
 

 

 

 

Bouw jij mee aan professionele, levensvatbare en maatschappelijk relevante 

lokale omroepen? 
 

 

Allround Beleidsadviseur Lokale Publieke Omroepen 
(36 uur) 

 
Een generalist die de lokale publieke omroepen verder helpt op het gebied 

van professionalisering, collectieve dienstverlening en technische 
infrastructuur. 

Wie zijn wij? 
De stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is het overkoepelende orgaan van alle 
lokale omroepen. De stichting ondersteunt lokale publieke omroepen op diverse terreinen om de 
sector verder te professionaliseren en om de kwaliteit van de producties van lokale omroepen te 
verbeteren. 

De NLPO onderhandelt namens de omroepen over collectieve contracten (distributie, rechten), en 
maakt strategische afspraken met belanghebbende partijen, zoals het ministerie van OCW, de VNG, 
het Commissariaat voor de Media, de NVJ, de STER en de regionale en landelijke publieke omroepen. 
Ook bevordert de NLPO de transitie van 250 lokale omroepen naar 80 streekomroepen, organiseert 
zij opleidingen en trainingen voor omroepmedewerkers en heeft zij een kwaliteitskeurmerk voor 
omroeporganisaties ontwikkeld.  

Wat is jouw doel? 
Het ontwikkelen van visie en beleid op de aandachtsgebieden: professionalisering, collectieve 
dienstverlening en technische infrastructuur. Het uitbouwen van een relevant netwerk en het 
verkrijgen van draagvlak binnen de sector. Het coachend leiding geven aan de betrokken 
beleidsmedewerkers die projecten, diensten en activiteiten ter versterking en ontwikkeling van de 
NLPO en streekomroepen (in wording) uitvoeren. 

Concreet? 

 Je ontwikkelt beleid binnen de NLPO (met als doel professionalisering van de lokale omroep) 
op het gebied van opleidingen, collectieve diensten, technologie, distributie en innovatie en 
zet dat om in adviezen aan de directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht en andere lagen 
binnen de organisatie; 

 Je voert op basis van genomen besluiten en doelstellingen (interdisciplinaire) programma’s 
en projecten uit op meerdere aandachtsgebieden; 

 Je maakt de rapportages en evaluaties van projectresultaten; 

 Je onderzoekt mogelijkheden om fondsen/inkomsten te verwerven voor de verdere 
ontwikkeling van programma’s/projecten. 

 
 



 
Wat ga je doen? 
1. Professionalisering  

 Je brengt opleidingsbehoeftes (technisch en inhoudelijk) in kaart en weet wat nodig is 
voor de beoogde professionalisering en geeft leiding aan de implementatie;  

 Je gaat nieuwe samenwerkingsverbanden aan in het opleidingsveld; 

 Je motiveert en stimuleert de sector om professionalisering in praktijk te brengen. 
 
2. Collectieve Diensten  

 Je draagt bij aan een adequaat en relevant aanbod van collectieve diensten en producten 
van de NLPO, waaronder: ANWB, Buma/Stemra, Sena, NOS en Digipluggen; 

 Je draagt zorg voor het (Europees) aanbesteden, onderhandelen, afsluiten, evalueren en 
vernieuwen van contracten met partners van Collectieve Diensten. 

 
3. Technische infrastructuur 

 Je initieert projecten op het gebied van gezamenlijke infrastructuur en digitale media, 
vertaalt naar processen: je wordt hierbij ondersteund door een projectmedewerker met 
veel inhoudelijke kennis; 

 Je draagt zorg voor het aanbesteden, afsluiten, evalueren en vernieuwen van contracten 
op het gebied van distributie en gezamenlijke producten en diensten. 
 

Het team! 
Stichting NLPO heeft een klein team van professionals met een hart voor de lokale omroep.  
 

Wat moet je in huis hebben? 
 Je moet aantoonbaar in staat zijn om zelfstandig beleid te ontwikkelen; 

 HBO/WO werk- en denkniveau; 

 Kennis van publieke media en affiniteit met lokale media in het bijzonder; 

 Je hebt kennis en inzicht in politiek-bestuurlijke processen, maar toont je ook kritisch in deze; 

 Minimaal 5 jaar werkervaring op managementniveau en projectmatig werken;  

 Een positieve can-do houding en het vermogen om in een complexe omgeving te werken. 
 

Wat je graag wilt weten! 
Als Beleidsadviseur bij de NLPO kun je rekenen op een bruto maandsalaris tussen de € 3050 en € 
4787 (schaal H) voor 36 uur, vakantietoeslag, een decemberuitkering van 6%, 200 vakantie-uren en 
een uitstekende pensioenregeling, alle conform CAO voor het Omroeppersoneel. 
 

Heb je interesse? 
Mail je motivatiebrief en CV voor 30 juni 2019 naar gineke.dokter@stichtingnlpo.nl.  
Bel voor vragen gerust met Gineke Dokter (bureaumanager) 06-20384775. De eerste gesprekken 
staan gepland op woensdag 10 juli 2019 en de tweede gesprekken op donderdag 18 juli 2019.  


