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1 ALGEMEEN 

 

1.1 Doelstellingen media-aanbodbeleid 

Stichting Omroep Ede stelt zich ten doel om onafhankelijke informatie op alle maatschappelijke terreinen 
te bieden aan de inwoners van het verzorgingsgebied, de gemeente Ede. De informatievoorziening moet 
zodanig zijn dat inwoners zicht hebben op de democratische besluitvorming in de gemeenteraad en 
voldoende kennis kunnen nemen van uiteenlopende standpunten over de in de Edese gemeenschap 
levende maatschappelijke kwesties en ontwikkelingen. Daarnaast dient het aanbod informatie te 
bevatten over wat er te doen is in de gemeente en de ‘natuurlijke habitat’ van de inwoners. De informatie 
wordt zodanig aangeboden dat rekening wordt gehouden met de technische ontwikkelingen die zorgen 
voor een maximaal bereik. 

De radio- en tv-programma’s worden behalve via radio en tv ook via de website, SoundCloud en YouTube 
aangeboden, zodat ze te beluisteren en te zien zijn op tijden dat de belangstellende dat wenst. Om die 
reden zijn de programma’s ook live te volgen via de website. Televisie wordt nu nog vooral ingezet om 
wekelijks een actueel nieuwsmagazine te geven, dat een overzicht van het nieuwsaanbod van die week 
toont. Op radio wordt meerdere keren per week het nieuwsaanbod overdag ververst. Duidelijk is dat 
radio actueler kan zijn en is ten opzichte van tv, echter dient er dan voldaan te worden aan enkele 
voorwaarden waardoor snel handelen mogelijk is. Behalve voor informatie is in het media-aanbod ook 
ruimte voor verstrooiing.  

 

1.2 LTMA 

Onze brancheorganisatie NLPO en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben in hun 
samenwerkingsconvenant richtlijnen verwoord rond het lokaal toereikend media-aanbod (LTMA) dat per 
verzorgingsgebied van een omroep wordt gewenst. Deze richtlijnen vormen de grondslag voor een 
keurmerk voor lokale omroepen, dat in 2018 zijn intrede heeft gedaan en in 2021 is herzien. Daarom zal 
Omroep Ede er naar streven om in streekverband aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Het gaat 
daarbij onder meer om vijf dagen per week vers nieuws op radio, tv en internet en een piketdienst voor 
calamiteiten, maar ook om professionele borging, een minimumbegroting en samenwerking binnen de 
regio. In het streven naar dit keurmerk hebben de samenwerkende omroepen in onze streek nog aardig 
wat zaken te realiseren. 

 

1.3 Programmaleiding 

De programmaleiding bestaat uit de hoofdredacteur; aan wie de algehele samenstelling van het media-
aanbod en de dagelijkse leiding van de omroep is gedelegeerd. Ook is de hoofdredacteur contactpersoon 
met het pbo, bestuur en externe partijen. De hoofdredacteur onderhoudt ook nauwgezet contact met het 
bestuurslid technische zaken. De techniek is een vrij essentieel onderdeel voor de realisatie van de 
uitingen van Omroep Ede op radio-, tv-en onlinegebied. Daarnaast is de ontwikkeling van producties 
deels afhankelijk van technische ontwikkelingen en mogelijkheden. De programmaleiding stelt zich ten 
doel de kwaliteit te verbeteren en de hoeveelheid content te vergroten. Daarbij is in 2019 toegevoegd dat 
de programmaleiding onderzoekt en zorg draagt voor de realisatie van de streekvorming. In 2020 zijn in 
dit kader aantal grote stappen gezet, echter corona had hier ook een duidelijke invloed op. In 2021 is deze 
lijn doorgezet, echter speelde ook hierbij corona een duidelijke rol. 
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Primair is de taak van de programmaleiding:  

§ Het algemeen functioneren van alle kanalen en content die wordt geproduceerd. 

§ Het aansturen van de medewerkers, zowel vrijwillig als betaald. 

De programmaleiding wil de ingeslagen weg continueren in 2022 met dien verstande dat er goed 
gekeken gaat worden naar de effectiviteit en vergroting van de content. Hierbij speelt de streekvorming 
een grote rol. 

 

1.4 Samenwerking met andere organisaties 

Door regelmatig samen te werken met de gemeente en maatschappelijke organisaties (waaronder 
onderwijsinstellingen) kan een zo breed mogelijk publiek aangesproken worden. Samenwerking die kan 
leiden tot het meewerken van stagiairs van verschillende soorten opleidingen. Omroep Ede is een door 
de Sbb erkend leerbedrijf. Stagiaires zullen weliswaar op papier stage lopen bij Omroep Ede, maar 
worden in de praktijk ingezet bij Omroep Ede, Omroep Rhenen en XON (RMC Vallei) gezamenlijk. 

§ Met het Technova-College in Ede zijn er afspraken gemaakt over stagiair(e)s op het gebied van 
camera, montage, die wij op continubasis willen hebben. 

§ Met het Rijn-IJsselcollege te Arnhem zijn afspraken gemaakt over stagiaires op het gebied van 
mediaredacteur die Omroep Ede ook graag op continubasis wil hebben.  

§ Met de Herman Brood Academy zijn afspraken gemaakt op het gebied van podiumtechniek en 
evenemententechniek.  

§ De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) biedt elk voorjaar een wekelijks actueel radio-en tv-
programma aan, geproduceerd door studenten Journalistiek en gericht op jongeren. Op tv-gebied 
maakt men streekgerichte content, vanaf voorjaar 2022 zal de content voor radio worden 
uitgebreid. Naast Ede gaat men zich richten op Rhenen. Daarnaast is er kennisuitwisseling met de 
CHE en zijn er stages mogelijk voor de opleiding journalistiek. 

§ Ook zijn er stageafspraken met de Hogeschool Utrecht voor wat betreft de opleiding journalistiek.  

§ In 2021 is de aanzet gegeven tot vernieuwing van de samenwerking met sportverenigingen in de 
gemeente Ede. Helaas heeft corona grote invloed gehad op het tot stand brengen van enige 
samenwerking. De realisatie van samenwerking is gebaseerd op twee punten: 

1. Als eerste het uitwisselen van nieuws. Wij streven ernaar in 2022 dat er meer uitwisseling 
komt van informatie, daarnaast willen wij verenigingen online de mogelijkheid bieden om 
bijvoorbeeld wedstrijdverslagen te publiceren. 

2. Het tweede punt wat in 2022 meer vorm moet krijgen is de weergave van wedstrijden. 
Vele verenigingen hebben of eigen YouTubekanaal of hebben die intentie. Hierin zien wij 
een mooie kans op samen te gaan werken. Dit zal met name op tv-gebied zijn. Op 
radiogebied zijn wij afhankelijk van goedwillende verenigingsvrijwilligers. 

 

1.5 Samenwerking in de streek 

In 2021 heeft de regionalisering van de lokale omroepen nog meer aandacht gevraagd dan voorheen. In 
de in 2015 door Omroep Ede opgerichte Stichting Regionaal Mediacentrum Vallei (RMC Vallei) kan worden 
samengewerkt door lokale omroepen in onze streek Foodvalley/zuidelijke Gelderse Vallei. De Mediawet 
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laat ook meer publiek-private samenwerking toe. In dit samenwerkingsverband streeft RMC Vallei naar 
participatie van de lokale omroepen in het zuidelijke deel van de Foodvalley. In 2020 is er intensief 
gewerkt aan een samenwerking met de SLOMN, waaronder Midland FM valt. Op bestuurlijk niveau is er 
gewerkt aan een personele unie, maar ook op programmaleidingniveau. Voor wat betreft de 
programmaleiding geldt dat de hoofdredacteur van de SLOMN verantwoordelijk blijft voor Midland FM en 
de online-uitingen zoals omroepwebsite en sociale media van Midland FM. De hoofdredacteur van 
Omroep Ede, Omroep Rhenen en RMC Vallei blijft inhoudelijk verantwoordelijk voor het tv-kanaal XON 
dat behalve in Ede en Rhenen ook wordt uitgezonden in de gemeenten waarvoor de SLOMN de 
zendmachtiging heeft, alsmede voor het online-nieuwskanaal XON.nu. Ook is deze hoofdredacteur 
verantwoordelijk voor de aansturing van de medewerkers, zowel betaald als vrijwillig, die werkzaam zijn 
voor het tv kanaal en de onlinecontent die te maken heeft met XON en de samenwerkende omroepen. 

De intentie was dat de ingezette koers in 2020 voortgezet zou worden in 2021, echter is dit niet de 
waarheid geworden. Deze samenwerking bevindt zich in najaar 2021 in een impasse. Begin 2022 zal 
duidelijk moeten worden of deze koers wordt voortgezet of anders wordt aangevlogen. 

In 2020 zijn er afspraken gemaakt over de uitwisseling van radioprogramma's tussen EDE FM en Radio 
Midland. Omdat corona van invloed was op het desbetreffende programma heeft er in 2020 geen 
uitwisseling plaatsgevonden simpelweg om het niet werd uitgezonden. Dit gold ook voor eerste 8 
maanden 2021. Sinds september 2021 wordt het weer uitgezonden op EDE FM, echter niet conform 
afspraak op Midland FM. Reden hiervoor is bij Omroep Ede onbekend. Vanaf 2022 zal er een duidelijke 
uitwisseling plaatsvinden tussen EDE FM en Rhenen FM. De programma's die in 2021 alleen op EDE FM te 
beluisteren waren en vanaf 2022 op Rhenen FM te horen zullen zijn, krijgen een aangepast format 
waarbij zij zich niet alleen op Ede richten maar ook op Rhenen. 

Gezien de streekvorming onderzoekt Omroep Ede de samenwerking met CHE, Technova College, Rijn-
IJsselcollege en BDUmedia. In 2018 hebben Omroep Ede, de CHE en BDUmedia een samenwerking 
geïntensiveerd op het gebied van onderzoeksjournalistiek onder de naam Bureau Spotlight. Hiervoor is 
een subsidie aangevraagd eind 2018 bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. In 2019 is het project 
goed gestart en is er een volwaardige redactie opgezet. Najaar 2019 is er weer een aanvraag gedaan voor 
een subsidie, deze is eind 2019 gehonoreerd, waardoor deze samenwerking in 2020 gecontinueerd werd. 
Echter, Omroep Ede was uiterst kritisch op de voortgang van het project. Zowel de subsidieverstrekking 
voor 2021 als de inhoud en publicatie-uitingen waren en zijn voor Omroep Ede een punt van twijfel. Begin 
2021 heeft Omroep Ede aangegeven te stoppen met deze samenwerking. Op 1 mei 2021 liep deze 
samenwerking af. Andere samenwerkingsverbanden met zowel CHE als BDU blijven in stand en worden 
waar nodig geïntensiveerd. 

 

1.6 Centrale nieuwsredactie 

"Mede afhankelijk van de hiervoor noodzakelijke financiële middelen en technische mogelijkheden, wordt 
verder gewerkt aan de verbetering van de centrale nieuwsredactie voor radio, tv en kabelkrant/website, 
zodat er effectief omgegaan kan worden met binnenkomend nieuws." Dit stond te lezen in het media-
aanbodbeleid voor 2020. In 2020 is verdergegaan op de ingeslagen weg, echter de vorming van een 
centrale streeknieuwsredactie heeft lang op zich laten wachten. Eind 2020 heeft deze pas echt vorm 
gekregen. De vertraging lag in het feit dat de gesprekken met betrekking tot de streekvorming stroever 
verliepen dan verwacht. 

Eind 2020 is er een doorbraak geweest in de gesprekken, is alles soepeler gaan verlopen waardoor de 
realisatie van de redactie meer vorm kreeg. In 2021 hebben wij ernaar gestreefd dit te continueren. In het 
eerste half jaar 2021 is gebleken dat de koers afgesproken in 2020 niet gezamenlijk is waardoor de 
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vorming van een centrale nieuwsredactie gestagneerd is. Er is een nieuwsredactie gevormd en gestart, 
echter de veruit stroeve samenwerking met SLOMN/Midland FM, drukt hier een stempel op. Er wordt 
voor het Midland-gebied nieuws online geproduceerd, maar er is geen samenwerking op radiogebied en 
op tv vlak wordt er amper tot geen nieuws gebracht over de Midland-gemeenten. Echter constateren wij 
dat de behoefte tot met name tv-nieuws aanwezig is in de streek. Er wordt ook met name nieuws online 
gepubliceerd over Rhenen. Op tv-gebied vindt dit sporadisch plaats. Reden hiervoor is dat er geen 
financiële ondersteuning is voor het produceren van nieuws in de gemeente Rhenen. Daarbij worden er 
pogingen ondernomen om vrijwilligers te werven voor de gemeente Ede en Rhenen, waarbij Rhenen veel 
meer afhankelijk is van vrijwillige inzet. Helaas hebben wij te maken met het dalende aantal mensen dat 
vrijwilligerswerk wil doen. 

Aangezien de verwachting er is dat de gemeente Rhenen de subsidie niet wil verhogen zal de 
nieuwsvoorziening afhankelijk blijven van vrijwilligers. In zijn algemeen hebben wij in 2021 geconstateerd 
dat als de nieuws productie goed gecontinueerd en gewaarborgd moet worden dit alleen bewerkstelligt 
kan worden door middel van een financiële injectie. De basis van sommige functies is te klein, 
bijvoorbeeld op het aantal mensen wat ingehuurd kan worden voor camerawerk en montagewerk. Ook 
zien wij dat er goed gekeken moet worden naar de redactie en naar de inzet van verslaggevers. De basis 
is te klein plus te wankel door inzet van vrijwilligers. Ook moeten wij waken voor de verhouding betaalt en 
onbetaald. In 2022 streven wij ernaar het huidige aanbod te continueren en waar mogelijk de slagkracht 
te vergroten 

In 2021 is de goede samenwerking met Omroep Gelderland gecontinueerd en deze is intensiever 
geworden. Ook met Omroep Gelderland is er een samenwerking op het gebied van regioverslaggeving. 
Echter dit wordt gefinancierd vanuit de NOS. Ook wil het feit dat de huidige regioverslaggever 
verantwoordelijk is voor zowel gemeente Ede als Wageningen en Renkum. Plus dat deze ook geregeld 
weekend-nieuws-dienst heeft. Omroep Ede had graag gezien dat de inzet van de regioverslaggever meer 
zou zijn dan dat het in 2021 bleek te zien. Over de voortgang van dit project in 2022 is nog niets bekend. 

Voor wat betreft de nieuwsredactie zullen wij in 2022 op de huidige voet verder gaan en het aanbod zal 
waar mogelijk uitgebreid worden. Ook worden nieuwe technische mogelijkheden op de voet gevolgd net 
als trends in de media. Neem als voorbeeld: online first. Hiermee zijn wij gestart in 2021 en dit willen wij 
een vervolg geven in 2022. Ook bestaat er de wens om te starten met podcasts. Beide ontwikkelingen zijn 
afhankelijk van technische mogelijkheden. 

In 2022 zal er ook gewerkt worden aan de uitbreiding van medewerkers. De wens om nog actueler te zijn 
met onze tv-content was er in 2021, maar dit kon niet gerealiseerd worden doordat er op technisch 
gebied het een en ander veranderde. In 2022 zal er gezocht worden naar een wijze waarop video-items 
nog sneller te zien zijn.  

 

2 INFRASTRUCTUUR 

 

2.1 Internet 

Internet wordt meer en meer een platform voor archief en actuele zaken. In alles krijgt dit medium een 
steeds prominentere plek. De ingeslagen weg in 2016 wordt voortgezet in 2022. Dit houdt in dat de 
website de spil is op het gebied van nieuws. In 2017 werden de mogelijkheden uitgebreid. Dit heeft in 
2018 een vervolg gekregen, maar in 2019 is er geconstateerd dat er structureel wat moet veranderen om 
de rol van internet te blijven continueren en te verbeteren, te vergroten. Ook is de streekvorming hierbij 
van belang. In 2021 is er op technisch vlak veel veranderd, waardoor de werkwijze verbeterd is. De 
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technische verandering had ook een invloed op de samenwerking met Omroep Gelderland. Doordat er 
financieel meer mogelijk was, is het aanbod qua content vergroot. De veranderingen ingezet in 2021 
krijgen een vervolg in 2022. 

 

2.2 Uitzendsysteem 

In 2017 is Omroep Ede voor zowel de distributie van alle kanalen als het redactiesysteem overgestapt 
naar het systeem IBB van MediaChoice. Dit is verder uitgebouwd in 2018. Echter in 2019 is gebleken dat 
op meerdere gronden IBB geen geschikt systeem is voor omroep Ede. In 2020 is er gestart met het 
nieuwe redactiesysteem Local Grid, ontwikkeld voor en door o.a. Omroep Gelderland. Hiermee is er een 
duidelijke efficiëntieslag gemaakt. In 2021 is Omroep Gelderland overgestapt op het systeem Nimbus. 
Hierdoor is er ook bij ons wederom een efficiëntieslag gemaakt. Hierdoor is de uitwisseling met Omroep 
Gelderland verbeterd en vergroot. Naar verwachting zal ook RTV Utrecht begin 2022 overstappen op dit 
systeem waardoor mits een goede koppeling nog beter samengewerkt kan worden met RTV Utrecht. 

Voor wat betreft het tv-uitzendsysteem is 2021 een jaar waarbij er geen verandering heeft 
plaatsgevonden. De middelen om externe programma's binnen te halen of om verbindingen tot stand te 
brengen zijn onderzocht en waar mogelijk opgepakt en gerealiseerd. Het huidige systeem Vectorbox zal 
ook in 2022 blijven functioneren zoals in 2021. Net als in 2021 blijft de wens van de programmaleiding dat 
er in 2022 een nieuw uitzendsysteem zijn intrede zal doen; hiervoor wordt ook gekeken naar de plannen 
van Omroep Gelderland. Daarnaast zal er in 2022 worden gewerkt naar een bredere basis van 
bemensing op het gebied van tv-en radioplanning. Mocht er een uitbreiding mogelijk zijn, dan is het ook 
mogelijk het nieuwsaanbod te vergroten en actueler te maken. 

 

2.3 Financiering tv 

Nog steeds is de tv-programmering afhankelijk van de financiering van de omroepen en drukt juist deze 
afdeling zwaar op de begroting van Omroep Ede. Door goed te kijken naar het aantal uur dat te besteden 
is voor nieuws, is er ook kritisch gekeken naar de invulling van functies. In 2021 is er een aanzet gegeven 
tot overheveling van medewerkers naar de samenwerkingsstichting RMC Vallei. De betaalde mankracht 
wordt ingehuurd door RMC Vallei. De middelen die beschikbaar zijn voor de Omroep Ede content blijven 
voor het Ede-gebied. Echter de financiële afhandeling vindt plaats via RMC Vallei. Door de streekvorming 
worden de middelen ruimer, waardoor er een stevige basis ontstaat en efficiënter gewerkt kan worden. 
Toch blijft met name tv zwaar drukken op de begroting van Omroep Ede.  

Helaas bleven de resultaten op het gebied van acquisitie in 2021 laag. De huidige situatie met betrekking 
tot corona had hier duidelijk invloed op. In 2022 is de wens dat er weer betere resultaten worden 
geboekt. Meevaller is dat activiteiten zoals Heideweek en herdenking op 4 mei, die gefinancierd worden 
uit reclame-inkomsten, in 2021 niet door zijn gegaan. Echter, als deze in 2022 weer plaatsvinden, zal er 
gewerkt moeten worden aan reclame-inkomsten. Een andere factor waardoor de wens van meer 
inkomsten groeit zijn de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Juist als omroep wil je op dat moment een 
visitekaartje afgeven. Voor wat betreft Ede zal dit in redelijke wijze gaan lukken, maar dat is mede 
afhankelijk van een budget. Ook is de wens om in 2022 enkele projecten te starten, maar ook hierbij is de 
financiering een punt van zorg.  

Omroep Ede ontvangt sinds 2016 een vergoeding voor het uitzenden van de politieke dagen van de 
gemeente Ede, in 2017 zijn hieraan de middagvergaderingen toegevoegd. Dit op verzoek van de 
gemeente Ede, ook weer tegen betaling. In 2021 is dit gecontinueerd. Ook in 2022 zal Omroep Ede de 
politieke dag Ede uit blijven zenden. In 2021 zijn er diverse informatieavonden georganiseerd door de 
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gemeente Ede tegen betaling uitgezonden op XON. Dit gold ook voor de lintjesregen 2021. Er wordt ook 
gesproken over betaalde diensten aan b.v. Cultura. En Omroep Ede kijkt naar de inzet van vrijwilligers 
rond cruciale personele posities. 

In 2022 zal er wederom gekeken worden naar organisaties die kunnen participeren waardoor er extra 
content wordt gegenereerd. In 2020 was er landelijk een duidelijke trend te zien. Daling van het aantal 
mensen dat vrijwilligerswerk doet en wil doen. Ook in de gemeente Ede zie je die daling terug. Helaas was 
dit ook duidelijk te zien in 2021. Ook Omroep Ede heeft daarmee te maken. Willen wij enkele zaken 
realiseren dan moeten er vrijwilligers worden geworven. Dit is een belangrijk speerpunt in 2022. Ook 
moet opgemerkt worden dat de werving van vrijwilligers, maar ook van betaalde krachten te leiden 
hebben gehad onder corona. 

 

3 AANBOD PER MEDIUM 

 

3.1 Televisie 

De naam EDE TV is in januari 2021 definitief verdwenen. Reden is dat het tv-kanaal niet alleen wordt 
uitgezonden in de gemeenten Ede en Rhenen, maar ook bij onze samenwerkingspartner SLOMN in 
Veenendaal e.o. In 2020 is gestart met de naamsverandering naar XON. 

Voor de nieuwe (geregistreerde) merknaam XON is gekozen omdat het goed en pakkend klinkt, snel 
herkenbaar is, snel een begrip kan worden, geen bestaande associaties oproept, en niet plaatsgebonden 
is. Er moet bij het noemen van de naam een gevoel ontstaan bij de kijker. De ‘branding’ van het tv-kanaal 
maar ook voor onze onlineplatforms is van groot belang dat dat goed plaatsvindt. De omslag naar XON is 
ingezet in 2020 en is afgerond in 2021. Een goede ‘branding’ is een voorwaarde om de doorgifte in de 
overige gemeenten goed te laten verlopen. 

Helaas is de doorgifte van XON in Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Rhenen niet 
optimaal. Ziggo geeft het signaal nog steeds niet door. 

 

Het tv-aanbod wordt gekenmerkt door uitzending in een 24-uurscarrousel met elk uur hetzelfde aanbod, 
dat wekelijks ververst wordt, in de nacht van zondag op maandag om middernacht. Gestreefd wordt nog 
steeds naar een dagelijkse verversing in het kader van de LTMA-criteria. 

XON nieuws: Het nieuwsprogramma (30-40 minuten) wordt sinds 2011 wekelijks intern geproduceerd. Bij 
groot nieuws wordt er halverwege de week een update uitgebracht waarbij enkele items worden 
vervangen. Bij echt groot nieuws vindt er ook tussentijds verversing plaats. In januari 2021 is de naam EDE 
TV nieuws veranderd in XON nieuws. In 2022 streven wij naar een andere opzet/werkwijze waardoor er 
vaker per week een verversing van het nieuws plaats zal vinden. Maar dit is afhankelijk van (a) 
verandering van werkwijze, (b) meer vrijwillige inzet en (c) technische mogelijkheden.  

Mooi zo: Een tweewekelijkse culturele rubriek (6-10 minuten), met minireportages en een korte agenda. 
Dit programma wordt sinds najaar 2011 door vrijwilligers gemaakt. In 2022 wordt er gestreefd naar een 
wekelijkse editie van dit programma. Hierbij is de werving van vrijwilligers essentieel. Dit met name in de 
gemeente Rhenen. 

Natuurlijk!: In dit programma (3-4 minuten), gestart in 2016, staat de Edese en Rhenense natuur centraal. 
Een Edese natuurfotograaf maakt de beelden en geeft daarmee weer wat de Edese en Rhenense natuur 
te bieden heeft.  
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Het dilemma: Een programmaserie waarin uitgebreid word gesproken met de Edese politiek aan de hand 
van vijf vaste thema's en twaalf dilemma's. De serie voor 2022 staat gepland in de maanden januari, 
februari en maart, met een herhaling in de zomer van 2022. Juist in 2022 is het van belang dat dit 
programma wordt gemaakt vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Het wordt nu gemaakt door deels 
vrijwilligers en deels door betaalde krachten. 

Goed bezig: Dit programma is uitgezonden in 2021 en gemaakt door deels vrijwilligers en deels betaalde 
krachten. De financiering van dit programma vond plaats door een subsidie uit het coronasteunfonds van 
het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Ruim 90 procent kwam uit de subsidie verstrekt aan Omroep 
Ede en circa 8 procent uit een subsidie verstrekt aan SLOMN. Het programma van 15-18 minuten bracht 
een wekelijkse update van de stand van zaken met betrekking tot corona. Ook kon de kijker kennismaken 
met diverse hobby's en werd er gezond gekookt. Programma is gestart in juni 2021 en krijgt geen vervolg 
in 2022. 

XON extra: Incidenteel speciale evenementproducties (al dan niet live) of een onderwerp dat verder wordt 
uitgediept in XON extra. Incidentele producties, eventueel gemaakt met medewerking van stagiairs of 
derden, meestal met een onderwerp dat verder is uitgediept of rond een bepaald format.  

Raads-tv Ede: Zo'n 25 keer per jaar sinds 2019 live de ‘politieke dagen’. Ca. 4 uur per uitzending.  

Heideweek: Mocht in 2022 de Heideweek weer plaatsvinden streven wij ernaar een dagelijkse update te 
maken over deze week. Dit vindt plaats tijdens Heideweek TV. Dit wordt gemaakt door een mix van 
vrijwilligers en betaalde krachten. Laatste is afhankelijk van reclame-inkomsten. In 2020 en 2021 ging de 
Heideweek niet door. Ook wordt er onderzocht over bepaalde evenementen zoals Heide-optocht, de 
Reutemeteut (optocht in Lunteren), oecumenische kerkdienst, openingsavond en slotavond live 
uitgezonden kunnen worden. Financiering en inzet van vrijwilligers zijn essentieel voor de realisatie. 

Rijnweek Rhenen: Bovenstaand geldt ook voor de Rijnweek Rhenen. Dit zal dan worden geproduceerd in 
opdracht van Omroep Rhenen; en bij de Heideweek geldt: in opdracht van Omroep Ede. Voor de 
realisatie en productie van de Rijnweek op XON zijn wel diverse voorwaarden. Deze komen overeen met 
de Heideweek. Uiteraard geldt: beide grote evenementen en de uitzending daarvan zijn wel afhankelijk 
van doorgang, wat in 2022 nog onzeker is.  

Dodenherdenking: Omroep Ede wil in 2022 de herdenking bij het Edese Mausoleum weer live uitzenden. 
Ook streven wij ernaar om de herdenking in Rhenen uit te zenden.  

Voor 2022 zijn er nog enkele programma's in ontwikkeling, maar of deze doorgang vinden is afhankelijk 
van vrijwillige medewerkers. 

 

3.2 Website en kabelkrant 

Het beleid is erop gericht om de Edese gemeenschap dagelijks vers nieuws te bieden. Door investeringen 
op technisch gebied is de terugkeer van kabelkrant mogelijk. XON streeft ernaar dit medium weer te 
produceren in 2022, met dien verstande dat de frequentie minder zal zijn als eerder het geval. De 
voorgenomen vergroting van de tv-content is hier de reden van.  

Voornemen voor wat betreft de kabelkrant is: In een dagelijks aangevulde carrousel ziet de kijker van 
XON een aanbod van nieuws, agenda en andere informatie. 
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Website XON.nu: Via dit online-nieuwskanaal kan de bezoeker lokaal nieuws lezen. Er is ook 
dossiervorming. Nieuwsberichten worden aangevuld met links naar tv-en/of radio-items. Ook wordt waar 
mogelijk een foto geplaatst, waarbij de voorkeur ligt bij eigen producties.  

Omroepsite omroepede.nl: Er is een duidelijke scheiding tussen omroepede.nl (edefm.nl) en 
nieuwswebsite XON.nu. Op de website van Omroep Ede net als de sociale mediakanalen is er 
(programma)informatie te vinden over Omroep Ede en EDE FM. Op XON.nu is nieuws te vinden en 
informatie over het tv-kanaal. Beide sites verwijzen naar elkaar. Door een hack-actie zijn in 2020 en 201 
edefm.nl en omroepede.nl een tijd uit de lucht geweest.  

 

3.3 Radio 

Als er één medium geraakt is door de uitbraak van corona in 2020 dan is dat EDE FM. Maart 2020 werden 
wij geconfronteerd met maatregelen. Omroep Ede heeft de richtlijnen van het RIVM gevolgd. 90 procent 
van alle radioprogramma's stopte daardoor tijdelijk. Dit had als reden of geen mogelijkheid hebben om 
elders een opname te doen, of geen content hebben, neem sport of kunst en cultuur, of medewerkers 
die hun redenen hadden om niet te komen. Na de versoepeling van maatregelen mei en juni 2020 starten 
vele programma's weer, met bepaalde voorwaarden.  

Eind 2020 werden bijna alle programma's weer uitgezonden. Enkele programma's vonden geen doorgang 
om diverse redenen, alle corona gerelateerd. De dagprogrammering heeft ook te leiden gehad onder de 
genomen maatregelen. Helaas waren bepaalde zaken niet mogelijk omdat er technisch geen oplossing 
voor handen was. Eind 2020 werden de mogelijkheden weer groter. In 2021 werd de dagprogrammering 
weer volledig gerealiseerd. In 2021 waren de gevolgen van de corona maatregelen nog duidelijk 
merkbaar. Zeker in het eerste half jaar 2021 lagen nog diverse programma's stil. Eind 2021 is de 
constatering dat alle programma's weer te beluisteren zijn op 2 na. Beide programma's: fc bal op de stip 
en VV Ede zijn mede vanwege corona definitief gestopt. Voor laatstgenoemd programma's word gewerkt 
aan een doorstart in 2022. Eind 2021 is het programma de Belevenis gestopt. Er komt een doorstart in 
2022. Het programma Weekend Ede is half 2021 gestopt. De maker is gestart met een nieuwsprogramma 
Uitgeslapen. Vanaf 2022 te beluisteren op beide radiozenders. In 2021 is ook het programma Daans 
Weekend gestart. Ook dit zal vanaf 2022 op beide zenders te horen zijn.  

Het luisteren naar je favoriete programma, wanneer het uitkomt, wordt steeds belangrijker. ‘Radio gemist’ 
wordt steeds meer een onmisbare service. In 2020 is deze service door technisch storingen helaas 
weggevallen. In 2021 is de storing verholpen en werkt het weer. Opvallend is dat tijdens de uitval van er 
diverse reacties kwamen dat het niet werkte. In 2021 is duidelijk gebleken dat ‘Radio gemist’ van groot 
belang is. Mede daarom wordt er in 2022 gekeken naar podcasting. Vooral het technisch aspect is van 
groot belang. 

In 2022 moet er gestreefd worden naar een bredere basis op het gebied van technici, planners, 
presentatoren en redacteurs. Doel is het programma-aanbod te vergroten, de basis waarop een station 
leunt te verbreden, de kwaliteit van alle programma's te vergroten. Met een goede impuls kunnen bijna 
alle programma's kwalitatief beter worden. De wens uitgesproken voor 2021 om dit te bewerkstelligen is 
niet ingelost, reden hiervoor is dat corona een duidelijke stempel heeft gedrukt op alles en de energie 
elders ingezet moest worden. 

De ingezette weg van een programmering met meer nieuws en een ‘commerciëlere’ uitstraling (dat wil 
zeggen: beter geschikt om advertenties omheen te kunnen laten horen) zal worden gecontinueerd en 
geoptimaliseerd in 2022.  
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Ook zal in 2022 worden gewerkt aan een wekelijks (of meerdere edities per week van een) 
nieuwsprogramma, waarbij sport een rol moet krijgen. Hierbij zijn wij wel afhankelijk van een aantal 
vrijwilligers die geworven zouden moeten worden. Ook is hierbij de streekvorming een belangrijke factor.  

In 2022 wordt er bij grotere projecten -waar mogelijk -samengewerkt met tv. Denk daarbij aan een project 
als de Heideweek of de dodenherdenking op 4 mei. Bij andere grote projecten kan juist de samenwerking 
met de partners in de streek worden gezocht. In 2022 wordt de samenwerking met Cultura op het gebied 
van het cultuurprogramma Studio C voortgezet. Als de maatregelen het toelaten zullen er weer 
programma's worden gemaakt vanuit het Atrium in Cultura. In 2022 moet het aantal technici worden 
uitgebreid omdat nu duidelijk te zien is dat de basis te smal is. Ook zijn er technici die meer doen dat zij 
willen en of aan kunnen, echter dit probleem is iets minder urgent als aan het begin van 2021.  

Op het gebied van planning van het uitzendsysteem Caliope moet er uitbreiding worden gerealiseerd in 
2022. Ook op dit punt is de basis te smal. In 2021 is er gewerkt aan nieuwe vormgeving voor EDE FM, 
dezelfde als Rhenen FM, dit om de gezamenlijkheid nog duidelijker naar voren te brengen. Begin 2022 
moet de vormgeving te horen zijn op EDE FM. De vormgeving is qua sound en kleur gebaseerd op de 
audiovormgeving van XON.  

 

3.4 Internet 

Het aanbod op de omroepwebsite omroepede.nl / edefm.nl wordt gekenmerkt door informatie over 
Omroep Ede en EDE FM, en er wordt verwezen naar XON.nu. De website heeft een puur informatief 
karakter. Daarnaast worden programmamakers steeds meer betrokken bij het toevoegen van informatie 
uit en over de programma’s. 

Er wordt verder gewerkt met sociale media, zoals Twitter, Instagram en Facebook, om de band met het 
publiek te vergroten. Voor 2022 is het van belang dat de omroepwebsite weer geheel operationeel is, 
medewerkers zelf content gaan plaatsen en er nog meer wordt ingezet op sociale media-uitingen. 

 

4 NORM EN DOELGROEPENBEREIK 

 

4.1 Informatie, cultuur en educatie (ICE-norm) 

Per medium die de omroep inzet (radio, tv en website) geldt de norm dat de omroep tussen 7.00 en 23.00 
uur boven de minimaal vereiste vijftig procent ICE zit. De kabelkrant wordt daarbij meegenomen in de 
resultaten van tv, aangezien die media hetzelfde distributiekanaal gebruiken. Bij EDE FM ligt het 
percentage behaalde ICE het laagst door het gehalte aan muziek(programma’s). Toch is er geen reden tot 
zorg. XON scoort uiterst goed! Dit geldt ook voor onze online-uitingen. 

 

4.2 ‘Lokale C’ 

Het Commissariaat voor de Media maakt in de ICE-norm onderscheid tussen programma’s met lokale 
informatie en educatie (‘I-E’) en cultuur (‘lokale C’). Het pbo dient jaarlijks vast te stellen welke 
programma’s tellen als culturele programma’s binnen de regels van het Commissariaat. Die programma’s 
kennen een waarde van 100% ICE. Dat geldt ook voor herhalingen van die programma’s.  

De volgende EDE FM radioprogramma’s worden door het pbo voor 2022 aangemerkt als culturele 
programma’s (‘lokale C’): Kerkdienst en Mijn dozijn. 
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4.3 Doelgroepen en bereik 

In 2019 is door Omroep Ede een kijk- en luisteronderzoek gedaan. De resultaten bevestigen de ingezette 
koers, zowel redactioneel als bestuurlijk. Het bereik voor tv is ten opzichte van 2015 (vorige kijk- en 
luisteronderzoek) iets gestegen, voor radio is het bereik iets gedaald. Online-content is helaas niet te 
vergelijken met het vorige onderzoek. De conclusie is wel dat een plaats verwerven in de lokale 
onlinenieuwsmarkt erg lastig is door gevestigde namen als bijvoorbeeld nieuwsblad Ede Stad. Toch ziet 
de programmaleiding in 2022 kansen en mogelijkheden om een groei van het bereik, maar ook de 
versterking van een plaats in de onlinemarkt te verstevigen. 

Omroep Ede is te ontvangen via:  

§ FM-zender in Ede-Zuid  

§ DAB+-zender in Wageningen (digitale radio)  

§ Ziggo (digitale radio en tv) 

§ KPN en XS4ALL (digitale radio en tv)  

§ Tele2 (digitale tv)  

§ Vodafone (digitale tv)  

§ omroepede.nl (livestreams en on demand als ‘tv gemist’ en ‘radio gemist’)  

§ diverse radio-apps voor iOS en Android, zoals TuneIn en RadioNED  

§ XON.nu: online tv 

 

5 TOT SLOT 

Najaar 2022 zal het media-aanbodbeleid 2023 worden voorgelegd aan het pbo. 

 

Vastgesteld d.d. 24 november 2021 door het pbo van Stichting Omroep Ede. 


