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6 HET BELANG VAN LOKALE JOURNALASTIEK

LOKALE JOURNALISTIEK,
JUIST NU!
Met een regeerakkoord dat nog maar kort geleden in de Tweede Kamer werd
verdedigd, en waarin een prachtige mediaparagraaf is opgenomen, staat een
ding vast: de komende drie jaar worden niet saai. Allesbehalve.

8 IK TEKEN VOOR 80

De landelijke overheid heeft miljarden gereserveerd voor allerlei kwesties die
opgelost moeten worden. Stikstof, verduurzaming, energietransitie, wonen,
aardgas, maar ook zaken als jeugdzorg en wmo.

Colofon
REDACTIEADRES:
hetverhaalvanlokaal@nlpo.nl
www.hetverhaalvanlokaal.nl

We danken alle sprekers voor hun inbreng voor
dit magazine.
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De bijdragen op de volgende pagina’s onderstrepen dat die praktijk zou moeten
worden omgebogen. Want, stelt directeur voor Media en Creatieve Industrie
bij OCW Youssef Louakili: ‘Pas als omroepen in hun bedrijfsvoering financieel
gezond zijn, kunnen ze hun rol als volwaardige waakhond op zich nemen.’
Dat lokale omroepen impact hebben op het democratische proces, blijkt onder
meer in Enschede. Daar werkt 1Twente in aanloop naar de verkiezingen wederom met het concept Ik teken voor 80. Daarmee daagt de omroep inwoners
uit om mee te doen en zich te roeren. En zet hij daarmee onderwerpen op de
politieke agenda. Hoe dat werkt? Dat vertellen Henk ten Harkel en Flip van
Willigen.

Redactie: Wijnand Nijs/Nijs.net
Fotografie: Jan Buteijn, tenzij anders vermeld.
Ontwerp: De Toekomst design | online | print | sign

Verhalen uit deze uitgave mogen alleen overgenomen worden met
uitdrukkelijke toestemming van de NLPO. © NLPO 2022

Beslissingen die gemeenten nemen, raken inwoners direct. Juist daarom is
het belangrijk dat de lokale journalistiek op orde is. Zoals hoogleraar Marcel
Broersma in deze editie van Het Verhaal van Lokaal stelt: ‘Voor elke wethouder
is het goed om geregeld een journalist aan de lijn te hebben.’ Dat dit in veel
gemeenten geen dagelijkse praktijk is, behoeft weinig toelichting.

16 VERSLAG CONFERENTIE

Er is volgens hoogleraar Broersma maar een conclusie: ‘Lokale journalistiek is
het cement van een gemeenschap.’
Veel plezier met de eerste editie van HET VERHAAL VAN LOKAAL.

VOORWOORD

Op veel onderwerpen is de bal bij gemeenten gelegd. Zij zijn verantwoordelijk
voor uitvoering, vaak gepaard met een bezuinigingsopdracht. Dat stelt veel
gemeenten voor uitdagingen en voor lastige of zelfs onmogelijke keuzes. In
veel plaatsen sneuvelden bibliotheekfilialen, buurthuizen of culturele voorzieningen, of bezuinigden gemeenten op groenvoorziening of sportverenigingen.

14 IN GESPREK MET SJORS FRÖHLICH

Marc
Visch
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‘LOKALE
JOURNALISTIEK IS
HET CEMENT VAN EEN
GEMEENSCHAP’

Betrokken op samenleving
Die verhalen over de directe omgeving, niet noodzakelijk,
of misschien zelfs liever niet, over Covid-19, zijn belangrijk
voor de samenleving, vertelt de hoogleraar. “Uiteindelijk,
als er geen informatie circuleert die mensen op elkaar
betrokken houdt en op de samenleving, dan holt dat die
samenleving uit.”
En met verhalen uit de directe omgeving is de
journalistiek het cement dat zo’n samenleving bijeen
houdt. “Dat cement verdwijnt als de journalistiek
verdwijnt. Dat zeggen mensen ook in ons onderzoek: Zij
vinden nieuws uit bepaalde kernen interessant omdat ze
er binding mee hebben. Omdat hun zus er bijvoorbeeld
woont.”

Zuurstof
Lokale journalistiek maakt mensen in de gemeenschap
zichtbaar. “Iedereen vindt het interessant om te lezen wat
mensen doen in je buurt. Dat je leest over wat een bedrijfje
doet dat even verderop in de straat zit, of een verhaal met
dorpsgenoten. Dat is geen hardcore nieuws, maar het telt
op tot wat heel belangrijk is. Het is een beetje als zuurstof,
je denkt er niet aan. Maar als het er niet meer is, heb je
een groot probleem.”

HET BELANG VAN
LOKALE JOURNALISTIEK
Hoe gaat het met de lokale journalistiek? Wie
kan die vraag beter beantwoorden dan Marcel
Broersma. Al 25 jaar doet Broersma aan de
Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar
onder meer lokale en regionale journalistiek. Zijn
antwoord op de vraag is duidelijk: ‘Het gaat minder
goed dan je zou hopen.’ Een gesprek over oorzaak,
oplossingen en de rol van de lokale omroep.
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Marcel
Broersma

De lokale journalistiek sloop de afgelopen maanden
letterlijk Broersma’s huis binnen in de vorm van het
coronavirus. Niet gek, met schoolgaande kinderen.
Gelukkig bleven de fysieke gevolgen voor de Groningse
hoogleraar beperkt, maar met gesprekken over zieke
docenten, mondkapjes en Covid-19 gerelateerde
maatregelen kwam het verhaal van de dag ook tot
achter zijn voordeur.

‘DE MAZEN VAN
HET NET VOOR
NIEUWS WORDEN
STEEDS GROTER’
En die zuurstof is langzaam aan het verdwijnen. Dat
gaat sluipenderwijs, net als in de stikstofcrisis, waar
een groene waas op het land verhult dat de biodiversiteit
achteruit holt. Met de lokale journalistiek in Nederland
gaat het dus minder goed dan je zou hopen, zegt
Broersma. “Met name de regionale kranten hebben het
heel lastig gehad. Die hadden traditioneel een grote rol,
maar je ziet dat de mazen van het net voor nieuws steeds
groter worden”, verwijst hij naar het afgenomen aantal
journalisten bij dagbladen en steeds groter wordende
regionale edities. “Nieuws moet steeds groter zijn om de
krant te halen. Nieuws dat 20 jaar geleden wel de krant
haalde, komt er nu niet meer in. Wil je nu de krant halen,
dan moet het heel erg zijn.”
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Kwetsbaar

Voorbij aan basisvoorziening

Journalist aan de lijn

Ook bij huis-aan-huis-bladen verdwenen journalisten.
Hetzelfde zie je bij regionale omroepen, geeft de
hoogleraar aan, waar bezuinigingen het de makers niet
makkelijker maakten. Lokale omroepen worstelen haast
traditioneel met hun inkomsten, enkele uitzonderingen
daargelaten. En zo verdwijnt het cement uit een
gemeenschap. “Dan is de hoop gevestigd op hyperlocals
op internet. Ook dat is een kwetsbaar model, waar vaak
een persoon heel hard moet werken om het hoofd boven
water te houden.”

“Het is niet goed dat journalistiek wordt uitgehold, niet
goed voor de democratie. Het is ook goed dat dit
signaal wordt opgepikt door de overheid”, concludeert
de Groningse onderzoeker. Er is wel een maar: “Je ziet
dat de overheid initiatieven zoals de huidige pilots en
samenwerkingen financiert op projectbasis. Je ziet
daarom ook subsidies voor onderzoeksjournalistiek. Dat
is begrijpelijk, omdat dit controleerbaar is. Maar je gaat
daarmee voorbij aan de basisvoorziening die journalistiek
moet bieden. Als die basis er niet is, dan kom je ook niet
tot onderzoeksjournalistiek. Voor die basis moet je de
gemeenschap kennen, die komt met tips en verhalen.
Onderzoek is dan de volgende stap.”

De oplossing is te vinden in structurele financiering. Van
het Rijk, maar als het aan Broersma ligt ook vanuit de
gemeenten. Journalistiek lijkt misschien een kostenpost
en geen eerste levensbehoefte, de werkelijkheid is anders.
“Ik denk dat gemeenten dat niet moeten onderschatten.
Op lange termijn is het zichtbaar als er geen lokale
journalistiek is.”

Als je lokale media gaat tellen, dan lijkt het heel wat, toch?
“Maar als je gaat inzoomen op de kwaliteit daarvan, dan
is het een stuk minder. Je ziet dat media met heel weinig
mensen dat wat er nog is, moeten vullen. Dan zie je dat
journalisten afhankelijk zijn van wat naar hen toe komt,
aan persberichten en verhalen. Dat ze niet of minder in de
gelegenheid zijn om er zelf op uit te gaan of om verhalen
te controleren die naar hen toekomen. Je zou kunnen
zeggen dat veel journalisten niet eens aan journalistiek
toekomen.”
En dat is jammer. Meer dan zelfs, geeft Broersma aan.
“Lokaal nieuws geeft mensen iets om over te praten, dat
geven ze ook aan in ons onderzoek.”

‘LOKAAL NIEUWS GEEFT
MENSEN IETS OM OVER TE
PRATEN, DAT GEVEN ZE OOK
AAN IN ONS ONDERZOEK’
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“Ik zou zeggen dat het slimmer is om een euro
in journalistiek te investeren dan in weer een
communicatiemedewerker. Voor elke wethouder is het
goed om geregeld een journalist aan de lijn te hebben.
Investeren in een lokale omroep zou een verstandige
investering zijn.”

Projectfinanciering is de dood in de pot voor een
structureel goed functionerende lokale journalistiek,
meent Broersma. “Je moet zorgen dat er journalisten
zijn voordat schandalen zich aandienen. Niet andersom.
Dan ben je te laat.” En na afloop van een projectsubsidie
stort het weer in, zag hij met eigen ogen bij Focus
Westerkwartier in Groningen.
Nieuws, en dus ook lokaal nieuws, blijkt arbeidsintensief
om te maken en om gefinancierd te krijgen. “Dat is de
paradox van de lokale journalistiek: het belang dat
mensen eraan hechten is hoog, de middelen die ervoor
beschikbaar zijn laag. Een van de belangrijke oorzaken
is digitalisering: schaal is steeds belangrijker, maar juist
dat is voor lokale media lastig. Het is echt zaak voor
de overheid om na te denken over hoe we dit probleem
structureel kunnen oplossen. ”

Nieuw: Groningse
hoogleraar Lokale
Publieke Omroep
De Rijksuniversiteit Groningen krijgt vanaf dit
voorjaar een hoogleraar die zich vooral gaat
bezig houden met de lokale journalistiek en de
rol van de lokale publieke omroep hierbinnen.
De hoogleraar gaat in deze door de NLPO
gefinancierde leerstoel onderzoek doen naar
het belang van de lokale publieke omroep en
hoe je als maatschappij ervoor zorgt dat lokale
journalistiek en lokale informatie op een goede
manier aanwezig is. Deze hoogleraar, die voor
vijf jaar wordt aangesteld, onderzoekt ook wat
de rol van de lokale omroep daarin is. Met
deze leerstoel vult de Groningse universiteit
het wetenschappelijke onderzoeksveld naar
journalistiek in Nederland aan met onderzoek
naar de lokale omroepsector, waarvoor tot op
heden nog relatief weinig aandacht was.
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Voor de herkomst van de naam en oorspronkelijke betekenis van Ik teken voor
80 moeten we terug naar 2017, waar de lokale omroep en het regionale dagblad
TC Tubantia elkaar vonden in een unieke samenwerking. In Newsroom
Enschede werkten journalisten van het dagblad samen met de jonge honden
van de omroep, wat resulteerde in het project Ik teken voor 80.

Opkomstpercentage
Ik teken voor 80 staat voor een opkomstpercentage van 80 procent bij de
eerstvolgende lokale verkiezingen. Dat hoge doel werd niet gehaald, wel ging
de opkomst in Enschede met een vijfde omhoog van 40,21 naar 50,67 procent.
Nu is het verhogen van de opkomst een nevendoel, geeft Ten Harkel aan.“Maar
het is nog steeds belangrijk. Ik vind nog steeds dat je mensen moet oproepen
om niet aan de zijlijn te blijven staan. Daarom laten we de inwoners aan het
woord.”

‘HET PROCES BEGINT BIJ DE
INWONERS, DAARNA VOLGT
DE POLITIEK’

Flip van
Willigen &
Henk ten Harkel

INTERVIEW
IK TEKEN VOOR 80
Lokale journalistiek doet er toe. Zeker in de
aanloop naar de verkiezingen. In Enschede trekt
streekomroep 1Twente de wijken in om over
actuele thema’s te praten met inwoners. Dat doet de
zender met ‘Ik teken voor 80’. Wat houdt het precies
in? In gesprek met hoofdredacteur Henk ten Harkel
en directeur Flip van Willigen.
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Waarom is lage opkomst een probleem?
“Dat betekent in feite dat je een niet-legitiem bestuur hebt.” En dat vonden
omroep en dagblad in de aanloop naar 2018 geen goede zaak. “Wij hebben
gezegd dat inwoners hun stem moeten gebruiken. Dat begint met uit te zoeken
wat er leeft in de straat en de wijk.”

foto
Coen
Krukkert

Het draait om de inwoners van de gemeente, niet om de politici, legt Van
Willigen uit. “Het proces begint bij de inwoners, daarna wordt de politieke
ingeschakeld en kun je kijken en vragen waarom dit wel of niet op een
bepaalde manier aandacht krijgt van de politiek. De basis is de dat we met
onze journalistiek niet de standaard reactieve reactie leveren op wat de
politiek zegt. Want als je dat doet, sla je over wat de burgers zeggen en wat er
daadwerkelijk speelt.”

Weg van de oneliners

‘ZORG DAT
JE MENSEN
EEN STEM
GEEFT EN
LAAT ZIEN HOE
DE POLITIEK
WERKT’

De aanpak betekent weg van de relletjes en incidenten, of zoals Van Willigen
zegt ‘weg van de politiek waarin politici sturen op oneliners om te scoren’. “We
hanteren de methode van seriële onderzoeksjournalistiek”, doceert Ten Harkel.
“Dat betekent dat je een thema uitwerkt met tientallen verhalen, vanuit allerlei
verschillende invalshoeken. Pas dan gaat het publiek reageren en meedoen. Je
probeert op die manier nieuwsgierigheid aan te boren.”
Met de werkwijze van Ik teken voor 80 heeft de omroep vier jaar geleden
onderwerpen op de politieke agenda gezet. Van Willigen geeft een voorbeeld:
“Inwoners misten de wijkcentra en buurthuizen die wegbezuinigd waren. Dat
stond niet echt op de radar van de politiek.”
Tijdens het gesprek benadrukken beide omroepmannen de rol die de lokale
omroep heeft en ook neemt in de gemeenschap. Het waarom van Ik teken
voor 80 komt daaruit naar voren. “Fly on the wall kan misschien goed als
je landelijk of internationaal bezig bent in de journalistiek, maar als je
onderdeel van de samenleving bent zoals een lokale omroep, moet je je
verantwoordelijkheid nemen. Dan pas speel je een rol in de samenleving.”
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Hoe werkt Ik teken voor 80 in de praktijk? Het project bestaat
uit vijf actiepunten leggen Flip van Willigen en Henk ten
Harkel gebroederlijk uit. “We zijn tot deze vorm gekomen
omdat de politici echt wel een verhaal hebben, maar omdat dat
in klassieke debatten niet tot uiting komt.”

foto 1Twente

Stap 1: de straat op

Punt 5: verspreiden op papier

“We gaan een aantal buurten in met collega’s. Daarvoor
hebben we vijf wijken geselecteerd. Daar praten we
met sleutelfiguren, verenigingen, instellingen. Uit die
gesprekken komen thema’s. Die toetsen we bij mensen
in de wijk. Deze gesprekken leveren een top tien op van
thema’s die leven in de stad.”

“Aan het eind gaan we ook een printverslag maken in de
vorm van een krant, met links naar online.”

“Naast het fysiek ophalen van verhalen in de stad, houden
we een stadsbrede enquête. Daarmee willen we zo breed
mogelijk info krijgen over wat er leeft.”

Bij 1Twente draait in de twee maanden voor de
verkiezingen veertig procent van de tijd om Ik teken voor
80. “Verslaggevers zijn twee dagen in de week alleen hier
mee bezig. En in 1TwenteVandaag besteden we wekelijks
aandacht aan de verhalen die we maken in het kader van
Ik teken voor 80. Met de eerste voorbereidingen zijn we al
na de zomervakantie van 2021 gestart.”

Stap 3: de politieke reacties

Partners

“Met de opgehaalde thema’s vragen we de politiek hierop
te reageren. We gaan met alle politieke partijen aan
de slag. Zij mogen één thema aandragen, wij leveren
er twee aan en vragen waarom iets wel of niet in het
partijprogramma staat en wat de plannen zijn.”

1Twente heeft in Bibliotheek Hengelo en Bibliotheek
Enschede partners die helpen bij onder meer het
verspreiden van de enquêtes. Ook RTV Oost gaat
participeren. “En de gemeente, die ons helpt om toegang
te krijgen tot bepaalde zaken. Maar zij gaan niet over de
inhoud.” Daarnaast ziet de omroep ondernemingen en
instellingen aanhaken. “De vorige keer kregen we een
app aangeboden, waarmee we een peiling konden doen.
In drie dagen tijd vulden 2500 mensen die anoniem in. De
uitkomst bleek op 1 zetel af te wijken van de uitslag.”

Stap 2: enquête

Tip
Dat is ook de tip van de directeur voor andere omroepen. “Het is een
doorlopend verhaal. Het gaat erom dat politiek gebaseerd is op wat de
samenleving daadwerkelijk is, met alle tinten en smaken. Zorg dat je mensen
een stem geeft en ze ook laat zien hoe de politiek werkt, en doe dat als omroep
op een onafhankelijke manier. Het is ook een kwestie van politici de spiegel
voorhouden, dat ze niet een keer per vier jaar naar buiten komen voor hun
verhaal.”
Door echt te vragen wat leeft in de stad en mensen aan het woord te laten die
anders denken en niet de nadruk te leggen op tegenstellingen komen mensen
ook tot elkaar. Daarvan zijn de twee overtuigd. “Juist doordat wij daarin die
onafhankelijke rol spelen.”

Innovatieve
Wat is er innovatief aan Ik teken voor 80?
Ten Harkel: “Dat wij vragen wat er speelt bij de mensen, wat zij belangrijk
vinden. Daarnaast zijn de manieren waarop we het naar de inwoners
brengen via onze kanalen op zijn minst speels en leuk.” Hij geeft een
voorbeeld over de plannen voor dit jaar. “We dachten eerst aan Zoombijeenkomsten, maar toen kwam een van de verslaggevers met het idee
om een tafel buiten te zetten en daar met dikke jassen aan een gesprek
te organiseren in een wijk. Inhoudelijk is dat leuk.”
Ik teken voor 80 is een succes vanwege de doorlopende aanpak. “Het
is belangrijk dat je daadwerkelijk met verhalen inwoners bereikt”,
benadrukt Van Willigen. “Daarvoor moet je creativiteit gebruiken en
daarom ben ik ook blij met onze soms druistige redactie.” Ten Harkel
wijst op de kracht van de herhaling: “Een verhaal is geen verhaal. Je
moet mensen constant confronteren met wat je doet.”

Punt 4: uitzenden
“Deze interviews gaan we uitzenden en op al onze online
kanalen plaatsen. Dat lijkt saai, maar we merkten vier jaar
geleden dat mensen het echt fijn vonden om te horen waar
zo’n partij voor stond, in plaats van alleen marketingsoep
tot zich te krijgen.”

Bestaat sinds:
Twee edities:
Twee samenwerkende
omroepen:
Officieel publieke
omroep voor:
Professionele krachten:
Vrijwilligers:
Redactie/studio:
Bekostiging:
Begroting:
Eigen inkomsten:
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Voorbereiding

2018
1Twente Enschede en 1Twente Hengelo
St. Omroep Enschede (sinds 2007) en St. Lokale Omroep Hengelo (sinds 1998)
Enschede en Hengelo
In loondienst 7 fte. Met freelancers samen in totaal 15 à 16 fte
120 Enschede / 50 Hengelo
Balengebouw Enschede / Bibliotheek in Hengelo
€400k gemeente Enschede (vanaf 2022) en €50k gemeente Hengelo, met als doel nog
€500k bij Rijk en Provincie
€700k tot €800k ton tot €1,1M voor Enschede en tussen de €100k en €150k voor Hengelo
tussen de €400k en €800k voor Enschede en tussen de €50k tot €100k voor Hengelo
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‘ALLEEN
FINANCIEEL
GEZONDE
OMROEP KAN
VOLWAARDIGE
WAAKHOND
ZIJN’
Youssef Louakili is sinds een
half jaar directeur Media en
Creatieve Industrie bij het
ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Een
gesprek over het belang van
lokale journalistiek en goede
financiering en de lokale
publieke omroep. “Pas als
omroepen in hun bedrijfsvoering
financieel gezond zijn, kunnen
ze hun rol als volwaardige
waakhond op zich nemen.”
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Louakili heeft wat met nieuws. Niet gek natuurlijk als
je op deze plek zit. En echte mediaconsument noemt
hij zichzelf. “Mijn vrouw en ik zijn geabonneerd op drie
dagbladen en ook drie weekbladen”, vertelt hij tijdens
het interview via videodienst Webex - verplicht voor
rijksambtenaren. “Ik begin in de ochtend al vrij vroeg met
het lezen van de ochtendkranten. Eerst de opiniepagina’s,
kijken wat de teneur is. Dan het nieuws. We hebben in
Nederland goede journalisten en mooie kranten. Daar
mogen we best trots op zijn. Ik denk dat we niet te weinig
stil kunnen staan bij hun belang voor de democratie.”

‘DE LOKALE JOURNALIST
KOMT DICHT BIJ DE
LEEFWERELD VAN MENSEN’
Ervaren beleidsmaker
De kersverse directeur is een ervaren beleidsmaker,
die de talentenklas van de Algemene Bestuursdienst
doorloopt. Sinds hij in 2008 begon bij het ministerie van
OCW vervulde hij verschillende functies. “Het snijvlak
tussen bestuur en politiek, dat spreekt me erg aan”, zegt
hij over wat hij aantrekkelijk vindt aan zijn werk. En in
deze functie? “Ik heb een brede portefeuille (van archieven
tot bibliotheken, van bioscopen tot omroepen, red.). Maar
een van de dingen die mij motiveert is zonder meer
het belang van de journalistiek als basis voor een goed
functionerende democratie.”
Zijn stempel op zijn nieuwe beleidsterrein heeft hij nog
niet kunnen drukken, ook omdat hij lange tijd werkte
onder een demissionaire minister (Slob), en omdat
diens opvolger staatssecretaris Gunay Uslu pas net is
aangetreden. Het vorige kabinet heeft behoorljk wat
experimenten in gang gezet. “Met mooie samenwerkingen
als resultaat. Je ziet dat er echt wordt geëxperimenteerd
en dat er mooie verhalen worden gemaakt. Regionale
en lokale media zitten dicht op mensen, met concrete
verhalen. De lokale journalist komt dicht bij de leefwereld
van mensen.”

Youssef
Louakili

Waarom is het belangrijk dat de lokale journalistiek
professioneler en sterker wordt? Is het belangrijk?
“Journalistiek op lokaal niveau is essentieel voor het
functioneren van de democratie. Informeren, controleren
en binden. Dat zijn essentiële functies die de journalistiek
vervult. Kritisch op democratische besluitvorming, met de
controlerende functie. Lokale journalisten brengen echt
iets teweeg. Dat is goed voor het openbaar bestuur.”

Belang op agenda
Louakili ziet een verandering in het denken over lokale
journalistiek. “Als je kijkt naar de kamerdebatten over de
mediabegroting, dan kwam lokale journalistiek daar in
2017 niet in voor. Eind november 2021 was het echt een
thema. Het belang van lokale journalistiek is daar echt
op de agenda gezet. Arie Slob heeft daar zich hard voor
gemaakt. Daar kunnen we echt verder mee.”
Over lokale journalistiek doen sommigen soms
neerbuigend. Onterecht, vindt Louakili. “Het belang is
gelijkwaardig. Een journalist in politiek Den Haag is net zo
belangrijk als een lokale journalist. Ik merk dat dit besef
er niet bij iedereen is, daar ga ik aan werken.” Hoe gaat hij
dat doen? “We gaan de nieuwe staatssecretaris mee het
land innemen, laten zien met welke liefde voor het vak
en betrokkenheid journalisten hun werk doen, vaak met
weinig middelen.”
Gesteund door verschillende onderzoeken pleiten de
lokale omroepen voor structurele financiering. Hij ziet
de noodzaak. “Pas als omroepen in hun bedrijfsvoering
financieel gezond zijn, kunnen ze hun rol als volwaardige
waakhond op zich nemen.”

‘ANDERE MANIER VAN
FINANCIERING BETEKENT
NOGAL WAT’
In het regeerakkoord is afgesproken de financiering van
het gemeentefonds naar het rijk over te brengen en extra
te investeren. Wat betekent dit voor de streekomroepen?
“We gaan samen met NLPO en andere partijen kijken hoe
we het regeerakkoord in de praktijk gaan invullen, want
die andere manier van financiering betekent nogal wat
voor de lokale omroepen. Dat maakt, zo is het idee in elk
geval, de onafhankelijke positie van de lokale omroepen
een stuk sterker.”
Wat valt er te zeggen over het tijdspad? En over extra
structurele middelen voor de lokale omroepen?
“Op dit moment is het te vroeg om te spreken van een
tijdpad. De komende periode gaan we vooral het gesprek
aan met onder meer NLPO en Vereniging Nederlandse
Gemeenten over de uitwerking en uitvoering. Dat moeten
we goed en zorgvuldig doen. Het is namelijk complexe
materie. Natuurlijk kunnen omroepen en gemeenten er
van op aan dat we niet stilzitten. Kortom: aan de slag!”
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‘HOE DICHTERBIJ HOE
RELEVANTER HET IS
VOOR JOU’

‘JUIST OP LOKAAL
NIVEAU MOETEN
BESTUURDERS
BEVRAAGD WORDEN’

Om maar meteen met de deur in huis te vallen:
wat doet een bestuurlijk ambassadeur voor de
streekomroepvorming?
Lacht: “Ik heb de volledige functieomschrijving nog niet
gelezen, maar na het leuke gesprek dat ik had met Marc
Visch van de NLPO besloot ik ja te zeggen. De verbinding
met media en lokale media vind ik interessant, gezien
mijn achtergrond. Ik zie mezelf als promotor van de lokale
media en de streekomroepen en stel mezelf tot doel dat
ik mijn collega’s op het spoor breng om de lokale media
te versterken. Ik wil medebestuurders helpen hoe je dat
het beste kunt doen. Als ik met mijn netwerk daarbij kan
helpen, dan doe ik dat.”
Het belang van lokale journalistiek staat niet ter discussie
bij burgemeester Fröhlich. “Hele lokale items komen
in ons geval niet op RTV Utrecht. Bij ons bijvoorbeeld
het verhaal over de sluiproutes bij Vianen, dat is
echt van belang voor de mensen die er wonen. Daar
kan de lokale omroep zijn rol pakken. Hoe dichterbij
hoe relevanter het is voor jou.” Hij verwijst naar de
aankomende gemeenteraadsverkiezingen. “Daar moet
je de journalistiek goed op hebben zitten. Er zijn genoeg
gemeenten waar raadsvergaderingen en besluiten in de
lucht verdwijnen.”

INTERVIEW
SJORS FRÖHLICH
Burgemeester Sjors Fröhlich van
Vijfheerenlanden is ambassadeur bij de
VNG voor de streekomroepvorming, een
landelijke initiatief om de lokale omroepen
te versterken. Dat is best logisch, zo vindt
hij ook zelf gezien zijn achtergrond. De
oud-hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio,
tevens voormalig programmamaker en
verslaggever, over het ambassadeurschap.
“Juist op lokaal niveau moeten bestuurders
bevraagd worden.”
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Vooroordelen
Als het gaat over gemeenten waar omroepen bezig
zijn een streekomroep te vormen, dan merkt hij dat er
vooroordelen zijn rondom samenwerkingen. “Natuurlijk
zijn die er. Soms zijn er lokale omroepen die ontstaan zijn
uit piraten, dan is het lastiger om journalistieke taken
te krijgen. Dan moet je beide partijen wat helpen”, geeft
hij aan. Bijvoorbeeld door ze op het spoor te zetten van
samenwerkingsverbanden en landelijke subsidietrajecten.
“Er zijn veel initiatieven waarbij journalisten gefaciliteerd
worden, zoals de pilot Journalistieke professionalisering
lokale publieke mediadiensten.”

foto gemeente
Vijfheerenlanden

Sjors
Fröhlich

Had u die vooroordelen zelf ook?
“Nee, niet zozeer vooroordelen. Ik weet ook wel dat een
lokale omroep niet de middelen heeft van een nationale
of regionale omroep. Dan is het lastig om je werk te doen,
maar ik zie toch dat dat gebeurt. Daar heb ik veel respect
voor.”
Voor de lokale democratie is het belangrijk dat media een
goede controlerende functie hebben, herhaalt hij. “Waar
dat niet zo is, moet je lokale media op stoom brengen.
Je hebt als college de gemeenteraad die kaders stelt en
vragen stelt, maar je hebt als lokaal bestuur ook de media
als tegenpartij nodig om te functioneren. Juist op lokaal
niveau moeten bestuurders bevraagd worden. Dat zie je
verdwijnen. En dat heeft allemaal met geld te maken.”

Spanningsveld
Lokale omroepen voelen geregeld een spanningsveld
tussen de financiering vanuit de gemeente en een
kritische benadering van de lokale bestuurders.
Deze afhankelijkheid mag nooit een rol spelen in de
verslaggeving, stelt Fröhlich. “Ik zie het ook als mijn
taak om bestuurders duidelijk te maken dat je nooit
rancune over berichtgeving mag vermengen met
subsidieverstrekking. Dat moet echt altijd los staan.
Berichtgeving moet kritisch kunnen zijn, zonder dat dit
financiële consequenties heeft. Natuurlijk vind ik ook
weleens iets niet leuk. Dan ik bel de journalist waarom hij
of zij mij niet even heeft gevraagd om toelichting. Daar
komen we dan altijd uit.”
Sommigen beweren dat de overheid zijn eigen
tegenmacht moet organiseren. Zoals u zelf ook
aangeeft speelt geld daarbij een rol. Ziet u ook een rol
als ambassadeur om iets te doen aan de financiële
positie van de lokale omroepen?
“Ik wil heel realistisch zijn. Veel gemeenten hebben
financiële problemen, vaak ontstaan uit de verplichte
taken die ze moeten uitvoeren in het kader van de wmo
of jeugdzorg. Binnen de gemeentebegroting geld vinden
voor de lokale omroep is dan lastig.” Volgens Fröhlich is er
altijd wel iets te doen om de positie van de lokale omroep
te versterken. “Het kan een locatie voor een studio zijn, of
goede faciliteiten waardoor een omroep goed verslag kan
doen van raadsbijeenkomsten.”

Structureel geld
Uiteindelijk is ook lokale journalistiek een
arbeidsintensief proces, weet Fröhlich haast als geen
ander. “Daarom is het van belang dat landelijk die
financiering structureel goed geregeld wordt, bijvoorbeeld
door geld aan het gemeentefonds toe te voegen. De
huidige pilots zijn leuk, maar die lopen af.”
Hoe gaat u dat doen?
“Ik zie het ook als mijn rol om de druk erop te houden.
Aan Gunay Uslu, die als staatssecretaris verantwoordelijk
is voor Media, geef ik daarom mee dat zij in de nieuwe
begroting rekening moet houden met goede financiering
van de lokale omroepen.”
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HET PBO: HOE ZIT HET
OOK AL WEER?
Wat is een pbo? Waarom is het belangrijk voor de lokale omroep en voor de
gemeente(n)? Hoe zorg je ervoor dat het pbo de verschillende stromingen
uit een lokale gemeenschap vertegenwoordigt en op welke manier hou je de
omroep de spiegel voor? Negen vragen en antwoorden over het het pbo.

1. Wat is een PBO?
Een pbo is het ‘programmabeleid
bepalende orgaan’ (pbo) van
de lokale omroep. Dit bestaat
uit vertegenwoordigers of
afgevaardigden van de belangrijkste
in de gemeente of gemeenten
voorkomende maatschappelijke,
culturele, godsdienstige en
geestelijke stromingen. Het pbo
bepaalt het beleid voor het mediaaanbod van een lokale omroep en
toetst op die manier of de omroep
een representatief aanbod heeft
voor het verzorgingsgebied van de
omroep. In de praktijk betekent dit
dat het pbo het door het bestuur en/
of de redactie voorgestelde mediaaanbodbeleid vaststelt, door daaraan
zijn goedkeuring te hechten.

2. Wanneer is een pbo
representatief?
Een lokale omroep stelt, meestal
in overleg met de gemeente, een
pbo samen aan de hand van de
belangrijkste stromingen in zijn
verzorgingsgebied (zie punt 1). De
gemeenteraad oordeelt uiteindelijk
of de gekozen stromingen voor de
lokale gemeenschap van belang zijn
en een stem moeten hebben in het
pbo.

HET VERHAAL VAN LOKAAL 16

3. Waar kan de gemeenteraad
naar kijken voor een toets van
representativiteit?
Zoals bij punt 2. ook staat beschreven,
kijkt de raad naar een goede
vertegenwoordiging van de voor de
gemeente relevante stromingen.
Daarnaast kan de raad toetsen of de
vertegenwoordigers representatief
zijn voor hun stroming, bijvoorbeeld
door te kijken of ze een goede band
met en aantoonbare kennis van die
stroming hebben. Staan zij binnen
de gemeente bekend als representant
van die stroming en zijn ze als lid
van het pbo zichtbaar en benaderbaar
voor mensen en organisaties?
Als laatste kan de gemeenteraad
kijken of het pbo een evenredige
vertegenwoordiging kent naar
leeftijd, geslacht, etnische afkomst
en – indien relevant – geografische
spreiding over de kernen.

4. Wie bepaalt of een pbo
representatief is?
De gemeenteraad is daar door de
wetgever voor aangewezen. De
gemeenteraad krijgt dit verzoek
voorgelegd door het Commissariaat
voor de Media in het kader van
een aanwijzingsprocedure. Om als
lokale omroep voor een aanwijzing
in aanmerking te komen moet de
gemeenteraad het Commissariaat
positief adviseren over de
samenstelling van het pbo. Daarop
neemt het Commissariaat een
besluit.

5. Waarom een pbo?
Omdat de wetgever dit als eis stelt om
voor een aanwijzing als een lokale
omroep in aanmerking te komen. Het
pbo borgt de representativiteit van
een omroep voor een gemeente.

6. Is een pbo verantwoordelijk
voor het samenstellen van de
programmering?
Nee. Deze verantwoordelijkheid ligt
bij de programmamakers, inclusief
de nieuwsredactie en uiteindelijk bij
het bestuur. Het pbo toetst de wensen
en behoeften aan programma’s en
informeert de redactie hierover. Het
pbo zorgt er met zijn vaststelling
van het media-aanbodbeleid voor
dat de met het media-aanbod
nagestreefde doelstellingen worden
gehaald en dat de doelgroepen
worden bereikt. Het pbo ziet erop
toe dat de wettelijk verplichte
ICE-percentages (het programmaaanbodvoorschrift) worden gehaald.
De verantwoordelijkheid voor de
naleving van deze mediawettelijke
verplichting ligt uiteindelijk bij het
bestuur van de lokale omroep.

7. Kijkt een pbo alleen naar
nieuwsvoorziening?
Nee. Het pbo toetst het media-aanbod
aan de ICE-norm, dus of er voldoende
informatieve, culturele en educatieve
programmaonderdelen gemaakt en
uitgezonden worden.

‘BONTE MIX VAN
STROMINGEN ZORGT
VOOR BOEIENDE
DISCUSSIES’
Evert
Cuijpers
8. Hoe toetst een pbo de
programmering?
Het pbo kijkt of de lokale
omroepprogrammering overeenstemt
met het door hem vastgestelde
media-aanbodbeleid en of de
programmering voldoet aan het
programmavoorschrift. Dat doet
het pbo door in programma en
programma-onderdelen onderscheid
te maken tussen informatieve,
culturele en educatieve onderdelen.
Op die manier kan het pbo toetsen of
het wettelijk verplichte percentage
van deze programmaonderdelen
gehaald wordt. Om dit op een
goede manier te kunnen, moet een
pbo tenminste vier keer per jaar
samenkomen.

9. Wat is het doel van een pbo?
Een goed functionerend pbo stelt
met regelmaat (jaarlijks) het
programmabeleid vast en stuurt dit
bij. In een goed samenspel met de
programmamakers en redactie van
de lokale omroep moet dit resulteren
in een sterkere programmering die
de verschillende stromingen en
doelgroepen binnen een gemeente
bereikt.

Een goed functionerend pbo
is een verrijking voor elke
lokale omroep. Dat is de stellige
overtuiging van directeur Evert
Cuijpers van Omroep Venlo.
“De bonte mix van vertegenwoordigde stromingen zorgt
voor boeiende discussies over bijvoorbeeld inclusieve
journalistiek”, vertelt de directeur van de omroep die
meerdere keren tot lokale omroep van het jaar werd
verkozen. “Discussies die nooit worden afgesloten met wat
goed en wat fout is, maar wel in meer bewustwording en
daarmee ‘rijpheid’ bij redacties resulteren.”
Niet elke wens van pbo of hoofdredactie is uitvoerbaar.
“Gezien de zeer matige overheidsbekostiging van lokale
omroepen, kunnen een hoofdredactie of een pbo wel
bepaalde wensen hebben, maar die zijn lang niet altijd
financieel haalbaar”, aldus Cuijpers. Ondanks dat loont
het volgens hem meer dan de moeite om je als omroep
in te spannen voor het pbo. “Een goed pbo met de juiste
samenstelling en gemotiveerde leden vormt naast de
verplichte entiteit een spiegel, is een informatiebron en
brengt positieve inspiratie die ik iedere omroep gun.”
Hoe zorg je er als omroep voor dat je pbo representatief
én actief blijft en wiens verantwoordelijkheid is dat?
“Vaak zie je dat het pbo door lokale omroepen als
noodzakelijk kwaad wordt gezien. In Venlo ervaren
we dat een goed functionerend pbo juist meerwaarde
levert. Vanuit een onafhankelijke positie geven de leden
feedback. Die kan met de breedte van de programmering
te maken hebben, maar ook de diepgang raken. Pbo-leden
zijn daarmee ook ambassadeurs én voelsprieten van de
omroep.”
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Verslag van een geslaagde
conferentie Het Verhaal van
Lokaal - 12 november 2021,
Beeld en Geluid Den Haag
Coronacrisis, klimaatmaatregelen en een
tekort aan woningen. Het zijn voorbeelden van
landelijke onderwerpen die lokale bestuurders
en inwoners van gemeenten op hun bordje
krijgen. Het zijn ook onderwerpen waarbij
draagvlak en een zorgvuldig democratisch
proces van groot belang zijn. Dat gaat niet zonder
goed functionerende lokale journalistiek als
controlerende macht. Over de rol die de lokale
omroep daarin kan én moet spelen, daarover
ging de drukbezochte conferentie Het Verhaal
van Lokaal die eind vorig jaar werd gehouden
bij Beeld en Geluid in Den Haag. Aan de orde
kwamen vragen als ‘Hoe is het gesteld met de
waakhondfunctie van de lokale omroepen? Wat is
de rol van gemeenten en andere overheden? Hoe
kunnen zij de krachten bundelen?’

Conferentie Het
Verhaal van Lokaal

‘BESCHOUW LOKALE
JOURNALISTIEK NIET
ALS SLUITPOST’
Nepnieuws, polarisatie, de nog steeds groeiende kloof
tussen burgers en de politiek. Het zijn problemen die
niet met een druk op de knop op te lossen zijn. Daarover
zijn de aanwezigen bij de eerste editie van Het Verhaal
van Lokaal op 12 november het wel eens. Dat geldt ook
voor een van de belangrijkste conclusies van de dag: “De
lokale democratie heeft onafhankelijke journalistiek
nodig ter controle van gemeentebestuurders.”
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Het zijn de woorden van Pieter Jeroense, verantwoordelijk
voor lokale democratie bij de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG). Het thema van de dag is niet voor
niks: Van de straat naar de raad. In verschillende sessies
bediscussiëren journalisten en bestuurders van lokale
omroepen, gemeentebestuurders en beleidsambtenaren
de rol van de lokale omroep voor de lokale democratie.

Controle macht moet lokaal
Jeroense is een van de sprekers die de discussie aanjaagt.
Hij sluit naadloos aan bij de boodschap van Marc Visch,
directeur-bestuurder van de NLPO en de organisator van
de dag. Want ook Visch ziet die bedreiging voor de lokale
democratie. “Kijk naar roep om meer woningen. Dat is
een landelijke visie, maar die opdracht komt terecht
bij gemeenten. Daar wordt gebouwd.” De controle van
de macht is daar nodig, betoogt hij. Bij dit onderwerp,
omdat raadsleden en wethouders de druk voelen van
projectontwikkelaars, om maar een voorbeeld te geven,
maar ook bij andere onderwerpen als jeugdzorg. De
grotere taak van de gemeenten verhoudt zich niet tot de
kracht van lokale media, want is nog steeds afnemend,
weet Visch: “Kranten en huis-en-huisbladen trekken zich
nog steeds terug.”
Ook lokale omroepen kunnen in veel gevallen nog niet
echt een vuist maken. Voor de omroepen ligt daar een
kans, maar ook een wettelijke opdracht. Uitvoering
daarvan is echter makkelijker gezegd dan gedaan,
onderstrepen meerdere sprekers deze dag. Het probleem is
helder. De financiering, die is teveel gericht op incidentele
vergoedingen, waar structurele financiering nodig is,
betoogt de Groningse hoogleraar Journalistieke Cultuur
en Media Marcel Boersma. “Mensen willen continuïteit en
diepgang, dat is lastig te bereiken als de basis niet op
orde is.”

Volwassen lokaal mediabeleid nodig
In Jeroense (VNG) heeft Boersma een medestander.
“De rijksoverheid is mede verantwoordelijk om die
journalistiek mogelijk te maken, ook financieel.” De VNG
pleit voor structureel 30 miljoen euro. Al zou financiering
niet alleen van het Rijk moeten hoeven komen, aldus
Jeroense. “Mijn oproep aan gemeenten is om lokale
journalistiek niet als sluitpost te beschouwen, maar een
volwassen lokaal mediabeleid in te richten.”
Dat beleid moet gericht zijn op onafhankelijke
journalistiek. Evert Cuijpers, directeur van Omroep Venlo,
verwoordt het later deze middag kernachtig: “Als je niet
bereid bent je eigen tegenmacht te organiseren, dan is dat
het failliet van de democratie”, citeert hij uit een gesprek
dat hij onlangs had met demissionair minister Arie Slob.
“Daar ben ik het hartstochtelijk mee eens.” Jeroense: “Dat
onderscheid ons van sommige andere landen.”
De deze zomer aangetreden directeur media Youssef
Louakili van het ministerie van OCW benadrukt het
belang van lokale media. “Het is de taak van lokale media
om lokale thema’s aan te snijden die mensen raken. Kijk
zelf eens waar je langs scrollt of swipet, hoeveel van die
onderwerpen gaan over wat er in je gemeente afspeelt?
Dat is meer dan je denkt.” Of daarvoor al meteen extra
geld komt, dat kan Louakili niet toezeggen. “Dat is aan de
politiek. Wat ik wel kan toezeggen is dat ik het pleidooi
voor lokale media van harte ondersteun en blijf steunen.”

HET VERHAAL VAN LOKAAL 19

Maatschappelijke relevantie
Gangadin sprak zestig personen bij twintig omroepen.
Het gaat onder meer om burgmeesters, wethouders
vertegenwoordigers van de culturele en maatschappelijke
organisatie, bedrijfslevens en leidinggevenden bij de
omroepen. Zijn onderzoek levert twee belangrijke
antwoorden op.
Namelijk het antwoord op die vraag, zijn lokale omroepen
maatschappelijk relevant? “Ja.” En het antwoord op
de vraag: Hoe toon je dat aan? Gangadin ontwikkelde
hiervoor een model, dat in 2022 ter beschikking gesteld
wordt aan de omroepen. De kern van het model: “Ben
je als omroep in staat om beweging te creëren? Dat is
meetbaar, je kunt zien hoe mensen over een onderwerp
praten en over jouw omroep. Dat maakt duidelijk dat je
maatschappelijke relevant bent.”

‘PRAAT MET MENSEN
OP DE STRAAT’

Meer vertrouwen in lokale journalistiek
De steun voor lokale journalistiek is hard nodig, betoogt
Jeroense. “Zonder professionele journalistiek om feiten
te controleren en te duiden, ontstaat volop ruimte voor
wantrouwen, polarisatie en desinformatie.” Dat raakt ook
de journalistiek, stelt de Leidse wethouder Yvonne van
Delft (cultuur). “Word je wel vertrouwd als journalist?”,
vraagt ze zich af. Zeker wel, antwoordt Visch: “Uit
onderzoek blijkt dat hoe dichterbij een medium bij een
inwoner staat, hoe meer vertrouwen er is.”
Meer geld is er nodig voor de lokale journalistiek bij sterke
streekomroepen. Daarover is iedereen het deze middag
eens. Maar waarom moet dat geld van de overheid komen?
Visch is daar helder over: “Wij, de lokale omroepen, zijn de
derde laag in het publieke bestel, zo is dat georganiseerd.”
En bij de wettelijke verplichtingen hoort dito financiering.
Abonnementsgelden zouden een andere
financieringsbron kunnen zijn. Boersma geeft aan dat dit
niet eenvoudig is. “Er is een duidelijke paradox tussen het
belang dat we hechten aan nieuws en wat we er voor over
hebben. Voor nationaal nieuws is dat er nog wel, maar
voor lokaal nieuws is dat lastig.” Voor afdoende reclameinkomsten geldt hetzelfde: “De schaal is beperkend.”

Streekvorming
De VNG en de NLPO hebben aangestuurd op
streekvorming van lokale omroepen, gesteund door
de landelijke politiek. Daarmee zou de stap naar
professionalisering gezet moeten worden, ook voor de
journalistiek. Onderzoek van de KWINK Groep bevestigt
dat beeld voor een deel. Omroepen worden efficiënter,

HET VERHAAL VAN LOKAAL 20

Lees meer over het onderzoek

hebben verhoudingsgewijs ook wat meer middelen.
“Maar streekvorming alleen is niet voldoende voor het
behalen van kwaliteitscriteria”, stelt onderzoekster
Janine Mulder. Haar conclusie, ook op basis van een reeks
aan voorgaande onderzoeken: “Het grootste knelpunt
is de beperkte financiering van de lokale publieke
omroep.” Het advies aan gemeenten: “Denk goed na wat
je wilt met de lokale publieke omroep, zonder dat je de
onafhankelijkheid beïnvloedt.”

Journalistiek dwingt tot zelfreflectie
Hoogleraar Broersma benadrukt de noodzaak van lokale
dagelijkse journalistiek: “Het is belangrijk dat de lokale
journalistiek van dag tot dag gebeurt. Dat de wethouder
een paar keer in de week vragen krijgt. Dat nodig uit tot
zelfreflectie. De basis moet op orde zijn, dan volgt daaruit
onderzoeksjournalistiek.” Pieter Jeroense (VNG) merkte
het ook in zijn eerdere functies, als gemeentesecretaris in
Alphen aan de Rijn en woordvoerder in Leiden. “Wat er in
de media verschijnt, is dagelijks onderwerp van gesprek
aan de collegetafel.”

Daarbij gaat het onder meer over een wethouder die
zijn mening bijstelt, maar ook over andere zaken.
Omroepdirecteur Cuijpers geeft een voorbeeld uit Venlo:
“Naar aanleiding van seksueel overschrijdend gedrag
in het verenigingsleven hielden we een enquête onder
sportverenigingen met de vraag of ze hiervoor beleid
hadden. het antwoord was schrikbarend, er was geen
actie en beleid. Een jaar, toen we weer een enquête
hielden, bleek dat 40% van de verenigingen wel actie had
ondernomen.”

‘Praat met mensen op de straat’
Dat goede lokale journalistiek ertoe doet, dat is ook voor
Sjors Fröhlich, burgemeester van Vijfheerenlanden helder.
Dat kan ook haast niet anders, gezien zijn vorige leven
als journalist en hoofdredacteur van BNR. “Lokale media
spelen een belangrijke rol, kunnen onderwerpen op de
agenda zetten”, zegt hij in een paneldiscussie over de rol
van lokale media bij het versterken van de band tussen
politiek en burger. Controle van de macht en de politiek
is een kant van het verhaal, geeft hij aan. De andere kant:
“Ga met de mensen praten, beperk je niet tot alleen het
verslaan van de raadsvergadering. Die mening van ome
Jan is belangrijk. Vraag wat mensen ervan vinden, ga
daarmee aan de slag.”

Om die taak goed uit te voeren, is geld nodig en moet
meer geïnvesteerd worden in de lokale omroep - een
terugkerende conclusie uit alle hoeken deze dag. Die
conclusie delen de panelleden deze middag dus ook.

Risico pilots
De blik richt zich vervolgens in eerste instantie op Tweede
Kamerlid en mediawoordvoerder voor D66 Jorien Wuite.
Zij kan zich vinden in de roep om betere financiering.
“Het risico van tijdelijke oplossingen en pilots is dat dat
mensen niet kiezen voor het vak”, ziet ze. Het signaal dat
zij afgeeft in haar partij en de Kamer: “Het is belangrijk om
incidenteel geld om te zetten naar structureel.”
En de grote techbedrijven, die veel advertentiegelden
naar zich toe trekken, moeten die niet bijdragen? Die
nemen hun verantwoordelijkheid wel degelijk, stelt Arjen
El Fassed, hoofd Public Policy bij Google Nederland.
Bijvoorbeeld in de vorm van gratis opleidingen en
innovatieregelingen. “Daar laten media-organisaties
nu veel geld liggen.” En de concurrentie met media op
de advertentiemarkt? Bij Google Nieuws staan geen
advertenties, betoogt El Fassed: “Onze verdiensten zitten
bij advertenties rond bijvoorbeeld de zoekvraag naar
schoenen.” Hij wijst op de verschuiving van reclamegeld
naar sites voor banen en huizen, zoals Funda. “Die
advertenties stonden vroeger in de krant.”

Coalitie voor het vrije woord
Sterke lokale media en lokale omroepen zijn een
must voor inwoners én voor de lokale overheid, vat
NLPO-directeur Marc Visch de dag samen: “Een goed
geïnformeerde inwoner, is ook betrokken en is daardoor
actiever.” De oplossing voor een goede lokale omroep
moet vanuit alle partijen komen, betoogt Pieter Jeroense
eerder op de dag. Hij doet een oproep voor een Coalitie
voor het Lokale Vrije Woord. “Bestaande uit onder
meer lokale omroepen, schrijvende pers, webmedia en
vertegenwoordigers van de overheid.”
Het slot van de dag is voor voorzitter Suse van Kleef. “Ik
hoop dat het niet bij mooie woorden blijft, maar dat die
woorden omgezet worden in daden.”

Lokale journalistiek is van belang voor de
gemeenschapszin, stelt Boersma. “Het biedt een lokaal
referentiekader, maakt het gesprek mogelijk over
onderwerpen die dichtbij zijn en zorgt daarmee voor
betrokkenheid.” Ook bij de politiek. De maatschappelijke
relevantie van een omroep is groot, geeft hij aan. Voor
omroepbestuurders is dat niks nieuws. “Maar hoe toon je
dat aan?”, is de vraag die Vijay Gangadin van adviesbureau
Aethiqs stelde aan de omroepmedewerkers. “En dan bleef
het stil.”
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Heeft een omroep

DE ACTUELE STAND
VAN DE LOKALE
OMROEP IN KAART

Heeft geen omroep

Hoe is de lokale omroep in jouw gemeente
georganiseerd? Wat is de bekostiging van de
omroep? En in welke mate werkt een lokale
omroep samen met andere omroepen en is
er sprake van een streekomroep?

Op delokaleomroepinkaart.nl staat een actueel overzicht de lokale omroepen
in Nederland. Hier vind je:
■ Een overzicht van de lokale omroepen in Nederland;
■ De streekindeling;
■ De vordering in streekomroepvorming;
■

En de spreiding van de bekostiging vanuit het gemeentefonds voor de
lokale omroep en voor de streekomroep

Op deze manier maakt de site ook de belangrijke transitie van de lokale
omroep naar streekomroep inzichtelijk voor beleidsmakers, onderzoekers en
andere geïnteresseerden.
Lokale publieke omroepen zijn momenteel actief in ruim 350 gemeenten. Zij
hebben een belangrijke rol die versterkt moet worden. Omroepen en gemeenten werken daarom samen om de lokale omroep te reorganiseren van 352
lokale media-instellingen naar 80 zogenoemde streekomroepen. Een gezonde
lokale omroep maakt bovendien duurzame samenwerking mogelijk met de
regionale en landelijke publieke omroep.

Benieuwd naar een actuele stand van de
lokale omroep in jouw gemeente?
Ga naar delokaleomroepinkaart.nl.
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GERAAKT DOOR

HET VERHAAL
VAN LOKAAL?
Stuur dit magazine door naar een
collega of relatie. Of stuur een mail naar
hetverhaalvanlokaal@nlpo.nl zodat je de
volgende editie direct in je mail ontvangt.
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