Thema’s voor aanvullend betoog Lokale Omroep van Het Jaar 2021
Het media-aanbod
•

Op welke manier is het dagelijks verzorgen van actueel nieuws via alle relevante
kanalen georganiseerd?

•

Op welke wijze wordt er door de omroep samen gewerkt met andere
maatschappelijke organisaties? En welke zijn dit?

•

Weerspiegelt de omroep de streek/stad? Hoe dan?

•

Is of waaruit blijkt dat de omroep een belangrijke nieuwsbron binnen het
verzorgingsgebied is?

•

Hoe bereikt de omroep de jongste generatie die (bijna) geen lineaire TV meer kijkt?

Kwaliteit en continuïteit
•

Hoe wordt binnen de omroep de journalistieke onafhankelijkheid geborgd?

•

Hoe is de relatie tussen de vrijwilligers/betaalde krachten? Wat doet de omroep om
deze relatie goed/optimaal te houden

•

Op welke manier gaat de omroep de journalistieke kwaliteit (verder) verbeteren

•

Hoe probeert de omroep structureel de inkomsten te verhogen (naast de bijdrage die
de omroep van de gemeenten krijgt)?

Kweekvijver
•

Wat doet de omroep om nieuw talent aan te trekken?

•

Op welke wijze worden de (vrijwillige) medewerkers (journalistiek) geschoold en
gecoacht?

•

Zijn er medewerkers van de lokale omroep doorgestroomd naar andere media?

Innovatief en creatief

•

Hoe belangrijk is sociale media voor jouw omroep?

•

Hoe zorgt de omroep ervoor dat ook de jongeren (journalistiek) worden bereikt?

•

Leidt de omroep (jongere) medewerkers op in het gebruik van de nieuwe media (bijv.
Instagram, Snapchat, Clubhouse) en zet de omroep daar ook bewust jongeren voor
in?

Ambitie
•

Op welke wijze geeft de omroep invulling gaan het LTMA (Lokaal Toereikend Mediaaanbod)?

•

Welke punten van het LTMA moeten door de omroep nog verder worden
ontwikkeld?

•

Op welke wijze wordt er samengewerkt met buuromroepen/lokale (en regionale)
media in de streek/stad?

•

Waarin versterken jullie elkaar binnen deze samenwerking?

•

Waar wil de omroep volgend jaar staan en is hier een plan voor?

Diversen
•

Op welke prestatie is de omroep in de periode april 2020 - april 2021 het meest trots?

•

Wat was het programma/media-aanbod van het afgelopen jaar met de meeste impact?

•

Wat zijn de belangrijkste verbeterpunten van de omroep?

