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Gezamenlijke brief aan personeel van onze omroepen  

 

Waar staan wij en wat willen wij?  

Regionale omroepen zijn er voor hun publiek. Maar de afgelopen weken leken de omroepen vooral 

bezig met zichzelf. Het beeld is niet fraai: ondernemingsraden van een aantal omroepen die openlijk 

harde verwijten maken aan het adres van hun collega’s in andere provincies en de bekendmaking 

van NH en RTV Utrecht dat er respectievelijk 21 en 11 banen verdwijnen ‘omdat andere omroepen 

niet willen samenwerken'. Het opgeroepen beeld is feitelijk onjuist en dreigt de sector te 

verscheuren. Wij, ondertekenaars van deze brief, willen een andere koers varen.   

De regionale omroepen moeten komend jaar in totaal 17 miljoen euro bezuinigen. Afgelopen 

anderhalf jaar probeerden bestuurders en hoofdredacteuren - in overleg met ondernemingsraden en 

redactieraden - afspraken te maken over gezamenlijke besparingen bij ondersteunende diensten, 

met als doel de programmering en redacties zoveel mogelijk te ontzien. Het bleek een onmogelijke 

opgave. Regionale omroepen hebben niet zoveel vet op de botten dat je zomaar 17 miljoen euro uit 

hun begrotingen kunt slopen.   

Hoe kan er dan toch zo’n verdeeldheid ontstaan, als de gemeenschappelijke belangen groot zijn? De 

bom barstte afgelopen maand toen de omroepen op het allerlaatste moment werd gevraagd 

akkoord te gaan met een nieuw voorstel van staatssecretaris Dekker, waarvan de consequenties niet 

goed te overzien zijn. Belangrijkste punt: de onafhankelijkheid van de redacties bleek niet meer 

wettelijk geborgd, terwijl de omroepen hier in hun eigen samenwerkingsplannen altijd vanuit zijn 

gegaan. Het last-minute-voorstel uit Den Haag zou leiden tot een centraal aangestuurde regionale 

omroep. Wat blijft er dan nog over van de eigenheid van de regionale omroep? Die bestaat immers 

bij de gratie van regionale verschillen, in inhoud, vorm, bereik en impact in de provincie. 

Hoe kan iemand in Hilversum het laatste woord hebben over een zender in delen van het land waar 

diegene geen sociaal-culturele of maatschappelijke binding mee heeft? Vandaar dat wij vasthouden 

aan de wettelijke verankering van de inhoudelijke zeggenschap in de regio. Maar we hebben nooit 

gezegd dat we niet willen samenwerken. Integendeel.  

De bezuiniging wordt in 2017 keiharde realiteit. Hoe dan ook. Hoewel sommige collega’s een ander 

beeld oproepen: ook met een centrale organisatie had er bij hun omroepen het mes in gemoeten. 

Wees eerlijk naar je personeel! In totaal zouden bij de regionale omroepen zondermeer 150 tot 180 

banen verloren gaan. De reeds aangekondigde reorganisaties liggen in die lijn; met veel emotie de 

schuld bij andere omroepen leggen is dus onterecht. 



Wij houden het liever zakelijk. Ook bij onze organisaties zullen de kosten omlaag moeten. Overigens 

zijn de afgelopen jaren bij de meeste omroepen allerlei maatregelen getroffen om voorbereid te zijn 

op het lagere rijksbudget. Er is voor ons geen reden om nu in paniek te raken. Bij sommige omroepen 

verdwijnen zelfs minder banen dan het geval was geweest bij uitvoering van het RPO-plan. 

We gaan die klus klaren en dat zal zeker pijn doen. We nemen die verantwoordelijkheid in de regio. 

Voor de centrale organisatie, de RPO, lijkt hier geen taak weggelegd. De RPO is door het uitblijven 

van de tweede aanpassing van de Mediawet een lege huls geworden. Trekken aan dat dode paard 

heeft geen zin. 

Vraag blijft of de regionale omroepen beter af zijn als er goed wordt samengewerkt. Ja, natuurlijk. En 

moeten we dat doen? Nog steeds! Sterker we gaan daar niet op bezuinigen.   

Zo is er een inhoudelijke samenwerking met de NOS, met regionale bulletins bij Journaals in de 

middaguren en uitwisseling van verhalen voor radio, tv en online. Dat gaan wij niet schrappen, want 

samenwerking in het publieke domein is cruciaal. Hetzelfde geldt voor de omroepen die al jaren 

samenwerken bij de productie van RegioNed, een dagelijks tv-programma. En met Studio Sport 

willen we gelijksoortige uitwisselingsafspraken als met het NOS Journaal. 

De doorontwikkeling online blijven we ook zoveel mogelijk gezamenlijk aanpakken, net zoals het 

content management systeem voor onze websites. Contracten, zoals met het ANP en Buma/Stemra, 

kunnen we onder betere voorwaarden afsluiten door samen op te trekken. We hebben als doel onze 

redactiesystemen te harmoniseren, waarbij we – om redenen van strategische samenwerking – ook 

kijken naar iNOS. Allemaal voorbeelden waar ondergetekenden hard aan blijven werken. 

En dan hebben we het nog niet gehad over bilaterale afspraken met de directe buren. Dat kan op het 

gebied van ondersteunende diensten, maar ook programmatisch. Neem het programma 

Deurdonderen. Op en top regionale tv op Omroep Gelderland én RTV Oost, op zoek naar de opvolger 

van Normaal. En Omroep Brabant en Omroep Gelderland hadden de serie Mysterie van Maas en 

Waal, waarin de geschiedenis van de steden, dorpen en streken rond de rivieren centraal stond. L1 

werkt met Omroep Brabant aan een plan voor de Tweede Kamerverkiezingen. RTV Drenthe en RTV 

Oost wisselen zeer regelmatig programma’s uit. Omroep West en RTV Rijnmond maken samen het 

natuurprogramma Hollands Groen en met NH wordt samen de Talkshow "Frits!" gemaakt. 

Wat ons betreft kijken we maar één kant op: vooruit. Want laten we niet vergeten waar het om 

draait: wat ons bindt is dat wij allemaal regionale omroep zijn, succesvolle journalistieke organisaties, 

die in de loop van de jaren een groot publiek aan zich hebben weten te binden. En die, ondanks een 

besparing van 17 miljoen euro, de ambitie hebben om die onmisbare publieke voorziening te blijven. 

Die ambitie voelen wij allemaal op onze redacties. Wij zetten samen de schouders eronder. 
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