en het oosten blijkt feitelijk redelijk in evenwicht ondanks het gevoel in het westen van de 
provincie

•	 Uitwerking Handleiding Regionale Mediaraad, criteria voor toetsing en evaluatie van de Raad

•	 Ontwikkelingen van de organisatie van RTV Oost, het transitieproces  van de regio indeling en de organisatie

•	 Corona effecten op de organisatie en de programma’s

•	 Dialoog Redactieraad en Mediaraad
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Samenstelling en representativiteit per 31 december 2021

Jos van den Born   cultuur

Arno van Dijk   politiek, werkgevers, ondernemers en multiculturele samenleving

Gabriëlle van der Feltz  politiek, kunst en cultuur

Rob van Kessel (voorzitter) sport, onderwijs, jeugd en economie

Henri de Klein   algemeen en sport

Cobi Noordhoff   religie en levensbeschouwing

Brahma Ramsodit  multiculturele samenleving en politiek

Judith Snepvangers  groene ruimte, landbouw en natuur

Remko Telman   jeugd en gehandicaptenzorg

Terug naar de wortels van bekende Overijsselaars in ‘Roots’



2122
P 33

VERSLAG VAN DE REDACTIERAAD
Alsof we uit een winterslaap komen. Zo voelt het een beetje, na twee jaar waarin corona het werk op de redactie 
domineerde en corona-gerelateerd nieuws het media-aanbod op al onze kanalen grotendeels bepaalde. Nu de 
maatregelen zo goed als verdwenen zijn, kunnen we dit jaar weer aanwezig zijn bij evenementen in de provincie. 
Onze sportverslaggevers werken eindelijk weer in goedgevulde stadions. En het ontvangen en bezoeken van men-
sen met een goed verhaal wordt weer makkelijker. We kunnen kortom weer dichter op ons publiek kruipen, om de 
verhalen te vertellen die ertoe doen voor ons publiek.

Als afvaardiging van de redactie heeft de Redactieraad in kaart gebracht welke lessen er uit de coronaperiode 
getrokken kunnen worden. Ja, we kunnen nu ‘ineens’ veel meer vanuit huis, maar is zo veel uit huis werken wel wen-
selijk? Door de afstanden ineens letterlijk te zien bestaan, hebben we gemerkt dat werken op afstand collegialiteit 
en teamgevoel soms in de weg zit. We hebben daar het afgelopen jaar, na de invoering van de regioteams IJssel-
land en Twente, juist wel vol op ingezet. Maar door dat thuiswerken zien we ook dat werken in een team nog steeds 
eenzaam kan zijn als er weinig tot geen fysieke ontmoetingen zijn. We hebben als redactieraad bij die invoering 
van de regioteams de vinger aan de pols gehouden en dat zullen we ook komend jaar blijven doen. Want juist nu 
we langzaam teruggaan naar het 'oude normaal' kunnen we nog enorme stappen maken. De redactieraad advi-
seert op grond van de ervaringen in dit coronajaar dan ook om thuiswerken niet als ‘standaard’ te laten bestaan, 
maar in elk geval ook ruimte voor collegiale ontmoeting te garanderen en te faciliteren. 

In het verlengde van deze regioteams heeft voor de Redactieraad in de afgelopen jaren de focus vaak gelegen op 
de nieuwsplanning. Na een wat moeizame start in 2020, zagen we in 2021 dat het Verhaal van de Dag (VVDD) meer 
rust en structuur heeft gebracht op de redactie. Het is prettig te constateren dat de investeringen die de redactie 
hier de afgelopen anderhalf jaar heeft moeten doen, inmiddels zijn vruchten afwerpt met de kanttekening dat het 
nog steeds 'work in progress' blijft. Door dit kritisch te blijven volgen en met collega's in gesprek te blijven over de 
plussen én minnen van deze dagelijkse uitwerking van onze nieuwsverhalen hopen we hier ook dit jaar weer stap-
pen vooruit te kunnen zetten. 

Het jaar dat voor ons ligt, biedt dus volop kansen. Na alle coronaperikelen in 2021 zal in 2022 de focus liggen op 
het optimaliseren van de redactiestructuur en het media-aanbodbeleid. De redactieraad blijft daarover graag 
met alle betrokkenen in gesprek, biedt een luisterend oor en zal gevraagd en ongevraagd van zich laten horen.  
 
Samenstelling per 31 december 2021

Ties van der Heide (voorzitter) 
Björn Leverink

Sarah de Geest

Daniel Godinho Veiga

Tijmen van Wissing

Stefan Klein Koerkamp

Zwolse roeiers in de Atlantic Challenge
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ORGANOGRAM PER 31 DECEMBER 2021
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SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT (RvT) 
         

De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) was op 31 december 2021 als volgt:    

De heer A.J.M. Oude Weernink Voorzitter

De heer J.S.A. Broeknellis Lid

De heer A. Vis Lid

Mevrouw M.J. de Vries Lid

         

In het verslagjaar is de samenstelling van de Raad van Toezicht  gewijzigd. Mevrouw J. Lamberts heeft per 01-06-
2021 afscheid genomen en zij is vervangen door mevrouw M.J. De Vries. De statutaire zittingsduur van de leden van 
de Raad van Toezicht en de Mediaraad is maximaal 3x drie jaar.

De jaarrekening 2021 werd vastgesteld in de bijeenkomst van 15 april 2022 en de bekostigingsaanvraag voor het 
boekjaar 2022 in de bijeenkomst van 13 augustus 2021.

Naast de reguliere vergaderingen waren er bilaterale contacten met de directie, hoofdredacteur en Onderne-
mingsraad.

De Raad van Toezicht vergaderde in het verslagjaar 2020 7 keer.     

Daarnaast heeft de RvT twee keer vergaderd met de Ondernemingsraad in bijzijn van de directeur.

SCHEMA VAN AFTREDEN     

Datum benoeming Hernoembaar Aantal jaren Datum (her)
benoeming

(Her)benoemd 
tot

Dhr. J. Broeknellis 9 oktober 2017 Ja 3 9 oktober 2020 9 oktober 2023

Dhr. A. Oude 
Weernink

9 oktober 2017 Ja 3 9 oktober 2020 9 oktober 2023

Dhr. A. Vis 1 juni 2018 Ja 3 1 juni 2021 1 juni 2024

Mevr. M. de Vries 1 juni 2021 Ja 3 1 juni 2021 1 juni 2024

     

NEVENFUNCTIES RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUURDER     

         

André Oude Weernink

* Partner InCorpe B.V., Corporate Finance (bezoldigd)    

* Vice voorzitter Raad van Toezicht, Stichting Marketing Oost (bezoldigd)  

* Voorzitter Green Business Club Twente Twente (onbezoldigd)    

* Bestuurslid Stichting Kunst en Cultuur Ledeboer (onbezoldigd)   

* Bestuurslid Industriële Kring Twente (onbezoldigd)    

         

Jeroen Broeknellis

* Directeur/eigenaar DION Groep BV Hardenberg (bezoldigd)   

* Voorzitter  Stichting Regionaal Techniek Centrum Hardenberg (onbezoldigd)
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André Vis

* Bestuurslid voetbalvereniging SV Excelsior (onbezoldigd)    

* Kok/vrijwilliger Hospice De Reggestroom Rijssen (onbezoldigd)   

* Freelance schrijver/publicist (deels bezoldigd)    

* Lid locatieraad Slaadreef 17-19 Estinea (onbezoldigd)    

* Rubriek (periodiek) Het Laatste Woord De Twentsche Courant Tubantia (onbezoldigd) 

         

Marijn de Vries

* Directeur/eigenaar DVL Producties (bezoldigd)    

* Ambassadeur Right to Play (onbezoldigd)     

* Hoofdbestuur KNWU (onbezoldigd)     

* Lid oudercommissie kinderopvang Doomijn (onbezoldigd)   

* Fietsburgemeester Zwolle (onbezoldigd)  

   

Judith Hartman

* Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds (onbezoldigd)    

* Lid Raad van Toezicht EEGA Facilitair (onbezoldigd)    

          

Samenstelling commissies

* HRM commissie: André Vis en Jeroen Broeknellis    

* Audit commissie: Jeroen Broeknellis en André Oude Weernink,    

* Media commissie: Marijn de Vries en André Vis.    

         

  

Lege straten als gevolg van corona
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ANALYSE FINANCIELE POSITIE

31-12-2021 % 31-12-2020 %

in Euro in Euro

Materiële vaste activa 2.913.040 32,7 2.896.080 31,9

Financiële vaste activa 15.000 0,2 15.000 0,2

Totaal vaste activa 2.928.040 32,9 2.911.080 32,1

Vorderingen 1.811.274 20,3 1.262.887 13,9

Liquide middelen 4.163.877 46,8 4.907.220 54,0

Totaal vlottende activa 5.975.151 67,1 6.170.107 67,9

Totaal activa 8.903.191 100,0 9.081.187 100,0

Eigen vermogen 6.732.469 75,6 6.646.913 73,2

Voorzieningen 254.455 2,9 248.350 2,7

Langlopende schulden 117.983 1,3 117.983 1,3

Kortlopende schulden 1.798.284 20,2 2.067.941 22,8

Totaal passiva 8.903.191 100,0 9.081.187 100,0

Solvabiliteitsratio 75,62% 73,19%

Current ratio 3,32 2,98

Analyse  en bevindingen

* De solvabiliteit is een graadmeter voor de mate waarin RTV Oost op langere termijn kan voldoen aan de fi-
nanciële verplichtingen. Hierbij fungeert het eigen vermogen als financiële buffer. De solvabiliteit bedraagt per 31 
december 2021 75,62% en is licht gestegen ten opzichte van 31 december 2020. De solvabiliteit kan nog steeds als 
zeer goed worden gekwalificeerd.

* De liquiditeit is een graadmeter voor de mate waarin RTV Oost in staat is op korte termijn aan de betalingsver-
plichtingen te voldoen. De daling van de vlottende + liquiditeit  (3,16%) ten opzichte van de daling van de kort-
lopende schulden (13,0%) leidt er toe dat de current ratio ten opzichte van 31 december 2020 is gestegen van 2,98 
per ultimo 2020 naar 3,32 per ultimo 2021.

* De daling van de kortlopende schulden wordt enerzijds veroorzaakt door een stijging van overige schulden en 
anderzijds door een daling van de overlopende passiva en schulden aan leveranciers.

* Een gezonde current ratio bedraagt tussen 1,5 en 2,0. RTV Oost zit hier ver boven. De current ratio kan derhalve 
nog steeds als erg goed worden gekwalificeerd.
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MODEL I SAMENGEVOEGDE BALANS STICHTING RTV OOST
PER 31 DECEMBER 2021 (In euro's, na resultaatbestemming)

A c t i v a 
31-12-2021 31-12-2020

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen 1.036.984 1.105.401

Inventaris en inrichting 360.314 447.908

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.515.742 1.342.771

2.913.040 2.896.080

Financiële vaste activa

Deelnemingen 15.000 15.000

Vlottende activa

Onderhanden werk en gereed product mbt media-aanbod 16.133 23.044

Vorderingen   

Handelsdebiteuren 319.228 349.796

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.052.427 526.895

Overige vorderingen 71.935 57.184

Overlopende activa 351.551 305.968

1.795.141 1.239.843

Liquide middelen 4.163.877 4.907.220

8.903.191 9.081.187

P a s s i v a 
Eigen vermogen

Algemene reserve 6.181.441 6.470.543

Reserve voor media-aanbod 465.472 465.472

Onverdeelde winst 85.556 -289.102

6.732.469 6.646.913

Voorzieningen

Overige 254.455 248.350

Langlopende schulden

Obligaties en onderhandse leningen 117.983 117.983

Kortlopende schulden   

Schulden aan leveranciers 424.805 556.793

Belastingen en sociale premies 434.669 410.809

Overlopende passiva 332.262 617.781

Overige schulden 606.548 482.558

1.798.284 2.067.941

8.903.191 9.081.187
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MODEL II EXPLOITATIEREKENING STICHTING RTV OOST 2021
Totaal Totaal

BATEN 2021 2020

Media-aanbod  

Bekostiging 11.220.428 11.040.444

Overige subsidies 211.046 0

Inzet overgedragen reserve media-aanbod 0 0

Reclamebaten 1.422.458 1.362.679

Programmagebonden bijdragen  0

sponsorbijdragen (model VII) 31.827 120.617

bijdragen van overige derden 53.681 0

Opbrengst nevenactiviteiten (model VIa) 79.000 52.846

Opbrengst Stichtingsactiviteiten 0 0

Overige bedrijfsopbrengsten 0 0

Barteringsbaten 83.900 213.866

SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN 13.102.340 12.790.452

LASTEN

 Lonen en salarissen 5.814.364 5.879.467

Sociale lasten 1.689.589 1.634.954

Afschrijvingen op materiele vaste activa 628.354 553.262

Bijzondere waardevermindering van activa 0 0

Directe productiekosten

facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten 292.378 313.260

technische productiekosten media aanbod 434.829 265.044

overige productiekosten media aanbod 2.382.203 2.385.746

Sales en reclame 208.674 231.713

Overige bedrijfskosten

PR en promotie 106.979 201.198

huisvestingslasten 235.785 297.993

overige algemene kosten 1.118.420 782.240

Barteringslasten 83.900 531.724

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 12.995.475 13.076.601

Bedrijfsresultaat 106.865 -286.149

Financieel resultaat -21.309 -2.953

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 85.556 -289.102

Vennootschapsbelasting 0 0

Verschuldigd surplus reserve media aanbod 0 0
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Exploitaitieresultaat na overdracht en belastingen 85.556 -289.102

Fte gemiddeld 101,6 98,6

Fte ultimo 105,1 96,0

J.K. Hartman

Directeur - Bestuurder

Hengelo, 11 april 2022

MODEL III SAMENGEVOEGD KASSTROOMOVERZICHT  
STICHTING RTV OOST 2021
(in euro's)

I. KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

 2021 2020

 

Exploitatieresultaat 85.556 -289.102

 

Aanpassen voor:

Afschrijvingen vaste activa 628.354 553.326

Mutatie voorzieningen 6.105 -572.473

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten 720.015 -308.249

Mutatie voorraden 6.910 0

Mutatie vorderingen -555.298 -1.734

Mutatie kortlopende schulden -269.657 937.373

Netto kasstroom uit operationele activiteiten (A) -98.030 627.390

II KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen in materiële vaste activa -647.568 -848.937

Desinvesteringen in materiële vaste activa 2.255 392

Investeringen in financiële vaste activa 0 0

Desinvesteringen in financiële vaste activa 0 0

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B) -645.313 -848.545
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III KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

Ontvangsten uit langlopende schulden 0 0

Aflossing langlopende schulden 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( C) 0 0

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN I - II + III -743.343 -221.155

Liquide middelen einde boekjaar 4.163.877 4.907.220

Liquide middelen begin boekjaar 4.907.220 5.128.375

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN -743.343 -221.155

 

 
WNT verantwoording 2021 Stichting RTV Oost 
 
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op de 
Stichting RTV Oost. Het voor RTV Oost toepasselijke algemene bezoldigingsmaximum is in 2021 € 148.000 op jaar-
basis. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.

Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalender-
maanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het tarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende topfunctionarissen zonder dien-
stbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Tabel 1a: Leidinggevende topfunctionarissen Gegevens 2021

 

 M.G.J. Oude Wesselink J.K. Hartman

Functiegegevens Bestuurder-directeur Bestuurder-directeur

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1-1 t/m 31-5 1-5 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0

Dienstbetrekking? ja ja

 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 74.090 € 82.975

Beloningen betaalbaar op termijn € 7.055 € 10.921

Subtotaal € 81.145 € 93.896

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 86.463 € 99.342
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen

N.v.t. N.v.t.
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Totale bezoldiging € 81.145 € 93.896

 
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.

 

Gegevens 2020  

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1-1 t/m 31-12 n.v.t

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 n.v.t.

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 176.011 n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn € 15.888 n.v.t

Subtotaal € 191.899 n.v.t

 

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 201.000 n.v.t.
De vertrokken bestuurder-directeur viel onder de overgangsregeling voor de verlaagde bezoldigingsmaxima top-
functionarissen. Daarom geldt voor hem nog een bezoldigingsmaximum van € 209.000 op jaarbasis.

 

Tabel 2: Uitkeringen vanwege beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen               

Gegevens 2021

 M.G.J. Oude Wesselink

Functiegegevens  

Functie(s) bij beëindiging dienstverband Directeur-bestuurder

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0

Jaar waarin dienstverband werd beëindigd 2021

Uitkering wegens beëindiging dienstverband

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging € 75.000

Individueel toepasselijk maximum € 75.000

 
Totaal uitbetalingen wegens beëindiging € 75.000
Waarvan betaald in 2021 € 75.000

 

Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag
N.v.t.

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet 
is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.
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