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INLEIDING
Baarn, oktober 2018
Voor u ligt een vernieuwd meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van de lokale omroep RTV Baarn.
Dit document is tot stand gekomen op basis van meerdere bijeenkomsten van het bestuur
met de leiding en medewerkers van Radio, TV, Internet en Techniek. Tevens is er gebruik
gemaakt van externe informatie van de NLPO en de OLON (de koepel van Lokale Omroepen
in Nederland); RTV Baarn is lid van deze vereniging.
RTV Baarn staat voor een belangrijke periode met grote uitdagingen. Aan de ene kant staan
de sponsor-inkomsten onder druk en stijgen de kosten voor de technische infrastructuur. Aan
de andere kant zijn er kansen i.v.m. een mogelijke verhuizing van de omroep, waardoor er
meer zichtbaarheid ontstaat met een vernieuwde technische infrastructuur.
De komende periode zal ook duidelijk worden hoe de vorming van een Streekomroep
Eemland1 en de financiering van de lokale omroep zal gaan plaatsvinden. De invoering van
een nieuw Keurmerk zal hierbij een belangrijke rol gaan spelen. RTV Baarn ziet de noodzaak
om als omroep zich verder te professionaliseren zonder dat we het karakter van onze
vrijwilligersorganisatie verliezen.
Bestuur RTV Baarn
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EXTERNE ANALYSE

TRENDS (1)
Verschraling van lokaal nieuwsaanbod
Onderzoekers, politici, managers van mediaorganisaties en anderen uiten
regelmatig hun zorgen over de journalistiek in Nederland. Vooral over de
journalistiek op regionaal en lokaal niveau luiden ze de alarmklok. Uitgevers
van regionale en lokale bladen kampen met zwaar weer en op publieke
omroepen wordt bezuinigd. Met als gevolg dat redacties krimpen. In veel
gemeenten ontbreekt de spreekwoordelijke journalist op de publieke
tribune van de gemeenteraadsvergadering. In kleine gemeenten (< 50.000
inwoners) zijn vaak geen professionele journalisten meer die berichten over
de directe leefomgeving van de inwoners. Onderwerpen die van belang zijn
voor burgers verdwijnen onder de radar.

TRENDS (2)
Nieuwe online journalistieke diensten
Tegenover de neergang van traditionele media staat de opkomst van nieuwe
online journalistieke diensten. Er is sprake van een uitdijend aanbod van
bloggers, vloggers en community websites, ook op lokaal en regionaal
niveau. Er zijn diverse apps en websites die zich richten op nieuws en
verslagen van sportwedstrijden in combinatie met agendaberichten en
advertenties. Vaak worden deze nieuwe diensten vooral gevuld met
bijdragen van vrijwilligers. Dit type aanbod is weliswaar heel divers en
wijdverspreid, maar heeft weinig continuïteit en levert ook niet altijd
voldoende journalistieke kwaliteit. Veel van dergelijke (hyper)lokale
initiatieven stoppen na verloop van tijd, wanneer de actiefste vrijwilliger
een andere baan krijgt of om andere redenen geen tijd meer kan stoppen in
het bijhouden van de app of site.

TRENDS (3)
Samenwerkingsverbanden
Tegelijkertijd blijven er telkens nieuwe experimenten ontstaan. Een recente
ontwikkeling is bijvoorbeeld het ontstaan van regionale
samenwerkingsverbanden van lokale en regionale kranten en omroepen,
waar soms ook burgerinitiatieven of andere lokale organisaties bij zijn
betrokken. In dit roerige landschap kan RTV Baarn in samenwerking met
andere lokale mediaorganisaties uit onze streek (Eemland) een belangrijke
rol vervullen. Wij willen daarbinnen, op het terrein van (hyper)lokaal
nieuws, onze toegevoegde waarde blijven bewijzen en een lokaal
toereikend media-aanbod bieden.
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INTERNE ANALYSE

ANALYSE (1)
De lokale omroep RTV Baar n is t.o.v. vele andere omroepen een stabiele en
gezonde lokale omroep, maar ze kent tegelijkertijd een paar grote uitdagingen
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ANALYSE (2)
Samenvatting
RTV Baarn kent dankzij haar lange historie een goede basis. De omroep is sterk verankerd
in de lokale gemeenschap. De omroep raakt echter steeds meer verzwakt door een steeds
ouder worden groep vrijwilligers en door het ontbreken van vernieuwde apparatuur. Tevens
is de omroep niet sterk in het aanspreken van een jongere doelgroep (bereikcijfers
ontbreken ook) en is de journalistieke kwaliteit (aanbod) beperkt.
Als RTV Baarn niet iets gaat veranderen, dan staat de toekomst van de omroep de
komende jaren sterk onder druk. Niets doen is geen optie! Het aantal oudere vrijwilligers zal
afnemen, het draagvlak bij de politiek zal onder druk komen te staan, het bereik zal
afnemen en ook adverteerders zullen we niet meer kunnen aantrekken.
Er zijn echter ook kansen! We kunnen groeien dankzij nieuw online aanbod en het bereiken
van een bredere doelgroep. Door de vorming van een Streekomroep kunnen we
journalistiek sterker worden en meer mensen bereiken. En door de aanstaande verhuizing
(medio 2022) kunnen we meer zichtbaar worden, ons imago verbeteren en hopelijk nieuwe
apparatuur aanschaﬀen.

ANALYSE (3)
Keurmerk: onder begeleiding van het Keurmerkinstituut is een keurmerk voor
streekomroepen opgesteld.
In het convenant tussen de NLPO en de VNG is vastgelegd wat een eigentijds Lokaal
Toereikend Media-Aanbod is (zie pagina Media-aanbod). Voor RTV Baarn en haar
partners binnen de Streekomroep betekent dit dat ze een flinke kwaliteitsslag moeten
maken om hieraan te kunnen voldoen. Het vormen van een landelijk dekkend netwerk
van tachtig streekomroepen is een middel om dat te bereiken.
Streekomroepen die voldoen aan alle criteria van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod
komen in aanmerking voor het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. De doelstelling
van het keurmerk is het bevorderen van kwaliteit/professionaliteit, de efficiency en het
productaanbod bij lokale omroepen. Het keurmerk voor lokale omroepen ondersteunt
daarin door objectief toetsbare criteria beschikbaar te stellen die onafhankelijk worden
getoetst. Daardoor wordt inzicht gegeven aan de lokale omroepen waar eventueel nog
verbeteringen wenselijk zijn. In de bijlage zijn de 20 toetsingscriteria van het Keurmerk
Nederlandse Streekomroepen opgenomen. RTV Baarn zal in 2019 een eerste analyse
(scan) uitvoeren om te bezien waar ze zich zal moeten verbeteren samen met de
partners binnen Eemland1
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SCENARIO’S (1)
•

In onderstaand schema hebben we mogelijke scenario’s voor de toekomst van RTV Baarn
opgesteld. Aan de ene kant is er de mogelijkheid om als zelfstandige omroep verder te
gaan, mogelijk door alleen ons te focussen op online aanbod. Dit maakt ons echter erg
kwetsbaar door het verlies aan inkomsten. Tevens is RTV Baarn niet sterk in online en zal
het lastig zijn om zelfstandig hier een sterke positie te verwerven.

•

Zelfstandig blijven is een optie, maar zal er op termijn voor zorgen dat we niet optimaal
kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van de kijker/luisteraar en de gemeente. Bij
zelfstandigheid zullen we ook niet kunnen profiteren van de (financiele) kansen binnen de
NLPO op het gebied de vorming van een Streekomroep. Kortom, zelfstandigheid zal er
voor gaan zorgen dat het voortbestaan van RTV Baarn in gevaar komt en zullen we
zonder gewijzigd beleid genoodzaakt zijn te stoppen…..
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SCENARIO’S (2)
•

Als RTV Baarn niet zelfstandig kan en wil blijven dan is Soest een interessante
samenwerkingspartner vanwege de ligging en de omvang van het gebied. Radio Soest
is echter geen sterke partner en zal in eerste instantie ons meer zorgen opleveren.

•

Als we gaan samenwerken in een groter verband, dan zijn er twee opties: RTV Utrecht
of de Streekomroep Eemland1 (Baarn, Soest, Bunschoten/Spakenburg, Amersfoort). In
feite hebben we hier al een eerste keuze gemaakt door binnen deze streek content te
delen. RTV Utrecht lijkt ons geen geschikte partner. De afstand (letterlijke en figuurlijk)
is te groot en we zijn ook geen interessante partner voor RTV Utrecht. Financieel
gezien zullen we er ook niet beter van worden. En ook de kijker en luisteraar in Baarn
zal de programmering vanuit Utrecht niet echt interessant vinden.
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KEUZE STREEKOMROEP
•

Het vormen van de Streekomroep Eemland1 is de beste strategische keuze voor RTV
Baarn. We zullen er dus ook hoge prioriteit aan geven de komende jaren.

•

Aan de ene kant zorgt de vorming van een Streekomroep voor meer continuïteit. De
NLPO en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ondersteunen deze keuze en
zullen de streekomroep (financieel) extra gaan ondersteunen. Worden we geen
Streekomroep dan missen we op dat gebied de boot en zullen we ook geen Keurmerk
krijgen en zal ons voortbestaan verder onder druk komen te staan.

•

Aan de andere kant levert de vorming van een Streekomroep heel veel kwalitatieve
voordelen voor de kijker en luisteraar (meer en beter media-aanbod) en ook voor de
medewerkers van RTV Baarn biedt dit meer mogelijkheden (meer kijkers/luisteraars,
betere opleiding/begeleiding…)

•

In 2019 zal er een businessplan Eemland1 worden ontwikkeld onder begeleiding van
de NLPO. Hierbij zullen de diverse gemeentes gevraagd worden ook een bijdrage te
leveren.

MISSIE
Als lokale omroep willen we de waakhond van de lokale democratie zijn. We volgen de
politieke agenda en controleren wethouders, het gemeentebestuur, maatschappelijke
instellingen en bedrijven. We attenderen burgers en bestuur op problemen die van
belang zijn en hebben zo ook een agenderende functie. Maar we zijn meer dan dat: we
willen burgers met elkaar en met hun omgeving verbinden. We willen op termijn een
platform bieden voor discussie. We besteden aandacht aan culturele en sportieve
evenementen en we informeren burgers over andere belangrijke ontwikkelingen op
lokaal niveau.
RTV Baarn heeft net als andere mediaorganisaties te maken met veranderingen in het
medialandschap, in mediagebruik en in de samenleving. Verdere professionalisering
van onze lokale omroep is noodzakelijk. We willen een gevarieerd en breed mediaaanbod blijven verzorgen voor verschillende lokale doelgroepen.

MEDIA-AANBOD (1)
Lokaal toereikend media-aanbod
RTV Baarn voorziet burgers van informatie over zaken die hun dagelijkse leefomgeving
spelen. In de mediawet is vastgelegd dat het aanbod van lokale omroepen voor ten
minste vijftig procent van de uitzendduur moet bestaan uit aanbod van informatieve,
culturele en educatieve aard dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente
waarvoor het aanbod bestemd is (artikel 2.70).
Om zijn publieke functie echt goed uit te kunnen voeren moet dit aanbod echter ook op
alle platforms beschikbaar zijn en van goede kwaliteit zijn. Zeker in het licht van de
veranderingen in mediagebruik van consumenten en de toegenomen concurrentie
moeten lokale omroepen hun toegevoegde waarde kunnen bewijzen. Daarom hebben
de NLPO en VNG in een convenant vastgelegd dat een volwaardige streekomroep een
zogenaamd Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) moet bieden.

MEDIA-AANBOD (2)
Lokaal toereikend media-aanbod
Daaronder verstaan we in ieder geval:
- aanbod dat gericht is op de omgeving waarin mensen wonen, werken, sporten, naar
school gaan, uitgaan, winkelen en gebruik maken van publieke voorzieningen;
- voor een streek met een eigen geografische, economische en sociaal-culturele
identiteit of enige mate van samenhang. Dit gebied kan de gemeentegrenzen
overschrijden;
- aanbod dat voor iedereen in de streek bereikbaar en vindbaar is;
- aanbod dat beschikbaar is op alle relevante platforms;
- aanbod (audio, video, tekst en foto’s) dat wordt gepubliceerd op ten minste de
(lineaire, digitale) radiozenders en (lineaire, digitale) televisiekanalen bij alle must-carry
pakketaanbieders, en via eigen internetkanalen, waaronder sociale media, mobiele
apparaten en OTT;
- op alle kanalen en in alle mediatypen minimaal vijf dagen per week nieuws brengt,
inclusief redactionele bereikbaarheid van 24 uur per dag en zeven dagen per week bij
calamiteiten.

DOELGROEPEN
Verzorgingsgebied
RTV Baarn richt zich op de inwoners van Baarn, Eembrugge en Lage Vuursche. De
programmering is voor iedereen te horen en te zien via KPN, XS4ALL en Telfort met de
witte afstandsbediening: TV - kanaal 626 en Radio - kanaal 893. Met de zwarte
afstandsbediening zijn de programma’s van RTV Baarn te zien op TV - kanaal 2125 en
Radio - kanaal 2126.
De kanalen waarop RTV Baarn via de kabel van Ziggo te zien en te horen zijn: Ziggo
analoog pakket: kanaal 45 (663.25 MHz) en Ziggo digitaal pakket: kanaal 42. De
programma’s van BaarnFM zijn ook te beluisteren via de ether FM 105.5 MHz en Ziggo
kabel analoog 92.3 MHz en Ziggo digitaal pakket kanaal 917. Via de site rtvbaarn.nl
bieden we: TV Live, TV Gemist, Radio Live en Radio Gemist (fragmenten). Items kunnen
ook via het RTV Baarn YouTube-kanaal worden bekeken.

BEREIK
We hebben helaas geen goed inzicht in ons bereik (wel online), dus we kunnen hierover
niet al te snel conclusies trekken. Wel kunnen we aannemen dat het bereik op de
traditionele TV en Radio zal afnemen. Jongere mensen kijken en luisteren steeds vaker
online. Wil niet zeggen dat op dit moment het bereik van RTV Baarn onder ouderen niet
goed zou zijn. Sterker nog, de gemiddelde (vaste) kijkers en luisteraars zullen naar
verwachting gemiddeld vooral oudere mensen zijn. De gemiddelde leeftijd daalt naar
ons idee als we kijken naar de actuele politieke items die worden uitgezonden. Deze
worden ook 2/3 keer zo goed bekeken dan gemiddeld. De gemiddelde leeftijd van de
kijker en luisteraar daalt naar alle waarschijnlijkheid ook als we culturele items (met veel
kinderen) uitenden en of items met ondernemers.
RTV Baarn vindt de eigen inschatting van het huidige bereik te gering. We willen op
termijn wekelijks dominanter zijn als het gaat om dagelijks nieuws en actualiteit op het
gebied van politiek, maatschappij en cultuur. Deze groei willen en moeten vooral online
gaan realiseren. Hier hoort een ambitie bij dat we nog te definiëren doelgroepen elke
maand willen bereiken.

ORGANISATIE
Algemeen RTV Baarn werkt met alleen vrijwilligers; het zijn er opgeteld ruim 60. Over het
algemeen kan worden gesteld dat het vrijwilligersbestand verouderd. We zien soms
vernieuwing en verjonging en dat is fijn. Maar de situatie naar de toekomst is zorgelijk; er is
te weinig aanwas en te weinig verjonging (zeker ook als we kijken naar de online activiteiten)
Bestuur Stichting RTV Baarn kent een klein bestuur met een voorzitter, penningmeester,
secretaris en algemeen lid. Het bestuur opereert op basis van vastgelde statuten en heeft
regelmatig overleg met de coördinatoren binnen de organisatie.
Radio en TV Deze kennen beiden een dagelijkse leiding voor de coördinatie van de
programmering, redactie en productie. Er wordt gewerkt op basis van een vastgesteld
redactioneel statuut. De coördinatoren hebben regelmatig afstemming met het bestuur.
Online Binnen de organisatie focussen diverse mensen zich op online. Over het algemeen
zorgt iedere “maker” ervoor dat items online komen. Een paar mensen zijn gespecialiseerd
op het gebied van online en ondersteunen daar waar nodig
Techniek Een klein groep vrijwilligers verzorgt de techniek (analoog en digitaal). Een
coördinator zorgt ervoor dat zaken intern (tussen radio, tv en bestuur) wordt afgestemd.

FINANCIEEL (1)
RTV Baarn heeft de laatste jaren moeite om te komen tot een sluitende begroting en ze
heeft hierdoor nog maar een klein eigen vermogen van minder dan 3.000,- euro. De
stichting is sterk afhankelijk van de subsidie van de gemeente Baarn (op basis van de
zorgplicht bekostiging lokale omroepen). Tegelijkertijd betaalt RTV Baarn huur aan de
gemeente voor gebruik van het pand aan de Kerkstraat.
De laatste jaren zijn de inkomsten vanuit sponsoring en reclame sterk gedaald en nemen
de kosten voor technische apparatuur sterk toe. Hierdoor daalt jaarlijks het eigen
vermogen.
De Mediawet 2008 art. 2.170b regelt dat lokale publieke omroepen een Lokaal Toereikend
Media‐Aanbod (LTMA) verzorgen. Maar de wet is niet duidelijk over wat het begrip
‘toereikend’ precies behelst. De NLPO en de VNG zijn daarom in een convenant criteria
overeengekomen van een eigentijds Lokaal Toereikend Media-Aanbod. Voor RTV Baarn
betekent dit dat een flinke kwaliteitsslag zal moeten worden gemaakt om aan deze criteria
te kunnen voldoen. Daarbij hoort ook een budget met een bepaalde minimale omvang.
Om de hoogte van dat budget te objectiveren, heeft de NLPO in 2016-2017 onderzoek
verricht naar de kosten die een omroep gemiddeld zal moeten maken. Voor het onderzoek
zijn de jaarrekeningen van verschillende lokale omroepen in aanmerking genomen.

FINANCIEEL (2)
In het voorgaande genoemde onderzoek zijn voor alle kwaliteitscriteria van een LTMA
normen, of minimaal indicatoren of parameters vastgesteld met betrekking tot onder meer
de personeelslasten, huisvestinglasten, kosten voor techniek en uitzendingen waaronder
afdracht van auteursrechten en toegang tot de netwerken van bijvoorbeeld Ziggo en
pakketaanbieders zoals KPN. Hierop is vervolgens een normbegroting gebouwd.
Daarnaast is rekening gehouden met inkomsten uit reclame- en sponsoring, evenals met
de verkoop van programmamateriaal en besparingen door collectieve inkoop van diensten.
De normbegroting van de NLPO heeft aan de ene kant een financiële doelstelling. Het
relateert aan de gemeentelijke zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep op
basis van de Mediawet 2008. Die bekostiging betreft een vergoeding van de kosten die
rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de lokale publieke omroepdienst, voor
zover die kosten niet op andere wijze zijn gedekt, op zodanige wijze dat op lokaal niveau in
een Toereikend Media-Aanbod kan worden voorzien en continuïteit van bekostiging is
gewaarborgd.
Daarnaast is er een juridische doelstelling. Het werken met een normbegroting vergroot de
rechtsgelijkheid voor burgers. Elke burger, ongeacht in welke gemeente of streek, heeft in
gelijke omstandigheden aanspraak op een kwalitatief gelijkwaardig lokaal media-aanbod.

FINANCIEEL (3)
Het convenant dat de VNG en de NLPO hebben gesloten, is gericht op het vergroten
van de continuïteit en professionaliteit van lokale omroepen. Het doel is, dat in 2020 alle
huidige 250 lokale omroepen zullen zijn getransformeerd tot ongeveer 80
streekomroepen. Zo kan in iedere streek een LTMA worden gerealiseerd. De
normbegroting gaat daarbij uit van een sobere maar doelmatige streekomroep, die
voldoet aan de eisen van een LTMA.
De normbegroting is niet taakstellend voor gemeenten. Echter, de gebleken gemiddelde
kosten laten zien wat gebruikelijk is voor een omroep om een LTMA te verzorgen. Voor
omroepen die te maken hebben met gemeenten die vasthouden aan een te lage
bekostiging, kunnen de uitkomsten van het onderzoek behulpzaam zijn om die
gemeenten ervan te overtuigen dat de reële kosten van de verzorging van een LTMA
veel hoger liggen. Sommige gemeenten passen gelukkig op eigen initiatief de
bekostiging al aan naar een meer reëel niveau. Dit past in de gemaakte afspraken
tussen de VNG en de NLPO voor het realiseren van een professionele lokale omroep.
Ook voor RTV Baarn geldt deze situatie. Naast de bekostiging per huishouden krijgt de
omroep een bedrag voor de uitzending van de gemeenteraadsverkiezingen.
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STRATEGISCHE PROJECTEN
Op basis van de externe en interne analyse (de SWOT) en het gekozen strategische
scenario hebben we tien strategische projecten benoemd. Voor dit beleidsplan volstaan
we met een korte omschrijving en eerste aanzet voor een ruwe planning op de volgende
pagina’s:
De strategische projecten zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Inzicht bereik
Journalistieke aanbod
Online media-aanbod
Crossmediale organisatie
Opleidingen
Verjonging en vrijwilligers
Streekomroep
Verhuizing
Nieuwe inkomsten en investeringen
RTV Baarn >2022

SCOPE PROJECTEN (1)
1. Inzicht bereik
Het verkrijgen van beter inzicht in het bereik van Radio, TV en Online is belangrijk. Niet alleen voor interne
en externe verantwoording en evaluatie, maar ook voor de acquisitie richting sponsoren en adverteerders.
Vooralsnog is hier geen budget voor.
2. Journalistieke aanbod
Het hebben van een journalistiek aanbod is als lokale omroep van wezenlijk belang. Niet alleen vanwege
onze rol als “lokale waakhond” en het faciliteren van een opinie en debat, maar juist ook vanwege de kijker
en luisteraar die hier behoefte aan heeft. Nieuws en achtergronden zorgen voor meer kijkers en luisteraars!
Naast het feit dat we als lokale omroep moeten voldoen aan de eis van een LTMA - Lokaal Toereikend Media
Aanbod (iedere dag actueel nieuws op alle platformen).
RTV Baarn presteert t.o.v. veel lokale omroepen naar behoren, maar de journalistieke kwaliteit van de
mensen en de items is over het algemeen niet hoog te noemen als we kijken naar nieuwsgaring, verdieping,
opinie en debat. Het is een kans om met name rondom de gemeenteraadsvergaderingen en op basis van
bestaande (radio)programma’s te komen tot een nieuw en beter journalistiek aanbod. Uiteraard moet de
organisatie hiertoe worden gefaciliteerd middels o.a. het geven van opleidingen, het werven van nieuwe
journalistieke talenten en het mogelijk maken van de ontwikkeling van nieuwe journalistieke formats.
In 2019 zal er gewerkt worden een plan voor verbetering van het journalistieke aanbod. Hiertoe zal een
werkgroep worden samengesteld. In 2020 zullen we (binnen de Streekomroep) moeten op dit thema
voldoen aan het LTMA.

SCOPE PROJECTEN (2)
3. Online media-aanbod
Zoals gesteld is het op basis van veranderend kijk en luistergedrag een kans om onze programmering meer
en meer online te distribueren (internet, mobiel en i-pad). Dit vraagt met name voor TV (video) om een
aangepast media-aanbod, omdat online men korter, sneller en vaker consumeert.
De online competenties en ervaring van de medewerkers van RTV Baarn is over het algemeen nog te
beperkt. Vaak doen makers online er ook bij (met succes overigens); speciale korte (radio)-items worden
dan online verspreid via sociale media en op de site beluisterd of bekeken. De online-ontwikkelingen gaan
echter heel snel en als RTV Baarn missen we kansen en verliezen we dus ook onze kijker en luisteraar.
Er zijn de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet (Site, YouTube, Social), maar we willen en moeten
sneller ontwikkelen. Dit vraagt dan ook om extra aandacht, extra mankracht (jonger ook) en extra
budget.
In 2019 hebben we de ambitie om een extra (jong) online-team samen te stellen die een extra impuls
gaat geven aan ons online media-aanbod. We bekijken hierbij ook de mogelijkheid om samen te werken
met opleidingen met studenten.

SCOPE PROJECTEN (3)
4. Crossmediale organisatie
Het is een trend binnen mediabedrijven om de organisatie niet in te richten op basis van enkel het
platform (TV, Radio, Internet), maar meer op basis van de programmering en geprioriteerde doelgroepen.
Veel mediabedrijven hebben dan ook een “media-directeur’ die verantwoordelijk is voor alle platformen
en eindredacteuren die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor nieuws (over alle platformen). Binnen
dergelijke organisatie worden vanuit de kijker en luisteraar crossmediale formats ontwikkeld, waardoor
(dezelfde) content via verschillende vormen wordt verspreid.
Binnen RTV Baarn werken Radio en TV vooral goed samen als het gaat om grotere projecten (Sinterklaas,
Kerst, Verkiezingen etc). Voor de rest is er nauwelijks redactionele afstemming. We willen dat stap voor
stap gaan veranderen door de centrale ontwikkeling van meer crossmediale formats; bijvoorbeeld i.r.t
ons journalistieke media-aanbod en mogelijk ook cultuur. We zien voor ons dat we op termijn komen tot
een centrale redactie (zeker als we intensiever binnen een Streekomroep gaan werken), zodat we komen
tot een betere crossmediale programmering en content-distributie.
In 2019 zullen we starten met een crossmediale transitie door structureler en centraler samen te gaan
werken. We zien eerste pilots voor ons rondom bijvoorbeeld politiek nieuws en achtergronden. In 2019
hopen we duidelijk te hebben of en hoe we de huidige organisatie/werkwijze moeten aanpassen. Het
bestuur zal in nauw overleg zijn met de leiding van Radio en TV.

SCOPE PROJECTEN (4)
5. Opleidingen
De komende jaren zal er veel van onze mensen worden gevraagd. Terwijl we ons realiseren dat we te
maken met vrijwilligers. We denken juist dat het voeren van een structureel en actie
opleidingsprogramma stimulerend werkt voor de bestaande maar ook juist voor nieuwe medewerkers. Het
biedt kansen en het maakt het werken voor en binnen RTV Baarn leuker en serieuzer.
Binnen de NLPO worden regelmatig cursussen en workshops gegeven (op het Mediapark!) en er bestaat
een interessant e-learning programma, waar we de eerste ervaringen mee hebben opgedaan.
Dit alles kost echter tijd en geld en vooralsnog is dat budget niet beschikbaar. In ieder geval gaan we in
2019 de medewerkers stimuleren om naar de workshops van de NLPO te gaan.
6.Verjonging en vrijwilligers
Zoals gesteld is het belangrijk voor de continuïteit om meer vrijwilligers aan te trekken. We zijn te
afhankelijk van te weinig vrijwilligers die de kar trekken en we hebben te maken met een steeds oudere
vrijwilligersclub. Naast de continuïteit is ook de representativiteit belangrijk. Het is belangrijk dat
redacties meer een afspiegeling worden van de maatschappij; oud en jong, man en vrouw, en
multicultureel!
In 2019 willen we dankzij de nieuwe initiatieven ook meer en andere vrijwilligers kunnen aantrekken. We
zullen hiertoe een speciale vrijwilligers-coördinator aanstellen.

SCOPE PROJECTEN (5)
7. Streekomroep
Zoals geschreven in dit beleidsplan kiezen we voor het scenario Streekomroep. Inmiddels hebben we een
eerste stap gezet door Eemland1 te introduceren en content te delen. Verdere en intensievere
samenwerking verloopt moeizaam. Er moet iets anders gebeuren willen de zelfstandige lokale omroepen
meer gaan samenwerken. Hierbij speelt de financiering en druk vanuit de overheid een belangrijk rol.
Het ziet er nu naar uit dat de huidige bekostiging vanuit de gemeente blijft bestaan. Extra noodzakelijke
financiering komt alleen beschikbaar als er een Streekomroep wordt gevormd en het Keurmerk is
verkregen. Ambitie is om landelijk in 2020 zo ver te zijn; RTV Baarn heeft de ambitie deze timing te
volgen.
Inmiddels is er met de besturen van de Eemland1 omroepen en de NLPO gesproken om te komen tot een
gezamenlijk businessplan. Het betrekken en laten ondersteunen door de diverse gemeentes is hierbij van
groot belang. Daarna kan er verdere besluitvorming plaatsvinden.
Onze inschatting is dat we heel 2019 nog hebben een goed gedragen plan te maken met een gedegen
financiering en draagvlak vanuit de gemeentes. Als bestuur zullen we een werkgroep Streekomroep
samenstellen. In 2020 willen we klaar zijn om te kunnen voldoen aan de eisen voor extra financiering en
keurmerk

SCOPE PROJECTEN (6)
8. Verhuizing
Een ander nog niet genoemd project is de verhuizing van RTV Baarn. De huidige lokatie heeft als het aan de
gemeente ligt een bestemming wonen gekregen. Mogelijke nieuwe locatie is de Hoofdstraat in het centrum;
een mooie nieuwe zichtbare plek is meer dan welkom voor onze omroep. Als bestuur hebben we onze zorgen
geuit over de meer praktische haalbaarheid. De komende maanden zullen we meewerken aan de verdere
plannen. Hierbij zullen we ook moeten gaan formuleren welke investeringen in nieuwe technische apparatuur
nodig zijn (mede in het licht van de samenwerking binnen de Streekomroep) en we zullen opnieuw moeten
gaan benoemen welke functie(s) de nieuwe locatie moet krijgen samen met andere organisaties op die
locatie.
In 2019 zullen we druk zijn met planvorming. Als bestuur zullen we een werkgroep Verhuizing gaan
samenstellen. We hopen in 2021-2022 definitief zijn verhuisd.
9. Nieuwe inkomsten en investeringen
In 2018 is gestart met actieve werving van nieuwe sponsoren en adverteerders mede door het vertrekken van
de huidige hoofdsponsor. Zonder extra inkomsten komt de toekomst van RTV Baarn direct in gevaar de
komende jaren. Zeker ook gezien de noodzaak van nieuwe investeringen in nieuwe apparatuur en de steeds
strengere eisen die worden gesteld aan digitale distributie en de druk die BumaStemra uitvoert om meer te
betalen voor muziekrechten. RTV Baarn heeft echter goede plannen die hopelijk er voor gaan zorgen dat ze
aantrekkelijker wordt voor de adverteerdersmarkt.
In 2019 hopen we inzicht te krijgen in welke investeringen er nodig zijn voor de nieuwe locatie en de
technische infrastructuur/apparatuur. Tevens hopen we dan ook meer successen te boeken irt sponsoren.

SCOPE PROJECTEN (7)
10. RTV Baarn >2022
In dit beleidsplan staan diverse ambities en plannen. We moeten ons realiseren dat met de huidige
vrijwilligers de verandering en uitvoering van alle projecten erg langzaam zal gaan. De kans op het niet
realiseren van de plannen is groot en we moeten er voor waken dat al het extra werk op de schouders
komt van een enkeling.
Als bestuur willen we een Team >2022 samenstellen met bestaande vrijwilligers en nieuw aan te trekken
vrijwilligers die ons tijdelijk gaan helpen met de verschillende plannen. In dat kader zal het bestuur ook
haar eigen samenstelling bezien en kijken waar er kan worden uitgebreid en vernieuwd.
Het RTV Baarn >2022 programma bestaat uit onderstaande onderdelen. Ze zullen in onderlinge samenhang
worden aangestuurd. De komende maanden zal worden gestart met de werving en samenstelling van de
teams.
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