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Voorwoord 

RTV Katwijk heeft sinds de fusie in 2007 een turbulente tijd door gemaakt. Met name de onzekerheid en 

de voorbereiding op een nieuwe huisvesting en een nieuwe vormgeving zijn ingrijpend voor RTV Katwijk. 

De medewerkers, de vrijwilligers en het bestuur van RTV Katwijk hebben dan ook veel energie gestoken in 

de vele werkzaamheden die met de voorbereiding op een toekomstige verhuizing en vormgeving gepaard 

gaan. Dankzij deze inzet is RTV Katwijk gekomen tot waar we nu zijn. Tijd om te kijken wat we tot nu toe 

bereikt hebben. Maar dat niet alleen. Zeker net zo belangrijk is te onderzoeken op welke punten we de 

komende jaren verder willen bouwen aan de omroep en de samenwerking met Bollenstreek Omroep. 

Hierbij stellen we de vraag waar we willen staan in 2020 en met name hoe we van een relevante betekenis 

kunnen zijn voor de inwoners en bedrijven in Katwijk.  

Met het Beleidsplan 2020 heeft RTV Katwijk de ambities voor de komende vijf jaar op papier gezet. Het 

beleidsplan is opgesteld voor de medewerkers, vrijwilligers en het Beleidsbepalend Orgaan (PBO) van 

RTV Katwijk, maar ook voor de stakeholders, waaronder de gemeente Katwijk. Het bestuur van RTV 

Katwijk wil de komende tijd graag met deze partijen van gedachten wisselen over hoe we met elkaar het 

beste invulling kunnen geven aan de uitvoering van het plan. Enerzijds speelt de financiering een 

belangrijke rol hierbij en anderzijds de organisatie zelf.  

Vijf jaar is binnen het dynamische medialandschap een lange periode, doch ook noodzakelijk om stap voor 

stap te kunnen aanpassen en investeren in de organisatie en te werken aan de missie. Mede vanwege de 

energie die de medewerkers, maar ook de stakeholders reeds in RTV Katwijk hebben gestoken, hebben 

we vertrouwen in het bereiken van de opgeschreven ambities. Door middel van een gezamenlijk proces 

hoopt RTV Katwijk zich met recht 'de omroep van Katwijk' te mogen noemen.  

Willem Meijvogel  

Voorzitter RTV Katwijk  

Katwijk, 1 mei 2016  
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Managementsamenvatting 
Dynamiek  

RTV Katwijk is sinds 2007 de lokale publieke media-instelling van de gemeente Katwijk en bevindt 

zich momenteel in een overgangsfase naar een grootschaliger semiprofessionele media-instelling 

waar 'crossmedia' een belangrijke plaats inneemt. Dit laatste wil zeggen 'media-aanbod via alle 

beschikbare kanalen en in allerlei verschillende vormen'. RTV Katwijk voorziet het zendgebied dan 

ook van nieuws, informatie en entertainment via de (nieuws)website, radio, televisie en sociale 

media. De media-instelling volgt hierbij alle ontwikkelingen binnen het dynamische medialandschap, 

als ook de richtlijnen van het Convenant VNG-OLON (2012) wat betreft het bieden van lokaal 

toereikend media-aanbod.  

Visie  

RTV Katwijk heeft de ambitie om binnen Katwijk de lokale publieke media-instelling met een 

relevante maatschappelijke betekenis te zijn en hiermee bij te dragen aan het versterken van de 

maatschappelijke cohesie, de democratie, informatisering, emancipatie en participatie van burgers in 

de eigen leefomgeving. De inkomsten uit de omroepbijdragen en de aanvullende activiteiten - en de 

daarbij behorende redactionele en technische capaciteit - zijn momenteel ontoereikend om aan de 

richtlijnen van het Convenant te kunnen voldoen en vormen een bedreiging voor de gewenste 

kwaliteit en continuïteit van het media-aanbod. Maar er zijn ook kansen voor RTV Katwijk, namelijk 

op het gebied van samenwerking met Bollenstreek Omroep en het realiseren van maatschappelijke 

meerwaarde, boven de waarde die de omroep reeds creëert door middel van het uitvoeren van de 

publieke mediaopdracht en het volgen van het Convenant.  

Missie en Doel  

Bij het volbrengen van zijn missie wil RTV Katwijk, naast het bedrijven van onafhankelijke en 

betrouwbare journalistiek (Mediawet, 2008), een media- en programma-aanbod leveren dat van een 

professionele kwaliteit, creativiteit en continuïteit is. Daarbij wordt de missie voor minimaal 95% 

uitgevoerd door vrijwilligers. Tevens wil de omroep een belangrijke functie vervullen als stage- en 

leerbedrijf. Doelstelling van het Beleidsplan 2020 is enerzijds het voldoen aan de eisen van de 

Mediawet en de richtlijnen van het Convenant, met name wat betreft het leveren van professionele 

kwaliteit en continuïteit. Het media-aanbod biedt tevens mogelijkheden voor interactiviteit (publieke 

toegankelijkheid). Anderzijds streeft RTV Katwijk naar een marktbenadering die rekening houdt met 

de wensen van de kijkers, luisteraars en overige doelgroep(en). 

Strategie  

Als media-partner van verticale marktpartijen, maatschappelijke organisaties, (onderwijs-) 

instellingen en (gemeentelijke) overheid, wil RTV Katwijk een zo hoog mogelijke maatschappelijke 

waarde creëren binnen de gemeente Katwijk. De media- instelling streeft de komende jaren naar 



 

4 
 

zowel productvernieuwing als productiegroei, met het accent op de (nieuws)website en televisie. 

Onderdeel van de vernieuwing is de functie van nieuwsdienst bij calamiteiten, via alle kanalen.  

Positionering  

RTV Katwijk wil zich onderscheiden door het realiseren van maatschappelijke meerwaarde en een  

breed en gevarieerd programma-aanbod, voor alle doelgroepen, alle leeftijden en via crossmedia. Dit 

houdt in dat RTV Katwijk als enige in het zendgebied zowel radio, als televisie en internet aanbiedt, 

waardoor RTV Katwijk het gangbare nieuws kan bieden gericht op de gemeente Katwijk, maar ook 

creatieve media-uitingen in de vorm van radioreportages en tv-documentaires. Kortom, van 

betekenis in de gemeente Katwijk.  

Verdienmodel  

Commerciële inkomsten uit content-productie voor derden, prestatiecontracten en advertenties 

zullen een substantieel gedeelte van de totale inkomsten vormen. Een inkomstenverhoging uit extra 

werkzaamheden en commerciële activiteiten dient voor uitbreiding van het aantal betaalde 

redactiemedewerkers en een piketdienst voor nieuwscalamiteiten. Het organisatiemodel zal anders 

ingevuld worden ten behoeve van de genoemde professionalisering. De overige financiële middelen 

worden besteed aan investeringen op het gebied van tv-techniek, onderhoud van techniek en het 

sluitend maken van de huidige begroting. Incidentele gelden (waaronder fondsen) worden 

aangewend voor verbetering van de (nieuws)website, overige (extra) technische investeringen, 

verhoging van de naamsbekendheid van RTV Katwijk en scholing c.q. training.  
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Inleiding/ Historie/ Initiatief/ Lokale Publieke Mediaopdracht 

Inleiding 

Om als een lokale publieke mediadienst te kunnen functioneren, moet een lokale publieke 

mediadienst haar geldigheid bewijzen door zich te richten op de specifieke doelgroep lokale 

bevolking. De stijl en het karakter van een lokale publieke mediadienst zijn bepalend voor het succes 

en de investering in mensen en middelen. Dit stijlbeleid wordt in dit beleidsplan vastgelegd.  

Bij het opstellen van het Beleidsplan 2020 (periode 1 mei 2016 - 31 december 2020) is de vraag 

gesteld waar de lokale publieke media-instelling "RTV Katwijk1” in 2020 wil staan op het gebied van 

het media- en programma-aanbod binnen haar zendgebied 'de gemeente Katwijk'. De Mediawet2 

(2008) en het Convenant VNG-OLON3 (2012) - en met name het realiseren van maatschappelijke 

toegevoegde waarde en een lokaal toereikend media-aanbod - zijn leidend hierbij. Daarnaast is het 

Beleidsplan 2020 opgesteld vanuit een marktbenadering, welke rekening houdt met het 

consumentengedrag en de wensen en behoeften van de doelgroep(en). Marktonderzoek, waaronder 

een kijk- en luisteronderzoek en een concurrentieanalyse, als ook productvernieuwing liggen hieraan 

ten grondslag.  

In het Beleidsplan 2020 komen achtereenvolgens de organisatie van RTV Katwijk, de visie, de missie 

en doel en de strategie aan de orde. Daarna wordt in gegaan op het Basisconcept, de Marketing en 

Communicatie, de Beheers aspecten, de Juridische Aspecten, de Stakeholders, de Verwachtingen en 

vijfjarenprognose en tot slot het Zenderformat. 

Historie 

RTV Katwijk is de lokale publieke media-instelling van de gemeente Katwijk en is in 2007 ontstaan 

door de fusie van de Vereniging Lokale Omroep Katwijk en Valkenburg (VLOK) met de Stichting 

Omroep Rijnsburg (SOR/Mebora). Dit was weer een gevolg van de fusie van de gemeenten Katwijk, 

Rijnsburg en Valkenburg. De huidige gemeente Katwijk heeft momenteel 64205 inwoners (nov 2015, 

CBS 24 dec 2015). De prognose is dat Katwijk, door de woningbouw op het voormalige vliegveld 

Valkenburg, zal groeien naar ongeveer 80.000 inwoners (in 2040 zal dat volgens het CBS al 72453 

inwoners zijn, CBS 16 dec 2009).  

Vereniging Lokale Omroep Katwijk en Valkenburg 

Op 27 mei 1982 is de vereniging Lokale Omroep Katwijk en Valkenburg (VLOK) opgericht door een 

aantal voormalige zendamateurs. Aanvankelijk alleen voor radio-uitzendingen, maar door de 

                                                           
1 Advies van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) betreffende de terminologie: 'media-  

instelling' is de formele term en behelst het gehele media-aanbod. De traditionele term 'omroep' wordt door de  
OLON ook gehanteerd omdat het publiek hier een beeld bij heeft, maar van oudsher betreft deze term uitsluitend  
radio en tv. (OLON, 2015) 
2 Mediawet, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) & Ministerie van Justitie (2008) 
3 Vernieuwingsconvenant Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) & OLON (2012) 
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toetreding van een aantal leden van de plaatselijke filmclub, al snel ook voor televisie-uitzendingen. 

Deze vereniging is bij de fusie met de Vereniging Omroep Katwijk gefuseerd. 

Stichting Omroep Rijnsburg(SOR)/ Mebora 

Eind 1992 begin 1993 werd in Rijnsburg aan het samenwerkingsverband tussen de Stichting Omroep 

Rijnsburg en de voormalige piratenzender Mebora een zendmachtiging verleend om in Rijnsburg 

uitzendingen te verzorgen, waarbij Radio Rijnsburg het informatieve gedeelte voor haar rekening 

nam en Mebora de amusementsuitzendingen zou verzorgen. Deze stichting is bij de fusie in 2007 

opgeheven. 

Vereniging Omroep Katwijk 

Als tussenfase werd op 1 september 2006 met het oog op de fusie tussen de vereniging Lokale 

Omroep Katwijk en Valkenburg (VLOK) en de Stichting Omroep Rijnsburg/Mebora de vereniging de 

Vereniging Omroep Katwijk (VOK) opgericht. Deze vereniging is op 21 september 2007 gefuseerd met 

de Vereniging Lokale Omroep Katwijk en Valkenburg (VLOK) en bij statutenwijziging gewijzigd in RTV 

Katwijk.  

Initiatief 

Met het oog op de landelijke ontwikkelingen van de lokale omroepen heeft het bestuur van RTV 

Katwijk het initiatief genomen om te komen tot een volwaardig beleidsplan, waarin de visie van 

bestuur op de doelstelling, de stijl, het karakter, de doelgroep en het zenderformat worden 

vastgelegd. Tevens wordt vastgelegd wat de strategie zal zijn om dat doel te bereiken en welke 

middelen daarvoor beschikbaar kunnen worden gesteld. 

Lokale Publieke Mediaopdracht 

Publieke mediaopdracht 

De kerntaak van RTV Katwijk vloeit voort uit de Publieke Mediaopdracht volgens de Mediawet, 

artikel 2.1, 2008: 

“Het op landelijk, regionaal en lokaal niveau aanbieden van media-aanbod op het terrein van 

informatie, cultuur en verstrooiing, via alle beschikbare aanbodkanalen” (Ministerie van OCW & 

Ministerie van Justitie, 2008). 

De richtlijnen voor de uitvoering van de mediaopdracht zijn vastgelegd in het Redactie- en  
Programmastatuut RTV Katwijk (2007). Het Commissariaat voor de Media  
controleert of bovenstaande bepalingen uit de Mediawet correct worden nageleefd.  

 

ICE-norm 

De Mediawet, artikel 2,70. a, beschrijft de volgende regelgeving (ICE-norm) op het gebied  
van de product- en dienstverlening van de lokale publieke media-instelling:  

"Een lokale omroepinstelling gebruikt haar zendtijd voor een programma dat voor ten  
minste vijftig procent bestaat uit onderdelen van informatieve, culturele en educatieve aard,  
die in het bijzonder betrekking hebben op de gemeente waarvoor het programma bestemd  
is",  
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Productienorm 

De Mediawet, artikel 2.70.b, beschrijft de Productienorm, welke inhoudt dat een lokale  
publieke media-instelling minimaal 50% van het media-aanbod zelf produceert, dan wel laat  
produceren,  
 

Lokaal toereikend media-aanbod 

Bij het uitoefenen van de lokale publieke mediaopdracht volgens de Mediawet streeft RTV Katwijk  
naar het realiseren van een 'lokaal toereikend media-aanbod', Deze term is in het Convenant  
VNG-OLON (2012) nader gedefinieerd en uitgewerkt binnen drie dimensies, te weten:  
Mediaproduct, Relevantie en Bedrijfsvoering (bijlage 2). Het hogere doel van het Convenant  
is het realiseren van maatschappelijke toegevoegde waarde en hiermee bij te dragen aan  
het versterken van de maatschappelijke cohesie, de democratie, informatisering,  
emancipatie en participatie van burgers in de eigen leefomgeving (OLON, 2012).  
 

Media- en programma-aanbod (bijlage1) 

Ook na de uitbreiding van het zendgebied met de fusie van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg is het 
lokale karakter van de media-instelling blijven bestaan. RTV Katwijk voorziet de gemeente Katwijk 
van lokale informatie, met aanvullend gemeente-overschrijdende informatie vanuit de Duin- en 
Bollenstreek. Dit laatste betreft bovenlokale nieuwsitems, sport, politiek, economische en 
maatschappelijke informatie vanuit de Duin- en Bollenstreek. Bij het uitvoeren van de 
mediaopdracht zet RTV Katwijk het volgende media-aanbod in:  

 Radio  
 Televisie  
 Tv-krant en teletekst  
 Website, gekoppeld aan apps voor smart-apparatuur  
 Sociale media: Twitter en Facebook.  
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Schets van de organisatie, Product, Dienst 

Organisatie: 

De vereniging RTV Katwijk is opgericht op 27 mei 1982 onder de naam Vereniging Lokale Omroep 

Katwijk en Valkenburg en na de fusie met de Stichting Omroep Rijnsburg/Mebora samengegaan met 

de Vereniging Omroep Katwijk, die op 21 september 2007 is gewijzigd in de vereniging RTV Katwijk. 

Deze vereniging staat per 29 september 2007 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 

28112032. Op 29 mei 2007 heeft RTV Katwijk de ANBI-status verkregen van de Centrale 

Administratie van de Belastingdienst. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste zeven 

leden. Ten allen tijden wordt ernaar gestreefd om negen bestuursleden te hebben. Op dit moment is 

de minimale bezetting ingevuld. 

Het Bestuur draagt statutair de zorg voor zowel organisatie, als de faciliteiten, die het mogelijk 

moeten maken de doelstellingen van de lokale omroep te realiseren.  

Uit het organogram blijkt, dat gekozen is voor een platte organisatie met een centrale redactie. 

Mogelijk komt het bestuur tot een herverdeling van de huidige taken (zie bijlage 3) 

De uitvoering van het beleid dient, zoals beschreven in de statuten te worden gedelegeerd aan een 

centraal redactieteam, ondersteund door een nieuwscoördinator, liefst op professionele basis. 

Dit team bepaalt welk nieuws en/of welke thema’s via welke communicatiemiddelen worden 

uitgezonden. 
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De vereniging heeft op 1 januari 2016 de beschikking over een ingehuurde medewerker van de 

Maregroep, die grotendeels door de gemeente wordt betaald (1 fte). Daarnaast huurt de vereniging 

twee betaalde medewerkers op freelancebasis in (totaal 0,5 fte). Bij de organisatie zijn voorts 125 

vrijwilligers werkzaam.  

Overlegvormen: 

Bedoeld bestuur legt verantwoording af aan de Ledenvergadering. 

Daarnaast zijn er de volgende overlegstructuren: 

 Periodieke medewerkersvergadering 

 Redactievergaderingen 

 PBO 

 Businessclub 

 Facilitaire organisatie 

 Werkgroepen 

 Adviesgroepen 
 

PBO: 

Het media-aanbodbeleidsbepalend orgaan (PBO) is een onafhankelijke commissie binnen  
de media-instelling. Het PBO heeft volgens artikel 2.70 van de Mediawet (2008) de volgende  
taken (CvdM, 2009):  

 Het bepalen van het media-aanbod beleid van de lokale publieke media-instelling; 

 Het controleren van de uitvoering van het vastgestelde media-aanbodbeleid en het  
rapporteren van de bevindingen aan het bestuur van de media-instelling; 

 Eventueel advies uitbrengen aan het bestuur wat betreft het media-aanbod beleid; 

 Het jaarlijks rapporteren aan het CvdM over de uitvoering van het vastgestelde  
media-aanbod beleid.  

Op 1 januari 2016 bestaat het PBO van RTV Katwijk uit zes leden die allerlei maatschappelijke  
stromingen binnen de gemeente Katwijk vertegenwoordigen.  
 

Middenkader: 

Het middenkader wordt gevormd door drie hoofdredacteuren voor respectievelijk de afdeling 

Televisie, Radio en Telemedia. De hoofdredacteuren geven de leiding aan de dagelijkse operatie van 

de media-instelling. De functie van hoofdredacteur Telemedia is momenteel vacant. 

Betaalde medewerkers: 

De twee ingehuurde freelancemedewerkers vervullen een redactionele functie. De ingehuurde 

medewerker van de Maregroep houdt zich bezig met de opname en productie van televisie-  

documentaires. 

Vrijwilligers: 

De vrijwilligers zijn merendeels werkzaam onder leiding van de hoofredacteuren. Het grootste deel 

daarvan is werkzaam bij de afdeling Radio. Alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd. Van het 

totale aantal vrijwilligers (ca. 125) bestaat 23% uit vrouwen en 77% uit mannen. 
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Stagiairs: 

RTV Katwijk is een erkende leerplaats voor stagiairs van het ROC Media en Vormgeving in Leiden en 

het Grafisch Lyceum in Rotterdam. RTV Katwijk werkt daarom structureel met stagiairs. 

Afnemers: 

 Op basis van de Mediawet, artikel 2.1.2.c. (2008), behoort tot de primaire doelgroep van RTV 

Katwijk een breed en algemeen publiek van de gemeente Katwijk, van alle leeftijden, van 

verschillende omvang en samenstelling, met in het bijzonder aandacht voor kleine 

doelgroepen. Kortom: alle inwoners van de gemeente Katwijk; 

 Overige kijkers en luisteraars, waaronder bezoekers en werkenden in de gemeente Katwijk 

en omliggende gemeenten. Via de etherfrequentie wordt RTV Katwijk ook buiten de 

gemeente Katwijk beluisterd. De ethersignalen worden ontvangen tot en met Nieuw-

Vennep, Alphen aan den Rijn, Den Haag, Rijswijk en Delft; 

 Websitebezoekers (internet) wereldwijd via de pc en overige smart-apparatuur. 

Op basis van de uitkomsten van het Kijk- en Luisteronderzoek “RTV Katwijk Legt Zijn Oor Te 

Luisteren.”, in 2008 uitgevoerd door studenten van de Hogeschool InHolland Haarlem, is gebleken, 

dat 53% van de luisteraars naar de radio ouder dan 50 jaar is. 33,4% van de luisteraars was man en 

66,6% vrouw. In de groep 35 tot en met 49 jaar luistert 23,7% naar de lokale omroep. Van de mensen 

die 25 tot en met 34 jaar zijn luistert slechts 10,6%. De jongeren van 16 tot en met 24 jaar komen op 

12,7%. Van de ondervraagden die naar de televisie van RTV Katwijk kijken is 66,6% vrouw en 33,4% 

man. Net als bij de radio kijken ouderen boven de 35 meer naar de lokale omroep, dan de jongeren. 

De ouderen boven de 50 kijken beduidend meer (41,7%). Er is geen verschil tussen de mannen en de 

vrouwen. Kijkers en luisteraars hadden een voorkeur voor sport, geestelijke muziek, lokaal nieuws en 

politiek, kerkdiensten en non-stopmuziek. RTV Katwijk had in 2008 een naamsbekendheid van 81%. 

Dat is deels negatief beïnvloed door het fusieproces. 

Toeleveranciers: 

Naast een actieve nieuwsgaring door de redactie, ontvangt RTV Katwijk content van onder meer  

de volgende toeleveranciers uit het zendgebied: 

 Gemeentevoorlichters; 

 City Marketing; 

 Bedrijven; 

 Maatschappelijke organisaties en instellingen; 

 Verenigingen en clubs; 

 Kerkgenootschappen; 

 Particulieren. 

Mediapartners: 

 Nederlandse Omroep Stichting (NOS) voor de aankoop van NOS-journaals; 

 Met de lokale publieke omroep Bollenstreek Omroep is RTV Katwijk in een opbouwende fase 

wat betreft samenwerking op het gebied van redactie, faciliteiten, opleiding en commercie; 
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 (Semi-)overheden: 

 De gemeente Katwijk (zendvergunning, omroepbijdragen en overige subsidies, huisvesting); 

 Commissariaat voor de Media (Mediawet); 

 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG); 

 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW); 

 Agentschap voor de Telecom. 

Belangbehartigers: 

 Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON); 

 Buma-Stemra en SENA (auteursrechten). 

Commerciële relaties 

 Sponsors; 

 Adverteerders. 

Financiers: 

 Bankinstelling. 

Intermediairs: 

Voor de werving van vrijwilligers en stagiairs zijn de volgende intermediairs van belang: 

 Lokale overheden; 

 Medewerkers van RTV Katwijk en hun familie en vrienden; 

 Clubs, verenigingen en evenementen waar verslaggevers van RTV Katwijk ‘live’ aanwezig zijn; 

 Audiovisuele mbo-opleidingen en hbo-opleidingen voor Journalistiek, Communicatie en 

Media. RTV Katwijk is een officieel leerbedrijf voor het ROC Media en Vormgeving in Leiden 

en het Grafisch Lyceum in Rotterdam. 

Distributeurs: 

 Pakketaanbieders en providers (Ziggo, KPN, Tele2, Vodafone); 

 Glasvezelaanbieders; 

 OLON (MediaHub). 

Concurrenten: 

Conform de Mediawet kan per gemeente slechts één lokale publieke media-instelling  

worden aangewezen. Aanbesteding geschiedt op aanvraag en geldt voor vijf jaar.  

Gedurende deze looptijd bestaat geen gevaar van nieuwe toetreders tot de markt, maar  

RTV Katwijk ondervindt tussentijds wel mededinging van de volgende media-instellingen en  

substituten: 

 Een toenemend aantal commerciële en digitale nieuwsmedia. De commerciële media-

instellingen hebben doorgaans een hoger budget en plaatsen ook buiten kantooruren 

actuele nieuwsitems. Twitter, Instagram en Facebook spelen een steeds grotere rol als 

nieuwsmedium en/of platvorm voor items met een hoog human interestgehalte; 
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 Op het gebied van radio ondervindt RTV Katwijk concurrentie van zowel commerciële 

zenders (Sky Radio en Radio 538), als van publieke zenders (Radio2 en 3FM en Radio5). Ook 

RTV West is medespeler in het publieke veld, maar deze regionale media-instelling is binnen 

Katwijk verhoudingsgewijs in mindere mate actief; 

 De televisieafdeling ondervindt veel concurrentie van landelijke commerciële en niet-

commerciële zenders die doorgaans veel amusement aanbieden. Door een tekort aan 

(financiële) middelen kan RTV Katwijk slechts in beperkte mate tv-programma’s produceren 

en is daarbij gehouden aan de ICE-normen (Mediawet, 2008); 

 Een andere bedreiging voor de media-instelling wordt gevormd door nieuwe substituten 

zoals media-aanbod met interactieve mogelijkheden (on demand). Voorbeelden hiervan zijn: 

Uitzending Gemist, YouTube, Netfix, HBO, Videoland en (het illegale) Popcorn Time. Tevens is 

een toename van glossy magazines waarneembaar. 

Landelijke ontwikkelingen 

Het dynamische medialandschap heeft verstrekkende gevolgen voor de interne organisatie -en raken 

de media-instelling op ieder organisatieonderdeel. Deze ontwikkeling loopt parallel met de publicatie 

van het Convenant VNG-OLON (2012). Het Convenant doet een beroep op de lokale publieke omroep 

wat betreft het realiseren van maatschappelijke toegevoegde waarde binnen het zendgebied en 

geeft een interpretatie van wat de Mediawet (2008) omschrijft als 'lokaal toereikend media-aanbod'. 

Deze interpretatie is uitgewerkt binnen drie dimensies, te weten: Mediaproduct, Relevantie en 

Bedrijfsvoering (bijlage 2).  

Bestuur en organisatie 

Het Convenant stelt professionele eisen aan het bestuur en de bedrijfsvoering van RTV Katwijk. 

Echter, het bestuur en de organisatie zijn van oudsher ingericht ten behoeve van een vrijwillige 

lokale radio- en televisiezender. De organisatie bevindt zich momenteel in een overgangsfase van 

een kleinschalige vrijwilligersorganisatie naar een grootschaliger semiprofessionele media-instelling. 

Redactionele zaken 

De eisen voor een lokaal toereikend media-aanbod, waaronder het produceren en aanbieden van 

televisieprogramma's voor de gemeente Katwijk, hebben tot gevolg dat de redactiemedewerkers 

structureel meer uren moeten maken dan de overeenkomsten vereisen. Die ingehuurde 

redactiemedewerkers worden dan wel ondersteund door een beperkt aantal vrijwilligers, maar dat is 

niet voldoende. Dit vormt een directe bedreiging voor de kwaliteit en continuïteit van het media-

aanbod en voor de reputatie van RTV Katwijk. De organisatie beschikt niet over de financiële 

middelen om extra redactiemedewerkers in te huren.  

Technische zaken 

Vanaf 1 januari 2014 is de nieuwe Omroepdistributiewet van kracht (Rijksoverheid, 2014).  

Deze wet stelt eisen aan pakketaanbieders betreffende de digitale en analoge radio- en tv-  

zenders die doorgegeven dienen te worden (must carry-verplichting). Voor RTV Katwijk betekent dit  

een forse lastenverzwaring. Hier staat tegenover dat de OLON in 2012 de MediaHub heeft 

geïntroduceerd. De MediaHub is een gezamenlijk platform voor contributie en distributie van digitale 

content en levert lokale publieke media-instellingen logistiek en financieel voordeel op. Nadeel is dat 
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de Mediahub nog niet voldoende is ontwikkeld om het gehele media-aanbod (lineair) te kunnen 

doorgeven. Daarom heeft RTV Katwijk een lokale MediaHub ontwikkeld, zodat de doorgifte naar 

bijvoorbeeld Bollenstreek Omroep (BO) mogelijk is. Deze is al operationeel. Binnenkort zullen we met 

BO testen uitvoeren.  

Commerciële zaken 

De commerciële activiteiten van RTV Katwijk bestaan enerzijds uit de verkoop van advertenties. Deze  

activiteit is uitbesteed aan een extern bureau. Anderzijds bestaan de commerciële activiteiten uit de 

verkoop van Dvd’s van eigen producties. Vanwege de recessie zijn de inkomsten sterk teruggelopen. 

Financiële zaken 

De inkomsten van RTV Katwijk bestaan uit bijdragen via de gemeente Katwijk uit het gemeentefonds, 

overige subsidies, commerciële inkomsten, sponsoring, donaties en bijdragen van de leden van de 

vereniging. De gemeentelijke omroepbijdrage bedraagt € 1,30 per woonruimte. In 2014 telde de 

gemeente Katwijk volgens het ‘Rekenmodel meicirculaire 2013 constante prijzen’ 25.520 

woonruimten (Rijksoverheid, 2013). Volgens de richtlijnen van het Convenant, dimensie 

Bedrijfsvoering, mag maximaal 50% van de totale inkomsten afkomstig zijn uit de omroepbijdragen. 

In 2014 was de verhouding omroepbijdragen/overige inkomsten 40:60. Met de huidige inkomsten 

kan RTV Katwijk de totale kosten niet geheel dekken. 

RTV Katwijk had in respectievelijk 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 (begroot) de volgende 

jaarinkomsten en -uitgaven. 

Tabel 1 Totale jaarinkomsten Totale jaaruitgaven Aantal inwoners per 1 
januari (CBS, 2015) 

2012 € 186.205 € 147.481 62476 

2013 € 136.351 € 123.580 62688 

2014 € 132.546 € 111.294 62782 

2015 € 128.679 € 134.722 63633 

2016 € 122.900 € 127.050 64205 

 

Ter vergelijking staan in tabel 2 de benodigde uitgaven weergegeven volgens de nota 

Beleidsinstrumenten gemeentelijke bekostiging lokale omroepen (VNG, 2014). Deze nota  

geeft richtlijnen wat betreft de benodigde uitgaven op jaarbasis voor drie omroepmodellen 

Tabel 2 
 
Benodigde uitgaven 
op jaarbasis voor drie 
omroepmodellen 

Model 1 
 
Kleine lokale 
radiomodel 
0 – 25.000 inwoners 

Model 2 
 
Semiprofessionele 
lokale radiomodel 
25.000 – 100.000 
inwoners 

Model 3 
 
Semiprofessionele 
lokale rtvmodel 
>100.000 inwoners 

Kosten radio en 
website 

€ 87.000 € 151.000 € 266.200 

Kosten tv en teletekst € 4.000 € 26.200 € 99.000 

Totaal € 92.400 € 176.200 € 365.200 
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Huisvesting 

RTV Katwijk is door de ruimtelijke ontwikkelingen op de huidige studio genoodzaakt om te zien naar 

een nieuwe huisvesting. Door de plannen van de Digros om nieuwbouw te plegen op de huidige 

locatie is RTV Katwijk gedwongen om te zien naar een alternatieve locatie. Daarbij kan de vraag 

worden gesteld “Moeten we tijdelijk elders huisvesting vinden en na de realisatie van de nieuwbouw 

terugkeren, of gaan we definitief een nieuwe locatie betrekken?” De huidige koers is het proberen 

direct definitief een nieuwe locatie te vinden. Die oplossing lijkt in zicht met de optie “Bibliotheek 

Fresiastraat”. We zijn daarbij afhankelijk van de voordracht van het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Katwijk en de besluitvorming binnen de gemeenteraad. Ook moet het 

plaatje voor RTV Katwijk financieel haalbaar zijn.  

Conclusie 

De organisatie bevindt zich momenteel in een overgangsfase van een van oudsher  

kleinschalige vrijwillige radio- en televisiezender naar een grootschaliger semiprofessionele media-  

instelling waar crossmedia4 een belangrijke plaats inneemt. De ontoereikende financiële  

middelen vormen een bedreiging voor de kwaliteit en continuïteit van het media-aanbod.  

Met de huidige financiële inkomsten - en de daarbij behorende redactionele en technische  

capaciteit - kan RTV Katwijk niet voldoen aan de richtlijnen van het Convenant wat betreft het  

realiseren van maatschappelijke toegevoegde waarde en lokaal toereikend media-aanbod  

binnen het gehele zendgebied. Naast genoemde obstakels zijn er ook kansen voor RTV Katwijk, 

namelijk op het gebied van samenwerking met de gemeentelijke overheid, maatschappelijke 

organisaties, (onderwijs-) instellingen en verticale marktpartijen zoals RTV West. Deze regionale 

publieke media-instelling is binnen de gemeente Katwijk verhoudingsgewijs in mindere mate actief. 

Het sociaal-culturele karakter van de gemeente Katwijk met veel maatschappelijke initiatieven en 

vrijwilligers, bieden kansen op het gebied van het realiseren van maatschappelijke toegevoegde 

waarde binnen het zendgebied.  

 

  

                                                           
4 Crossmedia: media-aanbod via alle beschikbare kanalen en in allerlei verschillende vormen (OLON, 2012) 
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Visie 

RTV Katwijk  

RTV KATWIJK wil zich ontwikkelen tot een semiprofessionele media-instelling waarin crossmedia een 

belangrijke plaats inneemt. Daartoe verzorgt zij radio en televisie-uitzendingen en maakt gebruikt 

van website, kabelkrant, teletekst en sociale media zoals facebook en twitter voor alle inwoners van 

gemeente Katwijk. Alle facetten met betrekking tot informatie, cultuur en educatie, zoals vermeld in 

de Mediawet 2008, dienen door middel van directe of thema-uitzendingen via onze media aan de 

orde te komen. Hierop wordt toezicht gehouden door de leden van het PBO. Naast het bedrijven van 

onafhankelijke en betrouwbare journalistiek (Mediawet 2008) is RTV Katwijk van mening dat het 

media- en programma-aanbod uitsluitend tot zijn recht komt als het van een professionele kwaliteit, 

creativiteit en continuïteit is. Daaraan gekoppeld is de maatschappelijke participatie van de media-

instelling zelf, waarbij de missie voor minimaal 95% uitgevoerd moet worden door vrijwilligers, die 

daarbij evenredig afkomstig zijn uit het zendgebied. Tevens wil RTV Katwijk een belangrijke 

maatschappelijke functie vervullen als stage- en leerbedrijf. 

Televisie 

De afdeling Televisie van RTV Katwijk stelt zich ten doel televisieprogramma's te verzorgen voor alle 

groepen van de Katwijkse samenleving, gericht op alle levende maatschappelijke, culturele, 

godsdienstige en geestelijke behoeften, gebruik makend van alle wettelijke middelen die dienstbaar 

kunnen zijn aan de verwezenlijking hiervan. Hierbij de verschillende meningen en opvattingen van de 

lokale bevolking respecterend.  

Radio 

Op de radio willen we meer ruimte geven aan informatie, zoals lokaal nieuws, politiek en informatie 

over verenigingen. Culturele en educatieve programma’s zullen zo veel mogelijk worden 

gefaciliteerd. Verder zullen op doelgroepen gerichte programma’s die op de landelijke zenders niet 

of nauwelijks aan bod komen ruimschoots te beluisteren zijn.  

Uit een in september 2008 gehouden kijk- en luisteronderzoek is gebleken dat de meerderheid van 

de luisteraars ouder is dan 50 jaar is. Om te voorkomen, dat deze luisteraars afhaken wordt de 

muziekkeuze van nieuwsprogramma’s, sportprogramma’s en continu programma’s daarop 

afgestemd. Dat wil zeggen in die programma’s zal makkelijk te beluisteren muziek, zogenaamde 

“Middle of the Road” muziek, gedraaid worden.  

Dat wil niet zeggen dat er geen oog zal zijn voor de toekomstige luisteraars, die nu nog afstemmen 

op specifieke jongerenzenders. In speciaal op de doelgroep jongeren gerichte programma’s wordt 

ingespeeld op de wens van de jongeren. 

We willen ons daarmee voorbereiden op de toekomst, zonder de steeds groter wordende groep 50-

plussers uit het oog te verliezen.  
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Telemedia 

Naast het snel, kort en bondig brengen van nieuws en informatie zal worden nagedacht om deze 

technische mogelijkheden op een breder vlak in te zetten. Kortom RTV KATWIJK dient midden in de 

gemeenschap te staan en aandacht te besteden aan interesses en activiteiten van de plaatselijke 

bevolking. Die visie wordt ondersteund door de landelijke discussie over de functie van de publieke 

omroepen. De lokale omroep is immers ook een publieke omroep. 

Missie en Doel 
RTV Katwijk heeft de ambitie om binnen de gemeente Katwijk de lokale publieke media-instelling te 

zijn met een relevante maatschappelijke betekenis en hiermee bij te dragen aan het versterken van 

de maatschappelijke cohesie, de democratie, informatisering, emancipatie en participatie van 

burgers in de eigen leefomgeving. 

Wie zijn wij? 

RTV KATWIJK is door het Commissariaat van de Media door het gemeentebestuur van Katwijk 

gemachtigd op Katwijk gerichte programma’s uit te zenden voor inwoners, verenigingen en bedrijven 

in Katwijk. 

Wat doen wij? 

Door middel van  

 Radio 

 Televisie 

 Kabelkrant 

 Teletekst  

 Een website 

 Facebook en 

 Twitter 
worden lokale informatie- en themaprogramma’s in de meest ruime zin onder de aandacht van de 

inwoners van gemeente Katwijk gebracht.  

RTV KATWIJK beschikt daarvoor over verschillende kabelfrequenties voor radio, televisie en 

kabelkrant waarop kijkers en luisteraars de informatie kunnen benaderen. Die kabelfrequenties 

verschillen per provider. Om die providers te kunnen voorzien van de nodige signalen worden die 

signalen via de OLON MediaHub aangeboden. Daarnaast beschikken we over een antennefrequentie 

voor de luisteraars van de radio die, bijvoorbeeld via de autoradio of in een bedrijf zonder 

kabelaansluiting, naar de lokale omroep willen luisteren. Het signaal is ook digitaal op de kabel en in 

een deel van de gemeente via glasvezel beschikbaar. De tv- en radio-uitzendingen zijn live te volgen 

via de website.  

Om de informatie in de gemeente Katwijk, maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld tijdens vakantie) via 

internet te kunnen volgen, beschikt RTV KATWIJK over een eigen website, waar bovendien de 

mogelijkheid bestaat om gemiste uitzendingen alsnog te bekijken of te beluisteren. In de toekomst 

zal het waarschijnlijk ook via de OLON MediaHub mogelijk worden om gebruik te maken van 
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“Uitzending Gemist” of “On Demand” op een smart TV of tablet. Voorts zijn we op de sociale media 

als Facebook en Twitter en nu ook op Instagram en Snapchat te volgen voor nieuws en informatie. 

Bestaansrecht 

Recent onderzoek van de OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) heeft uitgewezen 

dat  

 De luisteraars naar radio voornamelijk 50-plussers zijn; 

 Naar de lokale TV wordt door iedereen, maar wel bij toeval gekeken; 

 Website en audiovisuele technieken voor het merendeel door jongeren wordt gebruikt. 
 

Ook uit ons eigen kijk- en luisteronderzoek, uitgevoerd door de Hogeschool InHolland te Haarlem, 

blijkt, dat de luisteraars en kijkers voornamelijk 50-plussers zijn. RTV Katwijk heeft een 

naamsbekendheid van 81%. In vergelijking met andere lokale omroepen heeft RTV Katwijk duidelijk 

een groter bereik. De radioprogramma’s worden gewaardeerd met een dikke 7. Voor televisie ligt dat 

een fractie lager. 

In haar afstudeerscriptie “Jongeren en de lokale omroep” heeft Marjolein van Klaveren een heel 

hoofdstuk gewijd aan het gewenste imago van RTV Katwijk. In bijlage 4 is de ist- en soll score 

opgenomen. 

Wat willen wij bereiken? 

Ten dienste van de bevolking van Katwijk willen wij via alle mogelijke kanalen een intermediair 

vormen, waar alle bewoners terecht kunnen voor hun lokale informatie en verstrooiing. Voor 

specifieke doelgroepen willen wij aparte programma’s kunnen bieden. Te denken valt o.a. aan 

ouderen, jongeren, allochtonen, liefhebbers van geestelijke muziek, liefhebbers van het 

Nederlandstalige lied, liefhebbers van jazz, liefhebbers van countrymuziek, liefhebbers van 

nostalgische muziek en liefhebbers van popmuziek. Uiteraard willen we specifieke aandacht 

besteden aan culturele en educatieve activiteiten. Verder willen we verstrooiende programma’s 

brengen met een lokale inslag.  

Strategie 
 RTV Katwijk wil de missie enerzijds volbrengen door middel van het realiseren van een 

media- en programma-aanbod dat voldoet aan de eisen van de Mediawet en de richtlijnen 

van het Convenant VNG-OLON (2012). Deze richtlijnen betreffen het realiseren van 

maatschappelijke toegevoegde waarde binnen het gehele zendgebied, als ook een lokaal 

toereikend media-aanbod, welke is uitgewerkt binnen de dimensies Mediaproduct, 

Relevantie en Bedrijfsvoering (bijlage 2); 

 Anderzijds wil RTV Katwijk de missie volbrengen door middel van een marktbenadering die, 

binnen de ruimte die de Mediawet en het Convenant bieden, rekening houdt met het 

consumentengedrag en tegemoetkomt aan de wensen en behoeften van de doelgroep(en). 

Marktonderzoek, waaronder een kijk- en luisteronderzoek en een concurrentieanalyse, als 

ook productvernieuwing liggen hieraan ten grondslag; 
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 De organisatie heeft de ambitie om de komende jaren zowel productvernieuwing als  

productiegroei tot stand te brengen, met het accent op de (nieuws)website en tv, als  

ook berichtgeving bij calamiteiten, via alle kanalen. De andersoortige en commerciële  

inkomsten zullen hierbij een substantieel gedeelte van de totale inkomsten vormen; 

 Op het gebied van het media- en programma-aanbod streeft RTV Katwijk naar een 

structurele samenwerking met gemeentelijke overheid, verticale marktpartijen, 

maatschappelijke organisaties en (onderwijs)instellingen. 

Door in te spelen op allerlei lokale activiteiten willen wij zo veel mogelijk bewoners van de gemeente 

Katwijk bereiken, zodat wij een begrip worden als informatiemedium. 

Om onze doelstellingen te bereiken staat ons een vrijwilligersorganisatie ter beschikking van ruim 

ca.125 personen. Vooral zullen de nieuws- en informatieprogramma’s waar nodig worden 

ondersteund door parttime freelancers, die de programmamakers kunnen helpen bij het vergaren 

van de nodige informatie en het beschikbaar stellen van de nodige tools. 

Door gebruik te maken van teletekst en kabelkrant zullen plaatselijke verenigingen hun informatie 

kenbaar kunnen maken aan het publiek. Gebruikers zullen in staat worden gesteld om informatie in 

te winnen van de georganiseerde plaatselijke activiteiten. Extra aandacht zal door de 

nieuwsprogramma’s, zowel op radio als op televisie, worden besteed aan de komende activiteiten, 

terwijl hiervan ook live verslag zal worden gedaan. Sportactiviteiten zullen in een apart 

sportprogramma de nodige aandacht krijgen. 

Programmamakers die zich willen richten op een bepaalde doelgroep zullen worden gefaciliteerd in 

het maken van hun programma. 

De benodigde apparatuur zal zo goed mogelijk up-to-date worden gehouden. 

Periodiek – eenmaal per drie jaar - zal RTV Katwijk blijven meten welke belangstelling zij geniet. RTV 

Katwijk zal daartoe een beroep doen op de MBO- en HBO scholen in de omgeving om van deze 

metingen een stageonderzoek te maken. De resultaten van de metingen zullen, in de meest brede 

zin, gecommuniceerd worden. 

RTV Katwijk zal haar programmamakers opdracht geven metingen te verrichten naar bijvoorbeeld 

ingekomen reacties op programma’s of interviews, aanvragen van verzoeknummers en inkomend 

telefoonverkeer. 

RTV Katwijk zal aan verenigingen en instellingen gratis Teletekstpagina’s beschikbaar stellen. Daarop 

kunnen zij in elke huiskamer, of in elk bedrijf in Katwijk hun leden of doelgroepen informeren. 

Voetbalverenigingen maken bijvoorbeeld de afgelastingen bekend. Veel sportverenigingen zetten 

hun spelprogramma’s en uitslagen op teletekst.  

Bij RTV Katwijk maken op dit moment 75 verenigingen en instellingen gebruik van teletekst. 

Gemiddeld gebruiken zij 5 sub pagina’s zodat het totale aantal pagina’s 375 bedraagt.  
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Metingen op de pagina’s van de website zal aantonen, dat er een steeds meer groeiende 

belangstelling bestaat voor dit medium. RTV Katwijk zal deze metingen maandelijks publiceren.  

Voor de jeugd is dit een onderwerp dat nog verder uitgebouwd kan worden omdat de jeugd een 

andere behoefte heeft aan het verkrijgen van informatie en muziek luisteren, bijvoorbeeld door 

middel van mobiele telefoons, I-Pod’s, I-Pad’s of tablets. 

Het aantal unieke bezoekers bij RTV Katwijk bedraagt momenteel maandelijks ongeveer 9000 met 

pieken in het aantal keren bezoek tot 46.000 bij calamiteiten. 

Bezoekers konden in het verleden reacties op polls geven. Wellicht kan dat in de toekomst weer 

opgepakt worden om opinies te peilen. 

Basisconcept 

Normen en Waarden, Overtuiging 

De vereniging respecteert de verschillende opvattingen en meningen van de lokale bevolking en 

biedt ruimte aan alle stromingen binnen de Katwijkse gemeenschap. 

De vereniging streeft ernaar zoveel mogelijk burgers van Katwijk te betrekken bij het realiseren van 

haar doelstelling. De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle wettelijke middelen die 

dienstbaar kunnen zijn aan de verwezenlijking van de doelstelling 

RTV KATWIJK wil een omroep zijn voor alle inwoners van de gemeente Katwijk, bestaande uit de 

kernen van: 

 Katwijk aan Zee 

 Katwijk aan den Rijn 

 Katwijk Noord 

 Rijnsburg en  

 Valkenburg.  

Daarbij willen wij geen onderscheid maken in geloof, afkomst, identiteit of huidskleur.  

Marketing en Communicatie 
Teneinde de bekendheid van RTV KATWIJK te vergroten dienen meer uitzendingen op locatie plaats 

te vinden. De naamsbekendheid dient te worden vergroot door middel van  

 een Nieuwskrant; 

 Locatie-uitzendingen; 

 Diverse flyers; 

 Omroepblad; 

 Interviews;  

 Programma vermelding in de lokale bladen (b.v. naast de Katwijk Speciaal ook in De 
Rijnsburger); 
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 Opzetten van een netwerk (door de redactie). 
 

Sponsors en adverteerders kunnen via gedifferentieerde tarieven keuzes maken van welk middel zij 

gebruik willen maken. 

Kortom RTV Katwijk wil een op moderne leest en professioneel geleide organisatie zijn, die op een 

verantwoorde en herkenbare wijze haar werk uitvoert binnen de normen van de wet. 

Een en ander tot stand gebracht via inspraak van luisteraars, kijkers en medewerkers. 

Beheers aspecten 

Inkomsten 

 Contributies van leden of donateurs 

 Advertenties 

 Sponsoring 

 Subsidies 

 Schenkingen 
 

Middelen 

Op dit moment is er een goed geoutilleerde studio beschikbaar. De verhuurder heeft beëindiging van 

het huurcontract – op termijn – aangekondigd. Er dient gezocht te worden naar een minimaal 

gelijkwaardige goed geoutilleerde huisvesting, die voldoet aan alle moderne eisen. Daartoe is een 

wensenpakket opgesteld, dat tegemoetkomt aan de vereisten voor de medewerkers om hun 

werkzaamheden op een professionele wijze uit te kunnen voeren. Met de gemeente Katwijk zijn 

besprekingen gaande om deze huisvesting te realiseren. 

Om op locatie programma’s te kunnen maken zijn er twee rapportagewagens beschikbaar. Eén voor 

Radio en één voor Televisie. 

Menskracht 

De diverse programma’s worden verspreid door de inzet van uit vrijwilligers bestaande teams, die via 

frequent overleg worden betrokken bij de totstandkoming van de programmering en de binnen hun 

aandacht gebied vallende omgevingsfactoren. 

De afdeling Televisie zal representatief moeten zijn voor Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Behalve 

over mensen met expertise op het gebied van televisie maken, beschikt de RTV Katwijk op dit 

moment ook over volledig up-to-date TV-apparatuur die kan worden ingezet.  

Juridische Aspecten 
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Wetgeving  

Er dient rekening te worden gehouden met de richtlijnen die o.a. zijn vastgelegd in de Mediawet. 

Verder heeft de omroep te maken met de betaling van rechten aan de BUMA/STEMRA en de SENA. 

Zo nodig kan daarover overleg worden gevoerd met of informatie worden ingewonnen bij:  

 Het Commissariaat van de Media;  

 De OLON en  

 Andere (lokale) omroepen.  
Bekeken kan worden of hierdoor mogelijk kosten kunnen worden bespaard. Door bijvoorbeeld 

gezamenlijke contracten af te sluiten. Verder biedt de OLON mogelijkheden om cursussen/trainingen 

te volgen. Met Bollenstreek Omroep (BO) wordt nog in het eerste half jaar van 2016 getracht tot een 

intentieverklaring te komen om samen te werken op het gebied van commercie, opleiding en 

facilitaire ondersteuning. Wellicht ontstaat ook de mogelijkheid om programma’s uit te wisselen. 

Om te voldoen aan de regelgeving dient het Programma Beleidsbepalend Orgaan, een 

programmabeleid te ontwikkelen en toezicht te houden op de uitvoering van dat beleid. 

Programma Beleidsbepalend Orgaan 

RTV KATWIJK wordt op naleving van de vastgestelde regels gecontroleerd door een door 

Burgemeester en Wethouders benoemd orgaan dat bekend staat onder de naam Programma 

Beleidsbepalend Orgaan. 

Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) is samengesteld uit mensen die een representatieve 

doorsnede vormen van gemeenschap Katwijk, zoals 

 Vertegenwoordigers van de werkgevers;  

 Werknemers;  

 Kerkgenootschappen;  

 Onderwijs;  

 Maatschappelijke zorg;  

 Cultuur en kunst;  

 Etnische en culturele minderheden;  

 Sport en recreatie;  

 Bejaarden en jongeren.  
Het PBO toetst alle programma’s of zij vallen onder informatie, cultuur of educatie. Zij beoordeelt 

ook of verstrooiende programma’s voorzien in een lokale behoefte. 

Stakeholders 
De eerste categorie klanten waaraan hierbij gedacht wordt zijn: 

 Luisteraars en  

 Kijkers 

 Websitebezoekers 
 

Andere stakeholders zijn:  
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 De gemeente (subsidie maar heeft ook belang bij het uitdragen van informatie aan 
bewoners),  

o RTV Katwijk kan in de huidige situatie beschikken over een rechtstreekse 
straalverbinding en een glasvezelverbinding met het gemeentehuis. Daardoor zijn 
diverse televisie-uitzendingen mogelijk. Redactioneel kan daarbij gedacht worden 
aan bijzondere raads- of commissievergaderingen, presentaties, uitreiking 
(Koninklijke) onderscheidingen, verkiezingsuitzendingen, ondertekening belangrijke 
contracten etc. Ook voorlichtende activiteiten kunnen onder de aandacht van een 
breed publiek worden gebracht;  

o De gemeente krijgt ook de beschikking over een aantal teletekstpagina’s waarop 
informatie kan worden verstrekt; 

o Ook de kabelkrant zal regelmatig aandacht besteden aan informatie van de 
gemeente aan de kijkers. 

 Verenigingen,  
o Verenigingen komen ruimschoots aan bod in nieuws- en informatieprogramma’s of 

sportprogramma’s;  
o Via de teletekst kunnen ze hun leden voorzien van verenigingsnieuws als 

wedstrijdprogramma, uitslagen en afgelastingen. 

 Manifestaties maar ook 
o Bij evenementen in de gemeente, zoals Oranjefeesten, Paardenmarkten, Search and 

Rescue (SAR) demonstraties, Flower Parade e.d. zal RTV KATWIJK uiteraard met al 
haar middelen impressies verzorgen en via haar communicatiemiddelen aanbieden. 

 De sponsors (van de programma’s) 
o RTV KATWIJK heeft op basis van de Mediawet beperkte mogelijkheden voor 

programmasponsoring. Om de onafhankelijkheid van programma’s te waarborgen 
kunnen bijvoorbeeld nieuwsprogramma’s niet gesponsord worden. 

 De adverteerders  
o Voor adverteerders zijn er vele mogelijkheden op Radio, Televisie, Teletekst, 

Kabelkrant en de Website, Wel gelden er beperkingen tot de maximale tijd per uur. 

 De PBO-leden en hun richtingen 
o Voor het PBO is er een toezichthoudende rol weggelegd. 

 

Deelbeleidsplannen 

Deelbeleidsplan Redactionele zaken 
Binnen het Beleidsplan 2020 staat het media- en programma-aanbod centraal. De redactionele 

doelstellingen zijn dan ook een directe afgeleide van de missie, de visie en de strategie. Gezien het 

feit dat de financiële status van RTV Katwijk bepalend is voor de mate waarin de redactionele 

(sub)doelstellingen gerealiseerd kunnen worden, is het deelbeleidsplan Redactionele zaken 

opgebouwd uit twee fasen: 

 Fase a: De (sub)doelstellingen voor het media- en programma-aanbod bij handhaving  

van de huidige financiële status; 

 Fase b: Aanvullende (sub)doelstellingen voor het media- en programma-aanbod die  

gerealiseerd kunnen worden indien de inkomsten substantieel toenemen. 
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Fase a: Doelstelling voor het media- en programma-aanbod bij handhaving van de huidige 

financiële situatie 

 Het huidige media- en programma-aanbod (bijlage 1) voldoet aan de Mediawet en de  

richtlijnen van het Convenant wat betreft het realiseren van maatschappelijke  

toegevoegde waarde binnen het zendgebied en een lokaal toereikend media-aanbod en is 

hiermee van een professionele kwaliteit, creativiteit en continuïteit; 

 Het media- en programma-aanbod sluit aan bij het consumentengedrag en de wensen  

en behoeften van de doelgroep(en). Marktonderzoek - waaronder een kijk- en  

luisteronderzoek en een concurrentieanalyse - en productvernieuwing liggen hieraan ten  

grondslag. Het media-aanbod sluit aan bij nieuwe mediaontwikkelingen; 

 Het aanbod komt tot stand op basis van maatschappelijke participatie en biedt  

mogelijkheden voor interactiviteit (publieke toegankelijkheid); 

 Samenwerking op facilitair gebied met andere lokale publieke omroepen. 

Subdoelstellingen fase a: 

 Organisatorisch 

o Taakverlichting voor de redactiemedewerkers; 

o Vaste medewerkers inzetten op terreinen waar kwaliteit, professionaliteit en 

continuïteit vereist zijn; 

o Radio: de organisatie van niet-redactionele radiotaken en de invulling van 

infotainmentprogramma’s uitvoeren door vrijwilligers; 

o Bij uitbreiding van vrijwilligers focus op redactie en verslaggeving; 

o Nieuwe ontwikkelingen op mediagebied volgen en uitvoeren; 

o Productvernieuwing en -uitbreiding afstemmen met andere organisatieonderdelen; 

o Marktonderzoek: kijk- en luisteronderzoek en jaarlijkse concurrentieanalyse; 

o Samenwerking op facilitair gebied, waaronder uitwisseling van apparatuur; 

o Kaders c.q. grenzen inhoudend en organisatie vastleggen en bewaken; 

o Protocollen opstellen voor bij afwezigheid van redactie en/of middenkader. 

 

 (Web)redactie 

o Onderscheidend zijn door het bieden van maatschappelijke meerwaarde, een breed 

en gevarieerd programma-aanbod, crossmedia en creativiteit; 

o Prioriteit is het lokale nieuws, met daar bovenop Katwijk-breed nieuws, ook voor 

radio en tv; 

o Dagelijks een snelle en kwalitatief goede berichtgeving; 

o Meer redactievergaderingen; 

o Redactienetwerk RTV Katwijk uitbreiden binnen Katwijk; 

o Goede database; 

o Interactiviteit (publieke toegankelijkheid); 

o Politieke redactie; 

o Sportredactie. 

 TV 
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o Behoud van de tv-programmering, maar verbreding van de bezetting en de kwaliteit; 

o Gericht op gemeente Katwijk. 

 Kabelkrant 

o Behoud van de kabelkrant met de rubrieken Nieuws, Agenda en Sport. 

 

 

 

 

 Teletekst 

o Behoud van de bestaande services met name voor gebruikers van 

verenigingspagina’s. 

 Radio 

o Behoud van de radio-programmering, maar met verbetering van bezetting en 

kwaliteit; 

o Gericht op de gemeente Katwijk en omstreken; 

o Verhoudingsgewijze toename van de nieuwsvoorziening, ook op locatie. 

 Sociale media 

o Beleid vastleggen voor sociale media: Twitter en Facebook; 

o Tegemoetkomen aan ontwikkelingen op gebied van sociale media (bijv. Instagram). 

Fase b: Aanvullende doelstellingen voor het media- en programma-aanbod die 

gerealiseerd kunnen worden indien de inkomsten substantieel toenemen 

 

o Het toekomstige media- en programma-aanbod is gericht op productiegroei, uitbreiding  

van de (nieuws)website en tv, als ook berichtgeving bij calamiteiten, via alle kanalen; 

o Het aanbod komt tot stand door structurele samenwerking met verticale marktpartijen,  

maatschappelijke organisaties, (onderwijs)instellingen en gemeentelijke overheden. 

Subdoelstellingen fase b: 

 Organisatorisch 

o Uitbreiding van ingehuurde redactiemedewerkers met 1 fte ten behoeve van de 

nieuws- en politieke redactie en een piketdienst voor nieuwscalamiteiten; 

o Samenwerking op basis van afspraken/vaste rubrieken; 

o Automatisering redactie verbeteren. 

 Redactie 

o Nieuws bij calamiteiten (ook voor radio, tv en sociale media); 

o De redactie werkt meer volgens tweerichtingsverkeer, dat wil zeggen niet uitsluitend 

vanuit de traditionele rol als zender, maar ook als partner. 

 Website 

o Verbetering en uitbreiding van de website; 

o De website biedt c.q. ontsluit het gehele media- en programma-aanbod; 

o Aanvullingen in de breedste zin mogelijk (audio/video/documenten/info aan 

derden); 
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o Mogelijkheden voor interactiviteit uitbreiden. 

 TV 

o Nieuws bij calamiteiten; 

o Uitbreiding van het tv-aanbod; 

o Dagelijks nieuwsprogramma; 

o Dagelijks minimaal één overig programma; 

o TV-programma door scholieren; 

o Realiseren van studioprogramma’s op locatie; 

o Productie voor derden; 

o Bedrijvenprogramma. 

 Kabelkrant 

o Extra gemeentelijke informatie. 

 Radio 

o Nieuws bij calamiteiten; 

o Kinderprogramma; 

o Productie voor derden. 

 Sociale Media 

o Nieuws bij calamiteiten; 

o Facebook: uitbreiding met items met een hoog human interestgehalte. 

Deelbeleidsplan Bestuur en Organisatie 
De strategische doelstelling voor Bestuur en Organisatie is het ombuigen van de van oudsher 

kleinschalige vrijwillige radiozender naar een grootschaliger semiprofessionele media-instelling waar 

crossmedia een belangrijke plaats inneemt. De richtlijnen van het Convenant, met name wat betreft 

de kwaliteit en continuïteit van het media-aanbod, vormen leidraad bij deze professionalisering. 

Voorwaarde hierbij is een veranderde invulling van het organisatiemodel, met een verbreding van 

het (ingehuurde) middenkader. Het bestuur heeft de ambitie om RTV Katwijk op zo een doelmatige, 

betrokken en transparante wijze te managen, dat RTV Katwijk de missie om binnen het zendgebied 

de media-instelling met een relevante maatschappelijke betekenis te zijn, kan volbrengen. Binnen dit 

kader heeft RTV Katwijk tevens als doel om te fungeren als nieuwsdienst bij calamiteiten en een rol 

te vervullen als stage- en leerbedrijf. 

Subdoelstellingen 

 Uiterlijk 31 december 2016 een andere invulling van het organisatiemodel realiseren: 

o Het opstellen van een tijdpad om te komen tot een helder en gestructureerd 

organisatieschema is randvoorwaardelijk voor een aantal genoemde zaken bij 

Medewerkerszaken; 

o De organisatie wordt geleid door een fulltime hoofdredacteur; 

o Uitbreiding van de betaalde (redactie)medewerkers; 

o Invoering van een piketdienst voor nieuwscalamiteiten; 

o Uitbreiding van medewerkers voor organisatorische taken; 

o De samenwerking en onderlinge afstemming bevorderen tussen de verschillende 

organisatieonderdelen; 
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o De organisatieonderdelen werken met werkgroepen en/of commissies, met een 

terugkoppeling naar het bestuur; 

o Functie- en taakomschrijvingen voor alle betaalde en vrijwillige medewerkers; 

o Een managementstatuut opstellen waarin alle taken en verantwoordelijkheden van 

het bestuur en het middenkader zijn vastgelegd en afgebakend volgens het 

aangepaste organisatiemodel; 

o Het PBO blijven steunen in haar activiteiten; 

o Statuut en bladformule opstellen voor de interne en externe nieuwsbrief; 

o Het bestuur, de medewerkers en het PBO nemen kennis van het Convenant; 

o De bestuursleden stellen jaarlijks op basis van het Beleidsplan 2020 een operationeel 

plan op voor de eigen portefeuille. De voortgang van de operationele plannen wordt 

twee keer per jaar geëvalueerd binnen de bestuursvergadering; 

o De medewerkers worden planmatig geïnformeerd over beleidsplannen en overige 

ontwikkelingen binnen de organisatie; 

o Het bestuur is zichtbaar binnen de organisatie en past op basis van de bevindingen 

het beleid aan; 

o Het bestuur heeft beleidsmatig en planmatig contact met relevante stakeholders, 

waaronder de gemeente, mediapartners, maatschappelijke organisaties, 

(onderwijs)instellingen en sponsors; 

o Projectteam Calamiteitenplan oprichten voor de continuïteit van RTV Katwijk zelf bij 

calamiteiten. 

Deelbeleidsplan Medewerkers- en facilitaire zaken 
Om te kunnen voldoen aan de hoofddoelstellingen voor het media- en programma-aanbod dient het 

medewerkers- en vrijwilligersbeleid geprofessionaliseerd te worden. Het tot stand brengen van 

goede functieomschrijvingen, deskundigheidsbevordering en uitbreiding van het aantal betaalde 

(redactie)medewerkers zijn essentieel bij deze professionalisering. Groei van het totale aantal 

medewerkers is geen doel op zich. Wel belangrijk is het efficiënt en effectief aanwenden van de 

beschikbare human resources en representativiteit binnen het gehele zendgebied. Verbetering van 

de automatisering en de interne informatievoorziening moet bijdragen aan meer efficiency binnen 

de bedrijfsprocessen. 

Subdoelstellingen 

 Professionalisering, voortbordurend op het genoemde organisatieschema in het 

deelbeleidsplan Bestuur en Organisatie, met inachtneming van het tijdpad: 

o Uitbreiding van het aantal betaalde (redactie)medewerkers; 

o De organisatieonderdelen werken met werkgroepen en/of commissies; 

o Uitbreiding van medewerkers voor organisatorische taken, w.o. medewerker P&O; 

o De samenwerking en onderlinge afstemming bevorderen tussen de verschillende 

organisatieonderdelen; 

o Functieomschrijvingen vastleggen als onderdeel van het organisatiemodel; 

o Continuïteitsborging, waaronder protocollen bij ziekte en/of afwezigheid; 

o Invoering en naleving van arbeidsvoorwaarden- en overeenkomsten; 
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o Gebruik maken van beschikbare expertise binnen de organisatie. 

 Vrijwilligersbeleid 

o Medewerkers-administratie uitbreiden; 

o Jaarlijkse medewerkersgesprekken, ook met minder actieve vrijwilligers; 

o Rekening houden met de Participatiewet; 

o Deelbeleid/meerjarenbegroting personeelskosten, waaronder het beschrijven van 

Onkostenvergoedingen voor vrijwilligers en de daarbij behorende voorwaarden; 

o Bij werving de focus leggen op redactie, verslaggeving en techniek; 

o Representativiteit binnen de gehele gemeente; 

o Hogere kwaliteitseisen voor medewerkers zodat minder tijdsinvestering nodig is; 

o Denken in ‘projectvrijwilligers’. 

 Scholing en training 

o Stagiairs werven en behouden; 

o Individuele begeleiding bieden; 

o Structureel opleidingsprogramma voor vrijwilligers; 

o Nieuwe medewerkers multifunctioneel opleiden; 

o Loopbaanplanning maken. 

 Faciliteren bedrijfsprocessen 

o Verbetering van de informatievoorziening gericht op de werkzaamheden, waaronder 

verdere doorvoering van intranet; 

o Verbetering van de automatisering van de redactie. 

Deelbeleidsplan Communicatie 
De strategische doelstelling voor communicatie is om deze functie een beleidsmatige en planmatige 

plaats te geven binnen de organisatie die primair in dienst staat van de organisatiedoelen. 

Concerncommunicatie, waaronder public relations, is gericht op het versterken van de identiteit en 

het imago van RTV Katwijk en het creëren van draagvlak bij (media)partners en overige stakeholders. 

De doelstelling van marketingcommunicatie is het verhogen van de naamsbekendheid, het digitale 

bereik en de kijk- en luisterdichtheid in de gehele gemeente. Interne communicatie draagt bij aan de 

professionalisering van RTV Katwijk, het richten van de organisatie en het creëren van draagvlak voor 

het beleid. 

Subdoelstellingen 

 Concerncommunicatie 

o De strategische uitgangspunten (positionering) vertalen naar communicatiebeleid: 

maatschappelijke meerwaarde, een breed en gevarieerd programma-aanbod, voor 

alle doelgroepen en alle leeftijden, via crossmedia; 

o Afstemming van alle communicatie-uitingen en consistentie in huisstijl; 

o Zichtbaarheid, herkenbaarheid en representativiteit, zowel intern als extern; 

o Alle programma’s hebben een gestandaardiseerd pr-pakket en een hoge ‘parent 

visibility’; 

o Beleidsmatig en planmatig contact onderhouden met relevante stakeholders (pr); 
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o Waaronder overheden, (media)partners, sponsors en onderwijsinstellingen, door 

middel van persoonlijk contact, de externe nieuwsbrief en RTV Katwijk promotiefilm; 

o Ondersteuning bij de werving van inkomsten vanuit sponsoring, lidmaatschap en 

donateurschap, onder andere door middel van een promotieteam; 

o Mogelijkheden voor (crowd)funding onderzoeken ten behoeve van de verbetering 

van de (nieuws)website, overige (extra) technische investeringen, verhoging van de 

naamsbekendheid van RTV Katwijk en scholing c.q. training; 

o De uitvoering van de Communicatie verankeren binnen de organisatie. 

 

 

 Marketingcommunicatie 

o Het verhogen van de naamsbekendheid, het digitale bereik en kijk- en 

luisterdichtheid binnen de gemeente Katwijk en directe omgeving; 

o Jaarlijks marketingcommunicatiedoelstellingen kwantificeren en aanvullend een 

mediaplanning maken; 

o Inzet van eigen mediakanalen en medewerkers; 

o Aanwezigheid bij evenementen en andere gebeurtenissen; 

o Waar nodig, afstemming met andere organisatieonderdelen. 

 Interne communicatie 

o De medewerkers planmatig informeren over het Convenant, het beleid en overige 

organisatieontwikkelingen, door middel van medewerkersbijeenkomsten, de interne 

nieuwsbrief, intranet en sociale media; 

o Bevordering van de betrokkenheid en samenhang binnen de organisatie, via onder 

andere persoonlijke communicatie en een (digitaal) smoelenboek; 

o Zichtbaarheid van het bestuur en interactie (dialoog) met de medewerkers. 

Deelbeleidsplan Technische zaken 
Techniek heeft als strategische doelstelling om de kwaliteit en continuïteit van het media- en 

programma-aanbod te faciliteren en te waarborgen, zodat RTV Katwijk kan voldoen aan een lokaal  

toereikend media-aanbod volgens het Convenant, dimensies Mediaproduct en Relevantie. Daarbij 

moet techniek bijdragen aan de beoogde productvernieuwing en productiegroei. Dit vraagt om 

afstemming met andere organisatieonderdelen en investeringen op het gebied van technische 

apparatuur, beschikbaarheid van technisch gekwalificeerde medewerkers en scholing c.q. training, als 

ook protocollen bij technische storingen. Door invoering van afzonderlijke technische afdelingen 

en/of commissies kan de aanwezige technische kennis en ervaring efficiënter en effectiever worden 

ingezet. 

Subdoelstellingen 

 Technische zaken streeft naar een aanbod via alle beschikbare kanalen – live en on demand- 

en volgt hierbij alle nieuwe mediaontwikkelingen, met speciale aandacht voor interactieve 

mogelijkheden; 

 Bereikbaarheid van het media-aanbod binnen het hele zendgebied, indien mogelijk via de 

MediaHub en/of in samenwerking met andere distributeurs; 
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 Verbetering van de transparantie van de werkzaamheden en prioriteiten voor Techniek, met 

als doel meer inzicht te verschaffen en een structurele wisselwerking tot stand te brengen 

tussen Technische zaken en andere organisatieonderdelen; 

 De focus ligt op verbetering en uitbreiding van de nieuwsredactie/-website; 

 Een meerjarenplan opstellen, inclusief een financiële begroting, voor investeringen 

onderhoud en vervanging van de technische apparatuur; 

 Beleid maken op aanschaf en/of schenking van technische apparatuur; 

 Het oprichten van technische afdelingen en commissies met coördinatoren (matrix): 

o Studiotechniek, uitzendtechniek, automatisering, tv, internet, lokatietechniek; 

o Afbakening van ’wie en wat’ onder Techniek valt; 

o Verbetering en communicatie over technische zaken binnen de afdelingen; 

o Werving van voldoende medewerkers per afdeling; 

o Uitbreiding van de aandacht voor opleiding en kwaliteitsverbetering van 

programmatechniek. 

 Een noodplan opstellen voor bij technische storingen en/of afwezigheid van technische 

deskundigen; 

 Zo nodig inkopen van technische kennis en/of diensten. 

Deelbeleidsplan huisvesting 
Huisvesting is binnen RTV Katwijk een actueel onderwerp. Door de plannen van de Digros om 

nieuwbouw te plegen op de huidige locatie is RTV Katwijk gedwongen om te zien naar een 

alternatieve huisvesting. Daarbij kan de vraag worden gesteld “Moeten we tijdelijk elders huisvesting 

vinden en na de realisatie van de nieuwbouw terugkeren, of gaan we definitief een nieuwe locatie 

betrekken?” De huidige koers is het proberen direct definitief een nieuwe locatie te vinden. Die 

oplossing lijkt in zicht met de optie “Bibliotheek Fresiastraat”. We zijn daarbij afhankelijk van de 

voordracht van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk en de 

besluitvorming binnen de gemeenteraad. Ook moet het plaatje voor RTV Katwijk financieel haalbaar 

zijn.  

Subdoelstellingen 

 De nieuwe locatie moet minimaal voldoen aan de voor RTV Katwijk benodigde ruimte 

vastgelegd in het programma van eisen (“Huisvesting RTV Katwijk” van 2007); 

 Op de nieuwe locatie moet een adequaat technische inrichting beschikbaar komen met een 

goed netwerk voor de realisatie van de radio- en televisie-uitzendingen en de verzorging van 

nieuwsvoorziening en berichtgeving via kabelkrant, internet en de sociale media; 

 Het nieuwe pand dient een goed werkende aansluiting te hebben op het netwerk van Ziggo; 

 Voor de verbinding met de zender en het gemeentehuis dient het pand een aansluiting te 

hebben via een glasvezelnetwerk; 

 Het pand moet voor alle medewerkers en bezoekers toegankelijk zijn. Dus ook voor 

gehandicapten en mensen in een rolstoel; 

 Voor de medewerkers en bezoekers, dient er voldoende parkeergelegenheid te zijn in de 

directe omgeving van het gebouw; 
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 Voor de drie voertuigen van RTV Katwijk dient een verwarmde overdekte 

parkeergelegenheid te worden gerealiseerd. 

Deelbeleidsplan Financiële Zaken 
De strategische doelstelling voor financiën is het realiseren van een financiële situatie waarbij de 

continuïteit van de organisatie gewaarborgd is en RTV Katwijk zijn doelstellingen op het gebied van 

het media- en programma-aanbod kan realiseren. Wat betreft de jaarinkomsten spiegelt RTV Katwijk 

zich aan Model 3 'semiprofessionele lokale rtv-model' >100.000 inwoners, volgens de nota 

Beleidsinstrumenten gemeentelijke bekostiging lokale omroepen (VNG, 2014) (§ 2.2, tabel 2.2). 

Hierbij maakt RTV Katwijk het voorbehoud om naar eigen inzicht invulling te geven aan de 

bekostiging van de verschillende afdelingen. De spiegeling aan model 3 betekent een forse verhoging 

van de jaarinkomsten. Naast de bijdragen vanuit de gemeente moeten de extra inkomsten 

gegenereerd worden uit:  

 Commerciële activiteiten; 

 Bijdragen vanuit sponsoring en fondsenwerving; 

 Bijdragen van donateurs.  

Deze inkomstenverhoging dient te worden besteed aan:  

 Uitbreiding van het aantal betaalde redactiemedewerkers; 

 Investeringen op het gebied van tv-techniek; 

 (Professionalisering van) onderhoud techniek; 

 Het sluitend maken van de huidige begroting.  

De incidentele gelden (waaronder fondsen) worden aangewend voor de verbetering van de  

(nieuws)website, overige (extra) technische investeringen, verhoging van de  

naamsbekendheid van RTV Katwijk en scholing c.q. training.  

Subdoelstellingen 

 Bij de financiële bedrijfsvoering volgt de organisatie de richtlijnen van het Convenant,  

dimensie Bedrijfsvoering. 

 Een verhoging van de verhouding omroepbijdragen/overige (commerciële) inkomsten  

van 40:60 in 2014 naar 25:75 in 2020: 

o Verhoging van de (commerciële) inkomsten met € 75.000 uit commerciële 

inkomsten, zoals content-productie voor derden en advertenties; 

o De gemeente Katwijk draagt de omroepbijdrage bij ad € 1,30 per woonruimte; 

o De gemeente Katwijk draagt jaarlijks bij aan de huisvestingskosten; 

o Een inkomstenstijging vanuit fondsen, sponsoring, lidmaatschap en donateurs. 

 Opstellen van een meerjarenbegroting. De investeringsbegroting zal in overleg met  

Technische zaken periodiek aan de huidige behoefte worden getoetst. Deze  

meerjarenbegroting wordt jaarlijks geëvalueerd en aangepast aan hand van de  

daadwerkelijk gerealiseerde cijfers en gewijzigde omstandigheden. 
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 Schriftelijk periodiek rapporteren van de financiële cijfers aan het bestuur. 

 Solvabiliteitsdoelstelling voor 2020: EV-VV>25%-75%. 

Deelbeleidsplan Commerciële Zaken 
De hoofddoelstelling voor commerciële zaken is het genereren van een hogere omzet door middel 

van content-productie voor derden en advertenties, in het gehele zendgebied en tegen 

marktconforme prijzen. Deze commerciële doelstelling vraagt om een aantrekkelijk productaanbod 

en een planmatige benadering van de markt. Vaste onderdelen van het commerciële beleidsplan zijn 

marketing, productontwikkeling, relatiebeheer en kwaliteit- en procesbewaking. 

Subdoelstellingen 

 Verhoging van de inkomsten vanuit: 

o Contentproductie voor derden: reportages en programma’s voor radio en tv; 

o Prestatiecontracten: diverse werkzaamheden voor radio, tv en internet; 

o Advertenties: commercials en advertenties voor radio en tv en banners voor op de 

website. 

 Een overzicht maken van het gehele commerciële productieaanbod, uitgesplitst naar product 

en mediavorm. De producten worden tevens in pakketvorm aangeboden. Hierbij wordt een 

onderverdeling gemaakt in bijvoorbeeld continue pakketten, combipakketten en 

gelegenheidspakketten; 

 Een afbakening maken van de commerciële doelgroepen c.q. mediapartners en de daarbij 

behorende relatiebeheerders: 

o Maatschappelijk organisaties en instellingen; 

o Verenigingen en clubs; 

o Gemeentelijke overheid; 

o Bedrijfsleven. 

 Een afweging maken tussen inbesteden of uitbesteden, afhankelijk van de producten en 

doelgroepen; 

 Een jaarlijkse operationele planning maken met daarin de volgende onderdelen: 

o Gekwalificeerde omzetdoelen per doelgroep; 

o Vaststellen welke relaties benaderd worden en met welk productaanbod; 

o Relatiebeheer benadert potentiële relaties binnen de gehele gemeente Katwijk; 

o Relatiebeheer wordt ondersteund door een CRM-systeem; 

o Productontwikkeling en aftersales zijn vaste onderdelen van relatiebeheer; 

o Regelmatig vindt afstemming plaats, met name met Communicatie en Redactie. 

 Kwaliteit 

o De kwaliteit- en procesbewaking van werving en uitvoering professioneel borgen 

binnen de organisatie. 

 Organisatie 

o Uitbreiding van medewerkers ten behoeve van de organisatorische taken op het 

gebied van Commercie. 
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Deelbeleidsplan Zenderformat 
RTV Katwijk is een lokale publieke mediadienst die zich vooral richt op het informeren van de lokale 

bevolking van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Het informeren van de lokale bevolking door middel 

van aankondigingen van lokale evenementen, wedstrijden, tentoonstellingen, culturele 

voorstellingen, politieke activiteiten en informatie over activiteiten van de verschillende 

verenigingen, is de eerste stap in de informatievoorziening. Vooral voor de afdeling Telemedia is hier 

een belangrijke taak weggelegd. Dat neemt niet weg, dat de andere onderdelen van de publieke 

mediadienst, daaraan ook de nodige aandacht besteden. Vervolgens wordt door middel van 

nieuwsberichten, rechtstreekse verslagen van (sport)evenementen, nieuwsflitsen en 

nabeschouwingen op radio en televisie het publiek op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen 

en het verloop van de evenementen in de dorpen. Nieuwsberichten worden uiteraard ook via de 

kabelkrant en de website verspreid. Om de informatievoorziening te verbeteren zal de 

programmering van de radio zodanig worden aangepast, dat op werkdagen tussen 07:00 en 09:00 

uur en tussen 17:00 en 19:00 uur informatieve programma’s komen. De doelgroepen programma’s 

zoals Roept Uit, Orgelklanken, Maritiem en Duitse Muziek zullen worden verplaats naar een later 

tijdstip.   

Gelet op het feit, dat deze informatievoorziening is gericht op de totale bevolking, moet de muziek 

rond en tijdens deze onderwerpen ‘Middle of the Road’ zijn om kijkers en luisteraars gebonden te 

houden. Naast de informatievoorziening worden producties van culturele of educatieve aard 

uitgezonden. Voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, jongeren, allochtonen, liefhebbers van 

geestelijke muziek, liefhebbers van het Nederlandstalige lied, liefhebbers van jazz, liefhebbers van 

countrymuziek, liefhebbers van nostalgische muziek en liefhebbers van popmuziek worden ook 

doelgroep programma’s geproduceerd. 

Uit het in september 2008 gehouden kijk- en luisteronderzoek is naar voren gekomen, dat de kijkers 

en luisteraars voornamelijk ouder dan 50 jaar zijn. Dat heeft als consequentie, dat ook in de niet 

specifiek gerichte programma’s muziek wordt gedraaid, die deze groep aanspreekt en vasthoudt aan 

de radio of televisie. Voorkomen moet worden dat de kijkers of luisteraars worden weggejaagd. Een 

nieuw publiek opbouwen, is bijna altijd moeilijker dan een station repareren en bijstellen richting de 

verwachtingen van het al gevestigde publiek. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 

Media- en programma-aanbod RTV Katwijk voorjaar 2016 
Televisie 

Elke doordeweekse dag van 10:00 tot 11:00, 16:00 – 17:00, 20:30 – 21:30 en van 23:00-24:00 uur 

brengt RTV Katwijk tv-programma’s (vijf in totaal) die elk uur worden uitgezonden. 

 Maandag 

Elke maandag is er een nieuwe aflevering van RTV Magazine met daarin nieuws, politiek en 

achtergrondinformatie. Aansluitend een nieuwe aflevering van RTV Sport met daarin uitslagen en 

samenvattingen van sportwedstrijden en achtergrondinformatie, met de nadruk op voetbal. 

Nieuws en sport worden de gehele week herhaald.  

In de ochtend-, middag-, en avonduitzending is er ook ruimte voor een cultureel of informatief 

programma, een praatprogramma of een speciale uitzending rondom christelijke, nationale of 

lokale feestdagen. 

 Donderdag  

Om de week is op de donderdagavond een live uitzending van de gemeenteraadsvergadering.  

Kabelkrant 

Buiten de uitzenduren van televisie brengt RTV Katwijk gedurende zeven dagen per week 24 uur per 

dag een kabelkrant met: 

 Nieuws  (zes dagen per week ververst) 

 Agenda  (zes dagen per week ververst) 

 Sport  (zaterdag, zondag en maandag ververst) 

Teletekst 

Achter de kabelkrant en televisie-uitzendingen biedt RTV Katwijk teletekst. Alle verenigingen kunnen 

gratis 5 eigen teletekstpagina’s beschikbaar krijgen, die de verenigingen zelf via internet kunnen 

beheren. Tegen betaling kunnen zij meerdere pagina’s beschikbaar krijgen. 

Radio 

Gedurende het gehele jaar, zeven dagen per week, 24 uur per dag, totaal 40 programma’s 

 Informatief 

o Nieuwsprogramma; 

 Nieuwsmagazine dag editie, maandag t/m vrijdag van 07:00 – 09:00 en 17:00 – 

19:00 uur met interviews en reportages; 

 Nieuwsmagazine zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur met interviews en reportages. 

o Politiek programma; 

o Portretprogramma; 
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o Religieuze programma’s; 

o Seniorenprogramma’s; 

o Sportprogramma’s; 

 RTV Katwijk Sport op zaterdag van 14:00 – 18:00 uur live verslag van vv Katwijk, 

Rijnsburgse Boys, Quick Boys en FC Rijnvogels en Valken ’68 en 

nabeschouwingen van de overige sporten zoals Grashoppers; 

 RTV Katwijk Sport incidenteel live verslag van doordeweekse wedstrijden of 

bekerwedstrijden; 

o Infotainmentprogramma’s; 

 Warmdraaien op zaterdagochtend van 08:00 – 10:00 uur met berichten, 

agenda’s en interviews. 

 Muziek 

o Non-stop muziek (doordeweeks overdag van 09:00 – 17:00 uur en ’s nachts van 

00:00 – 09.00 uur; 

o Shantykoren-programma; 

o Geestelijke muziekprogramma; 

o Countrymuziek programma; 

o Klassieke muziekprogramma; 

o Akoestische muziekprogramma; 

o Popmuziek programma; 

o Blues programma; 

o Jazz programma; 

o Nederlandstalig programma; 

o Duitse muziekprogramma; 

o Cabaretprogramma. 

 Extra 

o Diverse locatie-uitzendingen bij sportprijsuitreikingen, Koningsdag, Feestweken, 

Paardenmarkten, Flower Parade, Search and Resque (SAR) demonstraties en andere 

grote evenementen. 

 Website 

o Dagelijks nieuws, agenda, sport, politiek en overige informatie; 

o Nieuwsarchief; 

o Uitzending gemist; 

o Video en audio, zowel live te beluisteren als via het archief. 

 Twitter 

o Nieuwsitems; 

o Agenda; 

o Sport. 

 Facebook 

o Nieuwsitems; 

o Nieuws over de media-instelling zelf. 
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Bijlage 2 

Drie dimensies van ‘lokaal toereikend media-aanbod’  
 

1. Mediaproduct 

De eerste dimensie betreft de eisen waaraan het mediaproduct dient te voldoen: welke  

mediakanalen worden benut en welke technieken moeten daarbij minimaal worden ingezet  

om in het moderne medialandschap een rol van betekenis te kunnen spelen.  

Kernpunten: 

 Gericht op de stadsregio/streek: circa 100.000 inwoners < circa 500.00 inwoners (exclusief G4 en 

zeker geen ‘provincie’-schaal); 

 Zelfstandig (fusieomroep) of samenwerkingsverband (paraplu-omroep); 

 Hyper lokale redacteuren (steden, dorpen, wijken); 

 Fulltime (nieuws)redactie met piketdiensten buiten kantoortijden; 

 Dagelijks op alle kanalen (radio, tv, internet) multimediaal nieuws of informatie; 

 50% content producties informatief, cultureel en/of educatief (ICE-norm); 

 Kanaalonafhankelijk, dus ICE op productieniveau in plaats van op kanaalniveau; 

 Interactie met en participatie van burgers en groeperingen in de mediaproductie; 

 Iedere werkdag nieuws op radio en tv; 

 Content productie: door omroep of derden gemaakte programma’s, niet non-stop. 

2. Relevantie 

De tweede dimensie betreft eisen die de relevantie bepalen van wat een publieke lokale omroep 

levert; daarbij spelen kwaliteit (onafhankelijkheid, juistheid) en bereik (distributie, impact) een 

belangrijke rol. Zonder enige afbreuk te doen aan de redactionele en journalistieke autonomie, 

worden eisen gesteld, juist om die redactionele en journalistieke autonomie structureel en 

systematisch te waarborgen. 

Kernpunten: 

 Goed functionerend PBO, representatief verklaard door de betrokken gemeenteraden; 

 Professioneel aangestuurde journalistiek; 

 Borging journalistieke kwaliteit en onafhankelijkheid in de structuur en processen; 

 Standaardgebruik journalistieke werkmethoden als hoor-wederhoor, controleren feiten, 

bronvermelding, …; 

 Redactie is geworteld in lokale gemeenschap, is onafhankelijk, zorgvuldig, betrouwbaar, integer; 

 Samenwerking bibliotheken, scholen en culturele instellingen; 

 Publieke toegankelijkheid van de media-instelling: van, voor en door iedereen; 

 Binnen ICE-norm minimaal 20% in samenwerking met participerende instellingen; 
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 Publieke toegankelijkheid van geproduceerde content: vrij gebruik voor publieke omroepen 

binnen criteria (bronvermelding, onverkort, onversneden, rechten derden); 

 Handling fee; 

 Professioneel geborgde organisatie met participerende burgers; 

 Gewaarborgde continuïteit; 

 P&C-cyclus met kwalitatieve toets/visitatie, meerjarenplan, jaarplan; 

 Implementatie standaarden (redactiestatuut, PBO, financiële huishouding, technische 

voorzieningen, op termijn aangepaste cao PO, …); 

 Aansluiting landelijke infrastructuur: MediaHub, content-uitwisseling, reclamezendtijd. 

3.  Bedrijfsvoering 

Een derde dimensie betreft de wijze waarop de organisatie van een lokale omroep functioneert en 

dan met name waarin zij ondersteund wordt met collectieve voorzieningen. Samenwerking is cruciaal 

voor een duurzame en volwaardige toekomst, zowel in de regio als op landelijk niveau. 

Kernpunten: 

 Duurzame financiële huishouding zonder winstoogmerk; 

 Standaard administratie; 

 Standaard jaarrekening; 

 Basisbegroting paraplu/fusie geprognosticeerd minimaal € 500.000; 

 Eigen inkomsten even hoog als bekostiging5 (dus exclusief productievergoedingen); 

 Scheiding kosten bedrijfsvoering/infrastructuur en productiekosten; 

 Sturing op budgetten bedrijfsvoering/infrastructuur op regionaal niveau; 

 Content-productie voor derden (inclusief overheden) tegen marktconforme prijzen; 

 Binnen eigen journalistieke verantwoordelijkheid; 

 Geen onderdeel van de bekostigingsrelatie/-plicht. 

Bron: Convenant VNG-OLON (2012) 

  

                                                           
5 Met ’bekostiging’ wordt volgens het Convenant de omroepbijdrage bedoeld. Deze bekostiging staat los van 
andere subsidies, zoals subsidies ten behoeve van de exploitatie. Ook (content-)productie in opdracht van 
(lokale) overheden geldt niet als bekostiging en wordt tegen marktconforme prijzen afgenomen (OLON, 2012). 
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Bijlage 3 
Huidige organogram bestuur RTV Katwijk per 1 januari 2016 met personele invulling 

 

Mogelijk nieuw organogram bestuur RTV Katwijk 
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Bijlage 4 
Ist- en Soll- score behorende bij de afstudeerscriptie “Jongeren en de Lokale Omroep” van Marjolein 

van Klaveren. 

  


