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Een lege Grote Marktstraat in Den Haag, tijdens de eerste corona lockdown

Foto cover: cameraman Govert Overbeeke bij een corona teststraat
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Voorwoord
De afgelopen jaren was er altijd wel een in het oog 
springende actuele gebeurtenis of ontwikkeling die 
goed aansloot bij de activiteiten van de omroep en een 
bruggetje bood naar de verslaglegging van de activi-
teiten in het voorgaande jaar.  Voor dit publieksverslag 
zou dat heel goed de coronacrisis kunnen zijn waar wij 
nog steeds middenin zitten en waarover de omroep het 
afgelopen jaar (en nog steeds) dagelijks verslag deed.
 
Anderzijds is dit ook het laatste voorwoord dat ik als 
directeur van deze omroep schrijf. Ook dat is een ont-
wikkeling die aansluit bij de actuele situatie.  Na bijna 17 
jaar eindigt op 1 september aanstaande mijn dienstver-
band en ga ik met pensioen. Mijn opvolger staat al klaar 
in de coulissen en gaat zich vanaf juni inwerken. 

Maar dat naderende vertrek maakt dat het schrijven van 
een voorwoord wat ambivalente gevoelens oproept, al 
was het maar omdat ik straks afscheid neem van een 
heel warm en sociaal bedrijf. Een bedrijf dat midden-
in de samenleving staat, daarover en daarvoor verslag 
doet, voor verstrooiing zorgt en waar mensen werken 
met een echt hart voor media, journalistiek en de regio 
waarvoor wij werken en waarin wij wonen: de regionale 
Omroep West.

Ik heb en had daarin een bevoorrechtte positie, want 
met uitzondering van coronajaar 2020 hebben de af-
gelopen jaren mij als directeur van deze omroep de 
gelegenheid geboden heel veel ondernemers en or-
ganisaties te mogen ontmoeten en te leren kennen. Zij 
vormen, samen met onze luisteraars, kijkers en online-
-volgers de belangrijkste reden waarom wij doen wat 
wij doen. Hun waardering - en soms ook kritiek - is voor 
ons als omroep en voor mij als directeur steeds van het 
grootste belang geweest. Ik maak daarom nu alvast 
van de gelegenheid gebruik hen, u allemaal, alvast te 
bedanken voor het vertrouwen, de samenwerking en 
belangstelling die ik in de afgelopen jaren namens de 
omroep heb mogen ervaren.  

In de hoop dat wij dit jaar in de gelegenheid zullen zijn 
elkaar nogmaals bij de omroep of namens de omroep 
te treffen wens ik u veel plezier bij het lezen van dit 
publieksverslag over 2020.

Gerard Milo
Algemeen directeur
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Verslag van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Omroep West, in digitale vergadering bijeen. Met van links naar rechts de heer J.C. (John) Simons, de 
heer A.D. (Bert) Bakker, de heer mr. H.J.A.(Harro) Knijff (voorzitter) (geheel rechts), mevrouw K. (Kim) Smit en directeur/
bestuurder de heer J.G. (Gerard) Milo

Schema zittingstermijnen RvT Omroep West

naam lid RvT  benoemd per  herbenoeming na 4 jaar        Evt 2e herbenoeming na 4 jaar

Harro Knijff (vz)  1 november 2019        1 november 2023  

Kim Smit   22 juni 2020        22 juni 2024

Bert Bakker  3 september 2015        3 september 2019          3 september 2023

John Simons  14 november 2019  14 november 2023

Inleiding
2020 was voor omroep West een bewogen jaar. Voor 
alles stond het jaar in het teken van de coronapandemie. 
In een nieuwsorganisatie draait het om journalistiek. Alle 
functies zijn gericht op de totstandkoming van een rele-
vante nieuwsvoorziening in de regio, of dat nou online 
is, op tv of op radio. Journalistiek is ook samenwerking, 
is erop uitgaan, mensen spreken, situaties bekijken, de-
bat organiseren, gezamenlijk onderzoek doen. Heel veel 
aspecten daarvan waren door corona niet of maar be-
perkt mogelijk, althans in fysieke zin. 

Toch is er sinds het allereerste begin van de coronacrisis 
door alle medewerkers tezamen gewerkt aan een vol-
waardige nieuwsvoorziening die er zijn mag. Juist in coro-
natijd is de behoefte aan betrouwbaar nieuws uit de regio 
groot en omroep West bood op alle platformen wat de 
inwoners van Zuid Holland mogen verwachten: betrokken 
verhalen over de gevolgen dichtbij. Dat moest voor velen 
vanuit het eigen huis, alleen achter het bureau, gelukkig 
wel gezegend met de huidige digitale mogelijkheden. 
Maar in verbinding met alle collega’s, die hun uiterste 
best deden om de rol van regionale omroep uitgerekend 
in een wereldwijde crisis als corona, toch waar te maken. 

Dat is zonder enig voorbehoud uitstekend gelukt. Van 
dichtbij hebben wij kunnen zien hoe op alle niveaus in de 
organisatie is gezorgd dat Omroep West gewoon door kon 
functioneren. Als Raad van Toezicht hebben wij daarvoor 
een enorme waardering, vooral ook omdat we af en toe een 
kijkje achter de schermen konden nemen en weten hoeveel 
inspanningen een ieder zich daarvoor moest getroosten. 
Ondanks de beperkingen bleef ook aandacht uitgaan 
naar het verder uitrollen van de strategische visie voor 
de omroep, die in eerdere jaren is ontwikkeld. Logi-
scherwijs liepen sommige elementen daarvan enige 
vertraging op door de omstandigheden, maar door alle 
betrokkenen zijn ook hier nieuwe stappen gezet. 

Voor de Raad van Toezicht zelf was 2020 ook een jaar 
van verandering. Na het aantreden van de nieuwe voor-
zitter en een nieuw lid eind 2019, namen we in het najaar 
van 2020 afscheid van Fon Koemans als lid en financieel 
deskundige van de raad. We zijn hem enorm veel dank 
verschuldigd voor zijn jarenlange inspanningen. Ook zijn 
we verheugd dat Kim Smit zijn positie heeft willen invul-
len, ook in financieel opzicht. 

Een verandering die al in 2020 zijn schaduw vooruit-
wierp is de komende pensionering van Gerard Milo als 
bestuurder/directeur van Omroep West, van wie in sep-
tember 2021 na 17 jaar afscheid wordt genomen. Voor 
passende woorden van dank is het nu nog te vroeg. Voor 
de Raad van Toezicht was het zaak tijdig in te zetten 
op de werving van een nieuwe directeur. Tot ons geluk 
dienden zich eind vorig jaar een groot aantal uitsteken-
de kandidaten aan, met wie in de afgelopen maanden 
gesprekken zijn gevoerd. Dat heeft geleid tot de benoe-

ming van Henk Lemckert per 1 juni 2021, waarmee de 
raad zich uitermate gelukkig prijst. 

De Raad van Toezicht weet zich steeds gesteund door 
het gehele omroepbedrijf en alle medewerkers bij zijn 
taak. Die steun kreeg in het coronajaar 2020 een digi-
taal reliëf, maar juist daarom spreken wij zonder enig 
voorbehoud onze welgemeende dank uit aan alle me-
dewerkers van Omroep West, die het tot een eervol ge-
noegen maken om onze functie te kunnen uitoefenen. 

Aandachtspunten conform artikel 5.6 van de 
Beleidsregels van het Commissariaat voor 
de Media

Omroep West kent een toezichthoudend orgaan in de 
vorm van een Raad van Toezicht (RvT).  De bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden van de RvT van Omroep 
West zijn vastgelegd in de statuten van de omroep, het 
reglement van de raad van toezicht, het directieregle-
ment en, waar van toepassing in het redactiestatuut. 

De RvT van Omroep West bestaat uit maximaal vijf en mo-
menteel vier leden. Binnen de raad bestaat naast algemene 
management- en toezichthoudende deskundigheid, speci-
fieke juridische deskundigheid, financiële deskundigheid en 
kennis van governance & risicobeheersing, media deskun-
digheid en deskundigheid op het gebied van digitalisering. 

In 2020 is de samenstelling gewijzigd: de heer mr. 
A.M.H.TH. (Fon) Koemans is in verband met het ver-
strijken van zijn zittingstermijnen op 4 september 2020 
afgetreden als lid van de raad. Hij opgevolgd door me-
vrouw Kim Smit. 
De omroep is de heer Koemans veel dank verschuldigd 
voor zijn inzet en betrokkenheid.

De RvT vergaderde in 2020 vijf keer; leden van de raad 
woonden bovendien twee overlegvergaderingen (art. 
24 WOR) met de ondernemingsraad bij. 

Gezien de recente wijzigingen in de samenstelling van 
de raad heeft de raad besloten maar beperkt het eigen 
functioneren in 2020 te evalueren. Medio 2021 zal de 
raad, nadat de raad ten minste een jaar in de huidige 
samenstelling heeft gefunctioneerd, een uitgebreide 
zelfevaluatie ter hand te nemen.

Risicomanagement
Het risicomanagement van de organisatie is sinds 2018 
een vast onderwerp voor directie en managementteam 
van de organisatie. De controle op de effectiviteit komt 
jaarlijks aan de orde bij de bespreking van de jaarreke-
ning en management letter van de accountant. Specifie-
ke aandachtspunten daaruit worden in de reguliere ver-
gaderingen van de RvT met de bestuurder besproken en 
de eventuele maatregelen daaruit volgend, geëvalueerd. 
De raad heeft geconstateerd dat het bestuur en manage-
mentteam in 2020 goede voortgang hebben geboekt bij 
het verder inbedden van risicobeheersing als onderdeel 
van de operationele plannen van de omroep. 

Redactiestatuut
De omroep kent een redactiestatuut waarin de schei-
ding van verantwoordelijkheden tussen bestuurder en 
hoofdredacteur is geregeld en de journalistieke onaf-
hankelijkheid van de redactie is gewaarborgd. Verder 
kent de omroep een door de RvT benoemde Regionale 
Mediaraad (RMR) representatief voor de verschillende 
maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke 
stromingen in het uitzendgebied. De RMR doet jaarlijks 
schriftelijk verslag van haar werkzaamheden.

Wet Normering Topinkomens
De organisatie hanteert de WNT als kader en norm bij 
de beloning van bestuurder en toezichthouders.

Jaarrekening
De bestuurder van de omroep legt jaarlijks verantwoor-
ding af over het gevoerde beleid in een bestuursver-
slag als onderdeel van de jaarrekening, waarin ook de 
financiële verantwoording is opgenomen. Een uittreksel 
hiervan wordt gedeponeerd bij de KvK. Op de website 
van de omroep wordt jaarlijks na vaststelling van de 
jaarrekening een interactief publieksverslag gepubli-
ceerd met daarin de belangrijkste punten uit het be-
stuursverslag van de jaarrekening, een toelichting van 
de raad van toezicht, een sociaal jaarverslag en een ver-
slag van de Ondernemingsraad, het verslag van de RMR 
en een uitgebreide verslaglegging van de belangrijkste 
redactionele activiteiten.

Er is sinds het allereerste begin van de 

coronacrisis door alle medewerkers 

tezamen gewerkt aan een volwaardige 

nieuwsvoorziening die er zijn mag.
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Algemeen
Op grond van de Mediawet verzorgt Omroep West pu-
blieke mediadiensten op regionaal niveau. Het media-
aanbod is bestemd voor en gericht op de inwoners van 
het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Het 
aanbod wordt verspreid via de kabel, de ether, de satel-
liet en andere platformen zoals internet en sociale media. 
Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de omroep in 
de programmering voldoende aandacht schenkt aan het 
eigen verzorgingsgebied. Daarvoor hanteert de wet de 
ICE-norm. Deze norm bepaalt dat ten minste vijftig pro-
cent van de uitzendtijd een informatief, cultureel of educa-
tief karakter moet hebben, gericht op de eigen provincie.

Bij besluit van 28 maart 2019 heeft het commissariaat voor 
de media de Stichting Regionale Omroep West opnieuw 
aangewezen als regionale publieke media-instelling voor 
de provincie Zuid-Holland. Deze aanwijzing is ingegaan op 
25 mei 2019 en eindigt op 25 mei 2024.  
Op 12 november 2020 heeft de Tweede Kamer ingestemd 
met een wetsvoorstel om de concessieperiode van regio-
nale publieke media-instellingen gelijk te trekken met die 
van het coördinerend orgaan van de regionale omroepen, 
de RPO, dat loopt tot 31 december 2025. Op het moment 
van schrijven van dit verslag was het wetsvoorstel nog niet 
ter stemming aan de Eerste Kamer voorgelegd. 

Omroep West heeft haar activiteiten in 2020 ingevuld 
met het verzorgen van gemiddeld één uur unieke te-
levisie per dag, 24 uur per dag radioprogrammering 
via kabel, ether en DAB+, nieuws en actualiteiten via 
een eigen website, apps voor smartphones en tablets 
en kanalen op sociale media zoals Facebook, Twitter en 
Youtube.
De omroep beschikt over gespecialiseerde redacties 
voor nieuws, sport, varia en online en de daarbij beho-
rende technische infrastructuur. 
Omroep West is calamiteitenzender in haar uitzendregio 
in Zuid-Holland en stelt daartoe, indien noodzakelijk, de 
daarvoor benodigde infrastructuur en radiofrequentie 
beschikbaar aan het bevoegd openbaar bestuur.  

Omroep West is de merknaam voor de Stichting Regio-
nale Omroep West (SROW). Andere merknamen zijn Ra-
dio West, TV West, West Business en Omroepwest.nl.

Organisatie - Raad van Toezicht 
De SROW kent een toezichthoudend orgaan in de vorm 
van een raad van toezicht (RvT). De bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de RvT van Omroep West 
zijn vastgelegd in de statuten van de SROW, het reglement 
van de raad van toezicht, het directiereglement en, 
waar van toepassing in het redactiestatuut. 

De RvT van Omroep West bestaat uit maximaal vijf en 
momenteel vier leden. In 2020 is de samenstelling ge-
wijzigd: de heer mr. A.M.H.TH. (Fon) Koemans is in ver-
band met het verstrijken van zijn zittingstermijnen op 
4 september 2020 afgetreden als lid van de raad. Hij is 

opgevolgd door mevrouw K. (Kim) Smit.  
Omroep West is de heer Koemans veel dank verschuldigd 
voor zijn inzet en betrokkenheid door de jaren heen.

Naast mevrouw Smit maken de heren mr. H.J.A.(Harro) 
Knijff (voorzitter),  A.D. (Bert) Bakker en J.C. (John) Si-
mons deel uit van de raad.

Het bestuur wordt gevormd door één statutair direc-
teur, de heer Ing. J. G. (Gerard) Milo die verantwoorde-
lijk is voor de dagelijkse leiding van de omroep. Medio 
2021 zal Gerard Milo in  verband met zijn pensionering 
worden opgevolgd door Henk Lemckert (52), nu nog di-
recteur van Omroep Brabant. 

Hoofdredacteur is de heer drs. H.F. (Henk) Ruijl. De om-
roep kent verder de afdelingen Techniek en Verkoop, 
en stafdiensten voor Marketing & Communicatie, P&O 
en Financien. Naast de genoemde afdelingen kent Om-
roep West nog een redactieraad (RR) en Ondernemings-
raad (OR).

Het managementteam wordt gevormd door de directie, 
de hoofdredacteur en de hoofden van de andere afde-
lingen, het zogeheten Omroepoverleg, wat zorgt voor 
een effectieve en efficiënte overlegstructuur en infor-
matievoorziening. De journalistieke onafhankelijkheid is 
geregeld in een tussen directie en hoofdredactie over-
eengekomen redactiestatuut.

Conform artikel 2 van de wet op de Ondernemingsra-
den heeft Omroep West een ondernemingsraad inge-
steld welke bestaat uit een vijftal personen, samenge-
steld vanuit diverse geledingen van het bedrijf. 

De Redactieraad (RR) bestaat uit een vijftal verkozen re-
dactiemedewerkers en heeft als taak het gevraagd en 
ongevraagd adviseren van de hoofdredacteur over alle 
wezenlijke aangelegenheden die van belang zijn voor 
het functioneren van de redactie, voor zover zij niet in 
de bevoegdheden treden van de ondernemingsraad. 

De Regionale Mediaraad (RMR)  bestaat uit tien leden en 
een onafhankelijk voorzitter en voert vanuit de Media-
wet en de statuten opgedragen taken en verantwoorde-
lijkheden uit. Die taken omvatten primair de vaststelling, 
evaluatie  en toetsing  op uitvoering van het jaarlijkse 
programma- en media-aanbod. In november 2020 heeft 
de heer Frans Walvis, na bijna 14 jaar in twee termij-
nen als voorzitter van de raad te hebben gefungeerd, 
afscheid van de RMR en de omroep genomen. Omroep 
West is de heer Walvis veel dank verschuldigd voor zijn 
belangeloze inzet en betrokkenheid. De heer Walvis is 
in de RMR als onafhankelijk voorzitter opgevolgd door 
de heer Jan Bustin.

Sinds 2014 wordt de omroep via het Commissariaat voor 
de Media door het ministerie van OCW gefinancierd. 
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Sinds medio maart 2020 is de omroep in 
lockdown, waarbij het overgrote deel van 
de medewerkers hun werkzaamheden thuis 
uitvoeren, of de omroep alleen incidenteel 
bezoeken voor het ophalen of terugbrengen 
van faciliteiten.

De Radio West presentatoren van de programma’s op werkdagen vanaf 5 oktober
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De projecten van RegioGroei maken het mogelijk om 
lokaal nieuws een breder en gerichter bereik te geven 
en om provinciegrens overschrijdende gebieden met 
nieuws te bedienen.

NOS
Ook in 2020 heeft Omroep West de samenwerking met 
een groot aantal partners voortgezet en uitgebouwd. 
Landelijk is de samenwerking met de NOS zeer succes-
vol en verder uitgebreid. Vanuit de al langer bestaande 
redactionele samenwerking in Bureau Regio, waarbin-
nen de gezamenlijke regionale omroepen met de NOS 
in Hilversum een landelijke-regionale redactie vormen, 
wordt tweemaal per dag een gecombineerd nieuwsbul-
letin op NPO1 verzorgd en vanaf 2021 een dagelijks re-
giobulletin na het NOS-journaal van 18.00 uur op NPO2. 
Online draagt de uitwisseling over en weer in steeds 
grotere mate bij aan een groeiend bereik, zowel op de 
platformen van Omroep West als bij de NOS. NOS-be-
richten komen inmiddels rechtstreeks op de websites 
en apps van de regionale omroepen. Omgekeerd kun-
nen gebruikers van de NOS-app of website aangeven 
van welke regionale omroep zij de belangrijkste berich-
ten naast het NOS nieuws willen ontvangen.  

Lokale omroepen 
Omroep West voelt de verantwoordelijkheid de loka-
le omroepen in zijn gebied op te zoeken en samen tot 
versterking van de lokale journalistiek te komen. Met 
enige trots kan worden geconstateerd dat in de afge-
lopen 3,5 jaar die samenwerking op grote schaal is ge-
realiseerd en eind 2020 is uitgebreid met de toetreding 
van omroep Midvliet. Midvliet is de lokale omroep voor 
Leidschendam-Voorburg en zal zich binnen die samen-
werking ook op Zoetermeer gaan richten. 
Daarmee heeft Omroep West verslaggevers gedeta-
cheerd bij een zestal lokale omroepen:
• WOS Westland
• Studio Alphen
• Sleutelstad Leiden (v/h Unity Leiden)
• Stadsomroep Den Haag
• Bo Bollenstreek
• Midvliet

Deze zes lokale omroepen maken deel uit van het Re-
gionaal Nieuws Netwerk (RNN) van Omroep West. Dit 
netwerk is in 2017 gestart, mede dankzij steun van het 
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Er zijn conve-
nanten afgesloten om de samenwerking te formaliseren. 
Met partijen worden dagelijks onderwerpen en items 
uitgewisseld en Omroep West medewerkers hebben bij 
deze lokale omroepen een werkplek. In RNN zijn daar-
naast nog tal van andere lokale omroepen vertegenwoor-
digd. We delen informatie en kennis en zorgen, onder 
meer via het geven van workshops door Omroep West, 
voor opleiding aan collega’s van de lokale omroepen.

Omroep West verzorgt, op basis van separate overeen-

komsten, sinds 2011 de zakelijke en inhoudelijke aan-
sturing van Stadsomroep Den Haag –SODH (Den Haag 
FM en Den Haag TV). SODH is gehuisvest op de loca-
tie van Omroep West maar kent een eigen bestuurder, 
raad van toezicht en programmabepalend beleidsor-
gaan (PBO) waar verantwoording aan afgelegd wordt. 
Ook FunX, jongerenomroep in de vier grote steden, in 
Den Haag en samenwerkingspartner van SODH is ge-
huisvest op de locatie bij Omroep West. De samenwer-
king met Den Haag FM leidt sinds eind 2016 ook tot 
samenwerking met FunX.

Financiën

In 2020 was sprake van een indexering van de bekos-
tiging door OCW van 1.73% waarmee de bekostiging 
uitkwam op 10.537.000 euro (2019: 10.357.000 euro). 

De reclame-inkomsten kwamen in 2020 uit op 1.036.000 
euro, 427.000 euro lager dan in 2019 werd gerealiseerd. 
Het aandeel van de bovenregionale reclame verkocht 
door Omroep Reclame Nederland (ORN) steeg licht 
in 2020 met 18.000 euro tot 222.000 euro. De online 
samenwerking die Omroep West had met RTV NH en 
RTV Rijnmond is medio 2020 opgegaan in de online sa-
menwerking die de andere RPMI’s hadden binnen ORN. 
Dankzij deze samenwerking is het aandeel ORN in de 
omzet 2020 licht gestegen. 

De overige inkomsten zijn ten opzichte van 2019 licht 
gestegen met 33.000 euro tot een bedrag van 988.000 
euro. Deze stijging kan voornamelijk worden verklaard 
door enerzijds een daling in de barterinkomsten, maar 
anderzijds een stijging van de projectsubsidie van het 
project samenwerken in de regio van OCW verantwoord.

In 2020 is er door de omroep in totaal voor 787.000 
euro in materiele vaste activa geïnvesteerd, meer dan in 
2019 (548.000 euro). Zo is er onder meer geïnvesteerd 
in de klimaatinstallatie van het pand, een geheel nieuwe 
storage omgeving en de ICT infrastructuur. 
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Covid-19
De activiteiten van de omroep stonden in 2020 voor een 
groot deel in het teken van de coronacrisis. Sinds medio 
maart 2020 is de omroep in lockdown, waarbij het over-
grote deel van de medewerkers hun werkzaamheden 
thuis uitvoeren, of de omroep alleen incidenteel bezoe-
ken voor het ophalen of terugbrengen van faciliteiten 
als camera’s, auto’s en dergelijke. Redactioneel en van-
uit de afdeling techniek is er een minimale bezetting om 
er zorg voor te dragen dat uitzendingen inhoudelijk en 
technisch door kunnen gaan. Er worden geen bezoekers 
of gasten ten behoeve van programma’s ontvangen en 
een van de studio’s is omgebouwd tot een afgesloten 
en verzegelde noodstudio, voor het geval er zich een 
corona-uitbraak bij de omroep zou voordoen en het 
hele gebouw voor langere of kortere tijd in lockdown 
zou moeten. Tot aan het opstellen van dit verslag heb-
ben zich echter geen coronagevallen binnen de omroep 
voorgedaan. 

In financiële zin leek de crisis een dramatische ontwikke-
ling voor de omroep met zich mee te brengen. Vooral de 
verkoop van reclamezendtijd leek in eerste instantie meer 
dan gehalveerd te worden. Veel opdrachtgevers zagen 
zich genoodzaakt al aangegane verplichtingen te annule-
ren of uit te stellen en nieuwe opdrachten bleven uit. 
Omroep West heeft, in afstemming met de collega om-
roepen binnen de RPO, geen beroep gedaan op door 
de overheid geboden steunmaatregelen zoals de NOW, 
op grond van de zekerheid dat bekostiging door OCW 
voor 2020 toereikend zou zijn om in doorbetaling van lo-
nen te kunnen voorzien. De lockdown maatregelen van 
de omroep en die van de overheid leidden er bovendien 
toe dat een aantal redactionele activiteiten en redacti-
onele inzet bij evenementen geen doorgang konden 
vinden. Het financiële effect daarvan heeft de achterblij-
vende reclame-inkomsten gecompenseerd. 

De Covid-19 lockdown-maatregelen bij de omroep zijn 
nog steeds van kracht. 

Samenwerking

RPO
Sinds 2017 kennen de dertien regionale publieke om-
roepen de RPO als in de Mediawet verankerde zelfstan-
dig bestuursorgaan (ZBO), belast met de coördinatie en 
het bevorderen van activiteiten van de regionale om-
roepen. In dat kader coördineert en faciliteert de RPO 
zaken als het concessiebeleidsplan, begrotingen, cao 

onderhandelingen en regelgeving. In het concessiebe-
leidsplan ‘Liefde voor de regio’ hebben de regionale 
omroepen hun inhoudelijke ambities voor de uitvoering 
van de regionale publieke media-opdracht opgetekend. 

Innovatie en spreiding van uniek, urgent en relevant 
nieuws en media-aanbod zijn belangrijke doelstellingen 
van Omroep West, juist in samenwerking met andere re-
gionale omroepen. Met RTV Rijnmond wordt sinds 2019 
een gezamenlijk sportprogramma op radio geprodu-
ceerd, naast samenwerking bij de productie van docu-
mentaires op televisie. Met het wegvallen van sportacti-
viteiten door de coronacrisis hebben deze programma’s 
het afgelopen jaar gedeeltelijk stil gelegen.

Binnen RegioGroei werkt Omroep West met de mees-
te RPMI’s (Regionale Publieke Media Instelling) samen 
sinds eind 2019 op het terrein van innovaties. Daarin 
vinden gezamenlijke activiteiten rond de ontwikkeling 
van websites, apps, koppelingen (met o.a. de NOS) en 
data analyse toepassingen plaats.  

Verslaggever Curt Fortin aan het werk
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naamste risico’s hierbij liggen binnen de eigen organisa-
tie (succes van de transitie), het lerend vermogen van de 
organisatie en de personele ontwikkeling. 

Bijzondere aandacht verdiend het aspect ‘financiën’ en 
dan niet alleen de ambitie om een bedrijfseconomisch 
gezonde organisatie te zijn en blijven, maar vooral de 
beschikbaarheid van middelen om de geschetste ambi-
ties te kunnen realiseren. Sinds 2012 is er sprake van een 
trendmatige vermindering van inkomsten. De overheid 
(provincie Zuid-Holland en het Rijk) hebben de afgelo-
pen jaren structureel bezuinigd op de regionale omroe-
pen, zo ook bij Omroep West. Omroep West is voor 
het merendeel afhankelijk van subsidie inkomsten en 
heeft geen directe invloed op deze inkomstenstroom. 
Naast bezuinigingen zijn ook de overige inkomsten flink 
teruggelopen. In het bijzonder vormen de afname van 
reclame-inkomsten op de traditionele kanalen radio en 
tv een negatieve trend in de mediabranche. Zolang er 
geen zicht is of komt op een structurele uitbreiding van 
de financiële middelen, brengt dit voor de haalbaarheid 
van de strategische ambities een zeer groot risico met 
zich mee.

Vooruitzichten 2021

Allereerst zijn de vooruitzichten voor 2021 deels afhan-
kelijk van de wijze waarop de coronacrisis zich verder 
ontwikkelt. Op het moment van opstellen van dit verslag 
is nog steeds sprake van een aangescherpte lockdown, 
inclusief avondklok. Dat maakt de uitvoering en haal-
baarheid van een aantal plannen en activiteiten, vooral 
in redactionele zin, onzeker. Waar die onzekerheid zich 
zal voordoen is nog niet aan te geven, maar gelet op 
de ervaringen het afgelopen jaar zullen commercie(in-
komsten) en evenementen(inkomsten en uitgaven) hier 
het meeste mee te maken krijgen. Desalniettemin is het 
niet de verwachting dat de omroep daardoor in financi-
ele problemen zou hoeven komen. De continuering van 
de bekostiging door het Rijk in 2021 en het bestaande 
behoudende financiële beleid van de omroep bieden 
hiervoor voldoende zekerheden.
Door de coronacrisis is de verdere implementatie van 
de ontwikkelde strategische visie wat gestagneerd. Nu 
redactioneel zo’n 80% is geïmplementeerd en daar le-
ring uit is getrokken, is voor 2021 een mid-life update 
voorzien, waarin definitief de stap naar online als pri-

Radio West presentator Patrick van Houten met het Radio West ‘Lintje van Verdienste’ die op Koningsdag werden uitgereikt
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Het resultaat van 2020 komt uiteindelijk uit op een po-
sitief resultaat van 330 euro. Het resultaat wordt toe-
gevoegd aan de reserve media aanbod die met een 
omvang van 867.000 euro (=7%) onder de maximaal 
toegestane norm van 10% blijft. 

Omroep West bewaakt haar liquiditeitspositie door 
middel van het periodiek opmaken van een liquiditeits-
begroting en ziet erop toe dat er steeds voldoende li-
quiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te 
kunnen voldoen. Daarnaast doet Omroep West aan ac-
tief crediteuren- en debiteurenbeheer en actief beheer 
van werkkapitaal. Omroep West maakt daarbij geen ge-
bruik van financiële instrumenten. Overtollige liquiditei-
ten worden op een spaarrekening gezet. 
Gemiddeld had Omroep West in 2020 80 FTE in dienst 
(2019: 77 FTE). Per 31 december 2020 waren dit 83 FTE.

Bedrijfsvoering
Ten behoeve van een goede (financiële) beheersing 
kent Omroep West een adequaat werkende inrichting 
van de administratieve organisatie en interne controle 
(AO/IC). Hieronder verstaat Omroep West onder ande-
re het zorgdragen van een juiste functiescheiding, een 
planning & control cyclus en de aanwezigheid van een 
contractenregister. 
Maandelijks worden er meerdere rapportages opge-
maakt waarin financiële en kwalitatieve kengetallen zijn 
opgenomen en intern verstrekt en besproken met de 
diverse verantwoordelijken. 

Omroep West kent meerdere regelingen inzake ethisch 
handelen. Zo is er een klokkenluidersregeling welke op 
het intranet is gepubliceerd, en is er een interne- en 
externe vertrouwenspersoon benoemd waar medewer-
kers, zoals beschreven in het protocol, met hun melding 
terecht kunnen. De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks 
verslag uit over het voorgaande jaar aan de bestuurder. 
Dit verslag wordt tevens besproken met de onderne-
mingsraad. 

Er is een compliance-regeling opgenomen waarin zaken 
worden beschreven zoals het omgaan met geschenken 
en zakelijke eigendommen. Het reglement nevenfuncties 
beschrijft de stappen (conform vastlegging in de cao) hoe 
te handelen indien er sprake is van een nevenfunctie.  

MVO
Omroep West hanteert geen formele code ten aanzien 
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 
Desondanks bestaan er bij Omroep West diverse ini-
tiatieven op dit vlak. Zo biedt Omroep West jaarlijks 

reguliere stageplaatsen en meerdere leerwerkplekken 
voor personen met een achterstand tot de arbeids-
markt. Daarnaast kent Omroep West ook een tweetal 
ervaringsplaatsen voor mensen met een verstandelijke 
beperking. 
Een ander initiatief betreft het ‘vergroenen’ van het 
pand en wagenpark. Zo is 80% van het algemeen inzet-
bare wagenpark ‘groen’. Daarnaast heeft Omroep West 
de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om 
het pand verder te vergroenen. Voorbeelden zijn het 
aanbrengen van lichtsensoren en ledverlichting. 
Omroep West heeft de status van Algemeen Nut Be-
oogde Instelling (ANBI). 

Risicomanagement
In oktober 2020 heeft het Managementteam van Om-
roep West de strategische risico’s voor 2021 herijkt en 
geactualiseerd, en gekoppeld aan de strategische doel-
stellingen en risicobereidheid van Omroep West.  
Om onze maatschappelijke taak te vervullen, transpa-
rant te zijn én in control, is bewust omgaan met risico’s 
voor Omroep West een must geworden. Na een perio-
de van bijna 2 jaar strategisch risicomanagement toe te 
passen op de bedrijfsvoering van Omroep West, is de 
volwassenheid in het herkennen en benoemen van, het 
denken in en acteren op strategische risico’s door het 
MT enorm toegenomen. 
En hoewel risicomanagement inmiddels een bekend 
begrip geworden is, leert de ervaring tegelijkertijd dat 
het op een integrale wijze grip krijgen op risico’s en risi-
comanagement inbedden in de dagelijkse business van 
Omroep West nog steeds de nodige inspanningen vergt. 
Omroep West is zich ervan bewust dat het toepassen van 
risicomanagement niet alle risico’s kan voorkomen, maar 
wel kan bijdragen tot het weloverwogen omgaan met ri-
sico’s zodanig dat het Managementteam beter is voorbe-
reid als een risico zich onverhoopt voordoet.

Het coronavirus houdt Nederland (en daarmee ook Om-
roep West) nog stevig in de greep. Tijdens de herijking 
van de strategische risico’s is ook stilgestaan bij de mo-
gelijke directe en indirecte risico’s (en lange termijn ge-
volgen) van deze pandemie voor Omroep West.

Strategie Omroep West
Met het Concessie Beleidsplan ‘Liefde voor de regio’ 
als kader en uitgangspunt voor onze strategische visie, 
willen wij als regionale publieke omroep in onze opera-
tionele vertaling recht doen aan de kansen die elk ka-
naal biedt bij het maken van verhalen die beroeren. Wij 
streven daarbij naar een maximale opbrengst per kanaal 
(bereik, relevantie marktaandeel, reclame) in ons uitzend-
gebied. Wij streven naar lokale en regionale verankering 
op basis van constructieve journalistiek. Hierbij kiezen wij 
voor story first en benoemen wij online & social tot onze 
primaire kanalen, radio en televisie in hun kracht benut-
tend, waarbij wij ons willen ontwikkelen van zender tot 
platform in samenwerking met lokale partners. De voor-
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mair (nieuws)medium en daarmee de nieuws-basis voor 
radio en televisie, wordt gezet. 
De samenwerking met de NOS en met lokale omroe-
pen zal verder worden uitgebouwd, onder andere op 
basis van 4,1 miljoen euro extra door OCW hiervoor aan 
NPO, RPO en NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Om-
roepen) beschikbaar te stellen subsidie.

De RPO zal samen met de RPMI’s het eerste deel van de 
concessieperiode evalueren. Daarbij wordt vanaf 2021 
de tussen OCW en de RPO gesloten prestatieovereen-
komst ook voor de individuele omroepen van kracht.

Bestuurlijk is de belangrijkste verandering de aanstel-
ling van een nieuwe bestuurder door de Raad van Toe-
zicht in verband met de pensionering, per 1 september 
2021, van de huidige bestuurder. 

Begin 2021 zullen er verkiezingen voor de Onderne-
mingsraad worden georganiseerd. 

In de tweede helft van 2021 zal er een beslissing (dienen 
te) worden genomen over de toekomstige huisvesting 
van de omroep. Dit in verband met het aflopen van de 
huurtermijn van de huidige locatie per 1/1/2023 en het 
in achtnemen van een opzegtermijn van 12 maanden.

De toegekende bekostiging is na indexatie van 1.5% ge-
steld op 10.695.000 euro en vormt daarmee ongeveer 
83% van de begrote inkomsten 2021. 
Omroep West kent een formatie in 2021 van 83 FTE. 
Het investeringsbudget 2021 is gesteld op 675.000 euro 
en zal voornamelijk worden ingezet voor technische en 
facilitaire voorzieningen.  

De directie spreekt zijn erkentelijkheid uit aan alle me-
dewerkers, leden van het Regionale Mediaraad en aan 
de raad van toezicht, voor hun inzet, betrokkenheid en 
vertrouwen gedurende het afgelopen jaar.

J.G. Milo
Directeur/bestuurder Omroep West
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Het jaar 2020 is een heel bijzonder jaar geworden door 
de coronapandemie. Niet alleen hebben we voor het 
eerst in de geschiedenis van de Regionale Mediaraad 
Omroep West (RMR) een elektronische vergadering ge-
houden. Alle RMR vergaderingen in 2020 zijn virtueel, 
via Teams georganiseerd en verlopen. Een nieuwe er-
varing waaraan alle leden zich snel hebben aangepast, 
maar we hopen, dat we in de toekomst ook weer met 
elkaar fysiek om één vergadertafel kunnen plaatsnemen.

Zeker net zo bijzonder is, dat de RMR in december 2020 
voor het eerst in uitgebreide, verder versterkte samen-
stelling bijeen kwam. Er zijn twee leden bijgekomen in 
de RMR vanuit het Programma Beleidsbepalend Orgaan 
van de Stadsomroep Den Haag (PBO). Het PBO hield 
daarmee op te bestaan. Er is geborgd, dat er aandacht 
zal zijn en blijven voor meer specifieke Haagse accen-
ten, enerzijds via de gecreëerde extra Stroming Haagse 
Wijken en Buurten en anderzijds via een subcommissie 
binnen de RMR met een eigen vergaderschema.

Het programmabeleid heeft wederom centraal gestaan in 
de vergaderingen en andere activiteiten van de Regiona-
le Mediaraad van Omroep West (RMR). Centraal in 2020 
stond de uitvoering en aanscherping van de missie, visie 
en plannen uit de ‘Strategische Visie Omroep West 2018-
2021’. De ‘Samenvatting Blauwdruk vernieuwd Omroep 
West’ heeft daarbij een belangrijke rol vervuld. Onver-
anderd is Omroep West dé multimediale leverancier van 
content in haar verzorgingsgebied en wil dat samen (blij-
ven) doen met het publiek, de partners en de collega’s. 
De aandacht voor meer regionale journalistiek in de kern-
gebieden van Omroep West is gerealiseerd door meer 
journalisten te detacheren en te laten samenwerken met 
plaatselijke omroepen in het verzorgingsgebied.

De RMR hanteert bij haar werkzaamheden en afwegin-
gen zowel het Concessiebeleidsplan, de Strategische 
Visie, de Blauwdruk en haar aangepast eigen Huishou-
delijk Reglement als leidraad.
‘Story first en online is het primaire kanaal’ is het ada-
gium voor de redactie. Via onafhankelijke journalistiek 
maakt Omroep West verhalen die beroeren en die er 
toe doen. Wij hebben veel respect voor alle journalis-
ten, die soms onder heel lastige omstandigheden hun 
werk moeten doen. 
De contacten met de Hoofdredactie waren in 2020 on-
veranderd intensief, transparant en hoogwaardig van 
inhoud. Het vaste aanspreekpunt van de RMR was de 
hoofdredacteur, de heer Henk Ruijl. Hij was bij alle RMR 
vergaderingen aanwezig.

Dit Publieksverslag heeft de functie van inhoudelijke 
verantwoording, zoals vastgelegd in de Mediawet. Bij 
de opstelling van dit Publieksverslag is gebruik ge-
maakt van de in 2018 uitgegeven ‘Handleiding Regio-
nale Mediaraad’.
De Mediawet, het Concessiebeleidsplan, het Huishou-
delijk Reglement en de Handleiding Regionale Media-

raad zijn bij alle leden van de Regionale Mediaraad van 
Omroep West bekend. 

Taakuitoefening RMR
De RMR bestaat uit 11 leden en een onafhankelijk voor-
zitter. De RMR voert de vanuit de Mediawet en andere 
kaders opgedragen taken en verantwoordelijkheden 
uit. De taken omvatten primair de vaststelling, de eva-
luatie en het toetsen op de uitvoering van het jaarlijkse 
programma- en media-aanbodbeleid. De permanente 
en jaar op jaar onveranderd met dubbele cijfers groei-
ende aanwezigheid van Omroep West op de sociale me-
dia Twitter, Facebook, YouTube en Instagram heeft de 
hoogste prioriteit in ons streven de missie van Omroep 
West te realiseren. Onveranderd zijn sociale media het 
eerste en primaire distributiekanaal als het om nieuws 
gaat. Het gaat om gemiddeld 5 tot 6 miljoen bezoekers 
per maand – met uitschieters naar meer dan 10 miljoen. 
De jaarlijkse groei blijft in de dubbele cijfers lopen. 

Personele wisselingen
Zoals benoemd hebben we in 2020 twee nieuwe leden 
in de RMR kunnen verwelkomen; mevrouw Leontine 
Smith en de heer Derwisj Maddoe. Beide zijn afkomstig 
uit het PBO van SODH.
Verder hebben we in de december vergadering van 
2020, na bijna 14 jaar, afscheid genomen van Frans Wal-
vis als onafhankelijk voorzitter. De directeur, Gerard 
Milo, de hoofdredacteur, Henk Ruijl en de gehele RMR, 
inclusief een aantal oud leden, hebben hem op passen-
de wijze uitgeluid. We zijn Frans Walvis dankbaar voor 
zijn jarenlange inzet voor Omroep West. In de deze verga-
dering is de voorzittershamer overgedragen aan Jan Bustin.

Vergaderingen
De RMR kwam in 2020 vier keer in Teams-vergaderin-
gen van ongeveer anderhalf uur bijeen. Van alle ver-
gaderingen is een verslag gemaakt. Die verslagen zijn 
in de volgende vergadering op de agenda geplaatst, 
besproken en vastgesteld. De opkomst van de leden 
tijdens de elektronische vergaderingen was onveran-
derd hoog. Bij alle vergaderingen was de hoofdredactie 
aanwezig. De directie was aanwezig in de vergadering 
van december.
Tijdens één RMR vergadering hebben we zeer uitge-
breide en informatieve presentaties gekregen van twee 
journalisten over de rollen en functies van sociale media 
in de nieuwsdistributie van Omroep West.
De RMR heeft de wettelijke taak om het media-aanbod-
beleid van Omroep West vast te stellen en de uitvoe-
ring te controleren. Dat betekent, dat de RMR van Om-
roep West in zijn vergaderingen:
1. Eenmaal per jaar het programmabeleid vaststelt
2. Eenmaal per jaar zich een oordeel vormt over de 

uitvoering van het programmabeleid
3. Tweemaal per jaar programma’s bespreekt, beluis-

tert en internet intensief raadpleegt om tot een 
oordeel te kunnen komen
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Op grond van de beoordelingen én op grond van 
de inhoudelijke discussie oordeelt de RMR dat 
het media-aanbodbeleid heeft voldaan aan de 
opdracht die de Mediawet aan Omroep West stelt.

De bijeenkomsten van RMR vonden in 2020 digitaal plaats. Hierboven een screenshot van een van de vergaderingen, waarin een 
deel van de RMR zxichtbaar is, dit zijn van links naar rechts: de heer D. Maddoe, mevrouw D. Westphal, de heer C. Struijk, mev-
rouw N. Carolus-Zomer, de heer J.L.P. Bustin, de heer M. Jochemsen, de heer R. Leenheer, De heer A. Spaanderman, mevrouw 
M. Kersten en mevrouw L. Smit
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Wellicht ten overvloede vermelden we, dat de RMR gaat 
over het media-aanbodbeleid. De RMR gaat niet over 
de programma-inhoud. Sinds medio 2013 hanteert de 
RMR een zelf ontwikkelde methodiek om te bezien of 
de programmering van Omroep West in de breedte vol-
doet aan de wetgeving. Deze methodiek is in de jaren 
daarna verfijnd. In 2020 is een grondig herziene metho-
diek ingesteld, op voorstel van een werkgroep vanuit 
de RMR. Er is nu sprake van een methodiek 2.0. De RMR 
beschouwt de methodiek als een integraal en onmisbaar 
onderdeel van haar werkzaamheden en evaluaties.

Beoordeling media-aanbodbeleid

• Naast ogen en oren voor de algemene ontwikkelin-
gen in ons digitale medialand geeft de RMR zichzelf 
tweemaal per jaar de opdracht om:

• Vooraf uitgekozen televisieprogramma’s te bekijken;
• Vooraf uitgekozen radioprogramma’s te beluisteren;
• Gedurende een vooraf uitgekozen week geregeld 

het online aanbod te bekijken.

De keuze voor de programma’s van radio en televisie, 
c.q., nieuws presentaties op sociale media is een copro-
ductie van de RMR en de hoofdredactie.

Deze kijk- en luistermomenten worden getoetst aan het 
beleid dat Omroep West heeft vastgesteld en waarvan 
de RMR heeft geoordeeld dat het beleid voldoet aan 
de opdracht uit de Mediawet. De RMR hanteert in de 
herziene variant een aantal volgende criteria waar het 
media-aanbod in zijn algemeenheid aan moet voldoen:

1. Actualiteit: 
Actualiteit heeft betrekking op meerdere vlakken:  
• Letterlijke interpretatie van nieuws. Is het echt 

nieuws? Heeft het actualiteitswaarde?
• Actualiteit binnen de doelgroepen. Is het iets wat er 

nu leeft bij de doelgroep?
• Breedte uitmeetbaarheid van de actualiteit. Wordt 

er aan verdieping geven en/of duiding gedaan? 
Achtergrond, onderzoek, verantwoording?

2. Regio
• Heeft het media-aanbodbeleid binding met de re-

gio, en meer specifiek met de zes sub-regio’s?

3. Impact
Uitgaande van ‘Story first’: beroeren de verhalen van 
Omroep West?

• Prikkelen? Doet het iets met je? 
• Raken? Raakt het je van binnen? 
• Spraakmakend? Zorgt het ervoor dat het een on-

derwerp van gesprek wordt voor jou? 
• Ergeren? Wind je je erover op? Ergert het je op een 

bepaald vlak? 
• etc.

4. Onafhankelijk
Is de aangeboden inhoud onafhankelijk? 
• los van commerciële invloeden
• los van overheidsinvloeden
• los van belanghebbenden
• 
Dit betekent ook dat commerciële programmering ze-
ker mogelijk is, echter dit dient dan duidelijk zichtbaar 
te zijn voor de doelgroep. Er mogen geen vragen zijn 
over of de inhoud onafhankelijk of commercieel tot 
stand is gekomen. 

5. Diversiteit
Het is een omroep voor iedereen in de regio. Zien we ook 
iedereen in de programmering terug? Dit criterium is te 
toetsen door ons af te vragen: vinden wij in de program-
mering en in het totaalaanbod van Omroep West dat:
• er een afspiegeling is van de regionale bevolking?
• er diversiteit in het media-aanbod is
• diversiteit aan mensen is die we zien/horen

Deze criteria zijn gedestilleerd uit de hierboven aange-
haald strategische visie van Omroep West:

Oordeel media-aanbodbeleid
Op grond van de beoordelingen én op grond van de 
inhoudelijke discussie oordeelt de RMR dat het media-
-aanbodbeleid heeft voldaan aan de opdracht die de 
Mediawet aan Omroep West stelt. Hierbij wordt ook 
voldaan aan de norm dat minstens 50% uit programma-
-aanbod bestaat van informatieve, culturele en educa-
tieve aard, dat betrekking heeft op de provincie, resp. 
het verzorgingsgebied van Omroep West.
Stromingen
Elk RMR lid onderhoudt relaties met zijn achterban. In 
de vergaderingen wordt op basis van kennis en argu-
menten met elkaar gediscussieerd, zonder last of rug-
genspraak. De RMR leden stellen zich daarbij breder 
dan de eigen stroming op. Wij stimuleren dat. Vanuit 
de RMR worden aan de hoofdredactie gevraagd en on-
gevraagd adviezen gegeven. RMR leden treden ook re-
gelmatig op als aandrager van informatie en nieuws, dat 
vanuit hun netwerk afkomstig is.

Ontwikkelingen Omroep West

Omroep West blijft zich aanpassen op maatschappelijke 
ontwikkelingen. De verder geïntensiveerde samenwer-
king tussen Omroep West en Stadsomroep Den Haag is 
daarvan een uitstekend voorbeeld. De uitbreiding van 
de RMR een logisch vervolg. Nieuws houdt zich niet aan 
stads-, regionale of provinciegrenzen, nieuws verspreidt 
zich razendsnel via de sociale media, waarbij de journa-
listen van West geen concessies doen aan de journa-
listieke zorgvuldigheid bij het produceren, distribueren 
en uitzenden van kwalitatief hoogwaardig nieuws, actu-
aliteiten en varia in het verzorgingsgebied via internet, 
televisie en radio. Omroep West maakt elke dag verha-
len die ertoe doen en die beroeren.

De RMR heeft de doelgroepen discussie – mannen/
vrouwen, gemiddelde leeftijden, gemiddelde oplei-
dingsniveaus, bevolkingsgroepen – uitgebreid getoetst 
aan de vastgelegde uitgangspunten. Wij hebben vast-
gesteld dat we daarbinnen opereren.

Programmabeleid 2020
De hoofdredactie bij monde van Henk Ruijl heeft de 
RMR meegenomen op hun weg van strategie, construc-
tieve en vraag gestuurde journalistiek. In december 
2020 heeft de RMR inzage gekregen in het program-
mabeleid 2021, dat door de RMR vervolgens is vastge-
steld.

De samenstelling van de RMR per ultimo 2020
De Regionale Mediaraad van Omroep West beschikt 
over een rooster van aftreden. 
De RMR bestaat, conform de Statuten van Omroep 

West en haar eigen reglement, uit twaalf leden; elf leden 
die primair een stroming vertegenwoordigen en een 
onafhankelijk voorzitter. Er is ultimo 2020 één vacature. 
Zie hieronder het overzicht.

De leden zijn benoemd, resp. herbenoemd voor een pe-
riode van vier jaar. De leden kunnen, behoudens bijzon-
dere omstandigheden, één keer herbenoemd worden.
Er bestaat een vacature voor de Stroming Milieu- en 
Natuurorganisaties.

De rol van vicevoorzitter van de RMR moet in 2021 nog 
ingevuld worden.

De RMR zal voortdurend alert zijn om de personele in-
vulling goed te doen aansluiten op de maatschappelijke 
verhoudingen binnen het verzorgingsgebied Zuid-Hol-
land-noord. 

De goede contacten tussen de Regionale Mediaraad, 
directie, hoofdredactie en de raad van toezicht (RvT) 
zijn voortgezet. Er is wederzijds respect voor de eigen 
rollen.

Jan Bustin
Onafhankelijk voorzitter van de RMR  

Frans Walvis
Voormalig Onafhankelijk voorzitter

De Regionale Mediaraad van Omroep West bestaat per 31 december 2020 uit:

Naam    Stroming      Benoemd/(herbenoemd)

De heer J.L.P. Bustin  Onafhankelijk voorzitter    2020

De heer P. van Mierlo  Werknemers     2018

Mevrouw N. Carolus  Etnische minderheden en     2018

    ontwikkelingssamenwerking   

De heer M. Jochemsen  Sport, recreatie en toerisme    2018

Mevrouw M. Kersten  Emancipatiebewegingen    2019

Mevrouw D. Westphal  Kunst & Cultuur     2019

De heer A. Spaanderman  Onderwijs en educatie    2019

De heer R. Leenheer  Maatschappelijke zorg & Welzijn   2019

De heer C. Struijk   Kerkgenootschappen en genootschappen  2019

    op geestelijke grondslag 

Mevrouw L. Smith   Werkgevers     2020

De heer D. Maddoe   Haagse Wijken en Buurten    2020

Vacature: Stroming Milieu- en Natuurorganisaties
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Verslag van de redactie
Een jaar vol verhalen met een historische 
dimensie

Het jaar 2020 is een periode geworden vol verhalen met 
een historische dimensie. Sinds het voorjaar was daar 
ineens corona en stond de redactie voor de uitdaging 
verslag te doen van gebeurtenissen waar de collega’s 
zelf deel van uitmaakten. Terwijl de samenleving vroeg 
om nieuwsverhalen, duiding en verdieping bleek al snel 
dat de manier waarop we die verhalen konden maken 
drastisch zou veranderen. Veel redactiewerk werd thuis-
werk, digitaal vergaderen was al snel de werkwijze. Die-
zelfde redactie legde een omvangrijk dossier corona 
aan en vertelde op die manier via alle denkbare kanalen 
over de pandemie die was begonnen. Wat traditioneel 
begon op 1 januari met turbulent nieuws leidde zo een 
jaar in waarin het nooit meer rustig en saai zou worden.

Corona heeft op alle mogelijke manieren invloed gehad 
op wat de redactie deed. In hoe we te werk konden 
gaan, in waarover we verhalen maakten en ook bracht 
het die redactie tot het besef dat we er meer dan ooit 
voor ons publiek moesten zijn. Gaandeweg 2020 ont-
stonden zo, op alle kanalen, verhalen en producties die 
juist alle thuiszittende regiobewoners extra informatie 
en ontspanning zouden brengen. In de tweede helft 
2020 werd dat zelfs zeer omvangrijk, met producties en 
programma’s als ‘Frits! Onderneemt in coronatijd’, de 
Westdoc ‘Het is stil in de stad’ en een programma als 
‘Ik denk aan jou’, waarin we mensen bezoeken die zich 

eenzaam voelen en extra aandacht verdienen.

Het virus brengt meer bijzondere producties tot stand. 
Zo is er ‘Een liedje voor jou’, bedacht in coronatijd. We 
duiken in dat programma de regio in om mensen te ver-
blijden met een song. Mensen die zijn opgegeven door 
vrienden of familie worden zo aan de voordeur of op 
het werk verrast door een lied. Ook steken we extra 
tijd in een speciale aflevering van de Kerst Sing-Along 
en maken we, juist in de tijd dat veel mensen thuis zit-
ten, een speciale documentaire over ‘Kerstbomen rau-
sen’. Bijzonder is eveneens dat Sjaak Bral, speciaal voor 
Omroep West, met een coronaversie van zijn oudejaars-
show ‘Vaarwel 2020’ komt; Omroep West steekt er met 
de cabaretier dit jaar extra veel energie in om juist nu, 
en zelfs als de theaters gesloten moeten blijven, toch 
een oudejaarsshow te kunnen brengen.

Corona brengt ook met zich mee dat we dingen niet 
kunnen doen zoals we wensen. Zo is vanaf maart het 
sportleven bij de amateurs grotendeels voorbij, ook na 
een korte opleving in september en oktober gaan de 
clubs al snel weer op slot. Het betekent dat onze spor-
tredactie minder verslag kan doen en collega’s zich bui-
tengewoon nuttig maken op andere thema’s dan sport. 
Dat geldt ook voor het team dat Evenementen doet: 
deze collega’s versterken - bij gebrek aan evenemen-
ten - al snel het team Externe Producties, waardoor we 
op onze kanalen meer bijzondere verhalen kunnen bren-
gen, buiten de evenementen om.
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Onvergetelijk nieuwsjaar
En dan is het ook nog eens een onvergetelijk nieuws-
jaar. Een greep daaruit: In mei 2020 komt een groep 
watersporters bij het Noordelijk Havenhoofd op Sche-
veningen in de problemen. Een grote zoekactie volgt. 
Vijf ervaren watersporters komen om het leven. Op 1 
juli begint Jan van Zanen als nieuwe burgemeester in 
Den Haag. Het is ook een druk jaar als het om demon-
straties gaat. Er zijn demonstraties tegen de corona-
-maatregelen, maar onze regio is ook het toneel van 
boerenprotesten en van de Black Lives Matter-demon-
straties. Daarnaast beleven we een hele hete zomer, 
met alle verhalen die hierbij horen. En er is plek voor 
zwaarder nieuws –zo wordt Thijs H. veroordeeld voor 
meerdere moorden– en is er aandacht voor een dan-
sende verkeersregelaar. Ook gaat het over een brand in 
sporthal De Schelft in Noordwijkerhout en over voetbal-
lers die een ouder echtpaar uit de sloot redden.

De verslaglegging gebeurt steeds vaker op de eigen 
online kanalen en op social media. Tegelijkertijd is er 
aandacht voor de meer traditionele media als televisie 
en radio. Voor radio is het najaar van 2020 een jaargetij-
de met impact: vanaf oktober gaat de programmering 
geheel op de schop. We kiezen voor een heel stevige 
show (West Wordt Wakker) in de ochtend, met Tjeerd 
Spoor en Jorinda Teeuwen, en laten presentatoren Pa-
trick van Houten, Bas Muijs en Justin Verkijk op andere 
momenten terugkeren. Marjolein Visser laat in ‘Muziek 
aan Zee’ vanaf dan ‘de lekkerste muziek’ horen. 

Lokale samenwerking
Onveranderd is in 2020 onze samenwerking met lokale 
partners, inmiddels een onderdeel van ons DNA. In Bo 
(Bollenstreek), Sleutelstad (Leiden), WOS (Westland), 
Studio Alphen en DHFM (Den Haag) hebben we al loka-
le omroepen waarmee we innig samenwerken. In 2020 
breiden we dit Regionaal Nieuws Netwerk (RNN) uit met 
Midvliet, de lokale omroep voor onder meer Leidschen-
dam-Voorburg, van waaruit wij ook de verslaggeving 
over Zoetermeer intensiveren. De uitbreiding komt tot 
stand mede dankzij een extra subsidieverlening van het 
ministerie van OCW. Daardoor kunnen we ook meer 
verslaggeversuren inzetten bij de al bestaande part-
ners. De verantwoording voor de inzet van deze subsi-
die volgt hierna in een afzonderlijk hoofdstuk.

Raad voor Cultuur
Dat samenwerken tussen omroepen loont, wordt in 
2020 bevestigd in een advies van de Raad voor open-
baar bestuur en de Raad voor cultuur aan het kabinet. In 
dat rapport – ‘Lokale media niet te missen’ – is een pro-
minente rol weggelegd voor de regionale en lokale sa-
menwerking zoals Omroep West die in RNN realiseert. 
Citaat: “Omroep West heeft de ambitie om het netwerk 
met meer lokale omroepen uit te breiden. De kosten 
voor het in stand houden van het huidige netwerk val-
len binnen de lopende begroting. De subsidie wordt 

door de omroep zelf begrotingstechnisch uitgesmeerd 
over een aantal jaren. Door die inpassing en door het 
verschuiven van budgetten en het doorvoeren van be-
sparingen wordt gewerkt aan een duurzame samenwer-
king.” Het is de aanleiding tot een van de adviezen aan 
het kabinet, zoals het rapport formuleert: “Samenwer-
king tussen regionale en lokale omroepen en tussen 
lokale omroepen onderling moet gestimuleerd worden 
door samenwerkende gemeenten en provincies.” Het is 
dan ook niet voor niets dat het Regionaal Nieuws Net-
werk in 2020 veel aandacht vanuit de redactie krijgt, 
ook al maakt corona dat het geven van workshops en 
opleidingen, ook onderdeel van RNN, slechts beperkt 
en op afstand lukt. 

Verhalen met impact
Onverminderd is in 2020 de inzet op het brengen van 
verhalen die beroeren en impact hebben. Dat doen we 
allereerst online en op onze social media kanalen, maar 
zeker niet door radio en televisie te vergeten. Dat laat-
ste blijkt in het verslagjaar wel uit het vernieuwingsplan 
voor radio dat wordt uitgevoerd en ook de ruime mate 
waarin op televisie bijzondere producties over corona 
worden gerealiseerd. Ook het TV West Nieuws blijkt 
van grote waarde voor ons publiek – zo wordt ook 
bevestigd in verschillende onderzoeken. Die verhalen 
brengen we zo mogelijk vanuit een constructieve invals-
hoek: door niet alleen problemen te signaleren, maar 
ook te kijken waar oplossingen liggen. Dat de redactie 
dit allemaal kan doen is zeker te danken aan de hulp 
van alle ondersteunende afdelingen, die we zeker in het 
ingewikkelde jaar 2020 zeer erkentelijk zijn.

Henk Ruijl
Hoofdredacteur

Sjaak Bral bracht eind 2020 een bijzondere productie van ‘Vaarwel 2020’ op TV West. 
Onderstaande poster was door de hele regio in het straatbeeld te zien
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Subsidieverantwoording OCW 
Regionaal Nieuws Netwerk

Sinds medio 2020 ontvangt Omroep West subsidie van 
het ministerie van OCW voor de uitbreiding van de sa-
menwerking met lokale omroepen. Dit gebeurt onder 
de vlag van het in 2017 opgerichte Regionaal Nieuws 
Netwerk (RNN), waarin circa tien lokale omroepen in 
het noorden van Zuid-Holland en Omroep West inten-
sief samenwerken. Deze omroepen wisselen ‘content’ 
voor alle kanalen (online, social, tv en radio), kennis 
en kunde en materialen uit. Bij vijf omroepen - WOS, 
Studio Alphen, de Bollenstreek Omroep, Sleutelstad 
en Midvliet - heeft Omroep West een verslaggever ge-
detacheerd. Daarnaast werkt Omroep West intensief 
samen met Den Haag FM, dat onder dezelfde directie 
en hoofdredactie valt en bovendien in hetzelfde pand 
is gevestigd. Naar verwachting zal in 2021 de vorming 
van een gezamenlijke Haagse stadsredactie worden vol-
tooid. Hierin werken beide omroepen nog intensiever 
samen dan al gebeurde. 
 
De lokale verslaggevers maken verhalen voor beide 
omroepen en fungeren daarmee als correspondent in 
de regio voor Omroep West. De gedachte - en inmid-
dels bewezen praktijk - hierachter is dat Omroep West 
profiteert van het netwerk van de lokale omroepen, die 
op hun beurt weer profiteren van de ‘gratis’ extra pro-
fessionele kracht. Deze correspondent maakt boven-
dien vaak verdiepende verhalen waar de eigen lokale 
redactie niet aan toekomt. Met dank aan een OCW-sub-
sidie hebben we de bezetting bij alle vijf lokale partners 
kunnen uitbreiden naar 36 uur per week. We streven 
naar zoveel mogelijk vaste mensen op vaste plekken, 
al wordt de post in sommige gevallen door twee ver-
slaggevers ingevuld. De functie van verslaggever bij 
‘Midvliet’, die zich in het bijzonder ook op Zoetermeer 
richt, is in 2020 deels door freelancers ingevuld. Naar 
verwachting begin 2021 zal de werving voor een vaste 
invulling van de post worden afgerond. 

Met de vestiging van correspondenten bij de lokale 
omroepen raakt Omroep West steeds meer geworteld 
‘in de regio’. Uit analyse van onze eigen berichtgeving 
blijkt dat Omroep West nu inderdaad fors meer verha-
len brengt uit onder meer Leiden, de Bollenstreek, het 
Westland en Alphen aan den Rijn. Op hun beurt nemen 
de lokale omroepen uit deze gebieden veel berichtge-
ving van Omroep West over. Het gaat om onder meer 
online artikelen, radiobijdragen en tv-reportages. In 

2020 is met een paar slimme technische ingrepen de 
uitwisseling op radio tussen Omroep West en de loka-
le partners verder verbeterd. Omroep West heeft door 
Motivaction onderzoek laten doen naar de bekendheid 
met en de beoordeling van de samenwerking van Om-
roep West met de lokale omroepen in negen gemeen-
ten. De uitkomst van deze representatieve steekproef 
onder inwoners van deze gemeenten - die begin 2021 
wordt verwacht - willen wij gebruiken om deze samen-
werking te optimaliseren. 

Dankzij de samenwerking wordt ook voorkomen dat 
twee publiek gefinancierde omroepen tegelijkertijd ver-
slag doen van persconferenties, raadsvergaderingen, 
evenementen en calamiteiten. Bijvoorbeeld bij een eve-
nement als het Varend Corso in het Westland trekken 
Omroep West en de WOS samen op. De slimme inzet 
van mensen en middelen is noodzakelijk, in tijden dat 
de lokale en regionale journalistiek onder druk staat. 
Omroep West heeft de overtuiging dat lokale en regi-
onale samenwerking de belangrijkste manier is om de 
verschraling van journalistiek op lokaal niveau tegen te 
gaan. Een opvatting die wordt gedeeld door minister 
Slob (Media). Zo werd begin 2021 bekend dat ruim zes-
tig journalisten een jaar lang bij verschillende lokale en 
regionale omroepen zullen worden gestationeerd. De 
NOS zal bij dit experiment optreden als werkgever voor 
de journalisten.

Met de NOS is meteen een andere belangrijke publie-
ke samenwerkingspartner van Omroep West genoemd. 
Sinds een paar jaar neemt de NOS steeds meer berich-
ten van de dertien regionale omroepen over. In 2020 
leverde het doorplaatsen van berichten door de NOS 
Omroep West bijna 116 miljoen extra bezoeken op. Een 
vergelijking tussen de maanden december 2019 en de-
zelfde maand in 2020 laat een groei van bijna 24 pro-
cent zien. Via deze weg komen in enkele gevallen zelfs 
berichten van de lokale omroepen bij de NOS terecht. 
Begin 2021 is ook gestart met het ‘NOS Regiojournaal’, 
dat na het landelijke nieuws van 18.00 uur wordt uitge-
zonden en waarin items van alle dertien regionale - en 
soms ook lokale - omroepen te zien zijn. Dit is een extra 
aanvulling op de regionale bulletins na de journaaluit-
zendingen van 12.00 en 15.00 uur. Kortom, samenwer-
king in de journalistiek wordt op alle niveaus omarmd, 
wat in onze optiek leidt tot betere en zeker ook beter 
bekeken en gelezen regionale en lokale journalistiek.
Hoewel we binnen RNN - zoals hierboven beschreven- 
ook in 2020 de nodige stappen hebben gezet, heeft ook 
voor het samenwerkingsverband corona zijn impact niet 
gemist. Een belangrijk onderdeel van RNN vormen im-
mers de ‘workshopdagen’, waar medewerkers van loka-
le omroepen training krijgen in onder meer journalistiek, 
filmen, het monteren van nieuwsvideo’s en het maken 
van radio. Daarnaast biedt Omroep West naar behoef-
te op maat gesneden trainingen voor medewerkers 
van de lokale omroepen aan. Door de uitbraak van de 
coronapandemie hebben deze trainingen logischerwijs 

niet door kunnen gaan. Op het moment dat de situatie 
dat toelaat, zullen we vanuit de RNN deze workshop-
dagen zo snel mogelijk weer gaan organiseren. Het is 
bemoedigend om te merken dat de belangstelling en 
vraag vanuit de lokale partners onverminderd groot is. 
Wel hebben we afgelopen jaar een paar digitale net-
werkbijeenkomsten georganiseerd, waarin de partners 
onderling hebben bijgepraat en ideeën uitgewisseld. 
Corona heeft er mede toe geleid dat we in het verslag-
jaar 2020 niet alle uitgaven hebben kunnen doen.
Waar RNN in 2017 begon met het voeren van gesprek-
ken met zo’n veertig potentiële samenwerkingspart-
ners zijn daar begin 2021 nog zo’n tien van over. Dit 
heeft verschillende oorzaken, maar de voornaamste 
is dat veel lokale omroepen nog onvoldoende pro-
fessioneel georganiseerd zijn om een minimale ‘basis 
nieuwsvoorziening’ op peil te houden. Daar is minimaal 
één betaalde kracht plus een grote en goed georga-
niseerde vrijwilligersschare voor nodig. Verder moeten 
de besturen er van doordrongen zijn dat er anno 2021 
meer wordt gevraagd van een lokale omroep dan een 
degelijke radioprogrammering en een website die klak-
keloos persberichten van overheden, bedrijven en be-
woners doorplaatst.
Gelukkig zijn er hoopvolle ontwikkelingen bij een paar 
omroepen in onze regio. Zo is er bij Omroep Delft, 
voorheen bekend onder de naam Stadsradio Delft, 
een club jonge en enthousiaste journalisten opgestaan 
die werk maakt van de professionalisering van de om-
roep. Ook de fusie tussen de twee RNN-partners Bol-
lenstreek Omroep en RTV Katwijk per 1 januari 2021 

tot de streekomroep Duin- en Bollenstreek - al blijven de 
beide merknamen bestaan - zien wij als een stap die de 
professionalisering van de lokale journalistiek ten goede 
komt. Met RNN heeft Omroep West de ambitie om in de 
toekomst ook nadrukkelijker aanwezig te zijn in plaatsen 
die we nu nog onvoldoende volgen, met Gouda, Krimpe-
nerwaard en Delft voorop.

Onderzoeksjournalistiek
Omroep West doet kritisch en diepgravend journalis-
tiek onderzoek. Ook in 2020 hebben wij aan de hand 
van een onafhankelijk geformuleerde onderzoeksvraag 
en met toepassing van specifiek onderzoeksjournalistie-
ke methoden feiten en verbanden blootgelegd. Meest 
aansprekende voorbeelden zijn te vinden in het dos-
sier over de aanhouding van twee Haagse wethouders,  
waarin we een reconstructie maakten hoe politieke koe-
handel leidde tot verdachtmakingen. Ook ontdekten 
we een oud-klasgenoot in een geruchtmakende Haagse 
moordzaak en wierpen zo nieuw licht op de kwestie. 
Tegels lichtten we in een politieke kwestie die daardoor 
stof deed opwaaien, rond de Hefbrug in Boskoop: de 
Provincie bleek al jaren te weten van de gebreken, maar 
greep niet in. Ook onderzoekt Omroep West de aan-
stelling van Pauline Krikke tot burgemeester van Den 
Haag. Daaruit blijkt dat degenen die moeten beslissen 
haar niet kennen, maar haar wel kiezen. Dat leidt al snel 
tot ongelukken. Naar aanleiding van onze berichtge-
ving worden extra eisen gesteld bij de procedure over 
haar opvolger.

Verslaggever Pim Markering maakte geregeld reportages voor zowel Omroep West als Den Haag FM/Den Haag TV
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Online
Website en app

Het bereik van de website en de app van Omroep West 
hebben in 2020 wederom meer bezoek opgeleverd en 
geeft aan dat de online kanalen, website en app, maar 
ook de sociale media kanalen een steeds belangrijker 
onderdeel uitmaken in de distributie van de content. Het 
aantal bezoekers op web en app steeg per maand met 
18% naar bijna 1,5 miljoen bezoekers, met 15% naar 6,8 
miljoen bezoeken en 3% naar 14,7 miljoen pageviews.

Social Media

Een belangrijk deel van ons publiek bereiken we via 
social media. We verspreiden al jaren met succes onze 
content op bijvoorbeeld Facebook, Twitter en YouTu-
be. Nog steeds zien we die kanalen groeien en er komt 
steeds meer bij zoals Instagram met Stories, Instagram 
TV en de tijdlijn van Instagram. Ook zien we dat video’s 
steeds belangrijker worden als uitingsvorm voor deze 
kanalen.

Facebook
Facebook is al jarenlang één van de belangrijkste sociale 
platforms voor Omroep West met 134.000 volgers. In 
2020 is het aantal likes op de Omroep West Facebook-
pagina gestegen met ruim 20% naar 105.821 likes.  In 
2020 bereikte Omroep West gemiddeld 402.573 men-
sen per dag. Het aantal videoweergaven bedroeg in 
2020 ruim 28.7 miljoen weergaven. 

Berichten die in 2020 velen hebben beroerd waren:
• het surfdrama op Scheveningen waarbij vijf surfers 

om het leven kwamen door een combinatie van harde 
wind, stroming en een dikke schuimlaag. Dit artikel 
bereikte 2,8 miljoen mensen.

• de video over de eenzame mevrouw Meurer die 3,5 
miljoen mensen heeft bereikt.

Instagram
Het afgelopen jaar heeft Omroep West steeds vaker 
ingezet op Instagram én met resultaat. We zijn het af-
gelopen jaar meer dan verdubbeld in het aantal volgers 
(van 13.000 naar 27.000). In 2020 zijn ruim 3,8 miljoen 
videoviews behaald op Instagram.

Omroep West Sport heeft een apart account op Insta-
gram en bereikt daarmee een grote groep sportlief-
hebbers. De video over ADO Den Haag en de serie D’r 
uit met Buyt scoren hoog als beste bekeken video’s. In 
totaal heeft het Sport account in 2020 ruim 1,6 miljoen 
videoweergaven behaald.

YouTube
YouTube is in 2020 ruimt 13% gegroeid in het aantal 
videoweergaven. In totaal zijn de geplaatste video’s 
519.000 uren bekeken, dat betekent 360 dagen non-
-stop. Met ruim 16,5 miljoen videoweergaven in 2020 
wordt YouTube ook een steeds belangrijker distribu-
tiekanaal voor Omroep West. Het aantal abonnees op 
het Omroep West YouTube-kanaal is met 19% gegroeid 
naar 11.700 abonnees.
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Aantal volgers per platform 2020

Twitter
Twitter wordt vooral ingezet om nieuwsberichten door 
te plaatsen. Het totaal aantal tweetweergaven bedroeg 
in 2020 ruim 51 miljoen weergaven bij 142.0008 volgers.
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Radio West heeft in 2020 op werkdagen diverse aan-
passingen ondergaan. Zo zijn we de werkdag gestart 
om 07.00 uur in plaats van 06.00 uur. Daarnaast is de 
programmering in het tijdvak 12.00 -16.00 uur geregeld 
aangepast. Op 5 oktober 2020 is de programmering 
volledig vernieuwd met een nieuw muziekformat en een 
nieuwe programmering op werkdagen tussen 06.00 en 
19.00 uur.

Het muziekformat is gericht op de 55-plusser, waar-
bij muziek uit de jaren ‘60 en ‘70 de boventoon voert. 
Daarbij is er ook ruimte voor populaire Nederlandse ar-
tiesten, met voorrang voor artiesten uit de regio, vooral 
het roemruchte muzikale verleden van de regio. De aan-
passing van de programmering op werkdagen leidde in 
het vierde kwartaal al tot een verhoging van het aantal 
luisteraars met 15%.

07.00 – 09.00 uur
Muijs in de Morgen 
Vanaf januari tot en met 2 oktober werd je vrolijk wakker 
met Bas Muijs met een ochtendprogramma vol nieuws, 
sport, weer, verkeer en muziek. Vanaf 5 oktober is dit 
programma gestopt.

06.00 – 10.00 uur
West wordt Wakker
Een nieuw format vanaf 5 oktober; een informatieve 
nieuwsshow met een vooruitblik op die dag. Luisteraars 
werden in West wordt Wakker vrolijk op weg geholpen 
door Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

09.00 – 12.00 uur
Vanaf 5 oktober tussen 10.00 – 12.00 uur
Aan de Bak!
Met een aangepast format en uitzendtijden vanaf 5 ok-
tober was Aan de Bak! met Patrick van Houten het hele 
jaar te horen. Patrick zorgde iedere werkdag voor een 
gezellige en vrolijke ochtend met veel spelletjes en fijne 
muziek.

12.00 – 15.00 uur
Van juli t/m september tussen 12.00 – 14.00 uur
De Lunchshow 
Presentator Justin Verkijk omschreef zijn show als volgt: 
‘de krokantste show van de regio, met fris nieuws, goe-
de gesprekken, fijne muziek en een hoop lol als beleg.’ 
Vanaf 5 oktober is dit programma gestopt.

12.00-14.00 uur
Muijs in de Middag
Bas Muijs presenteerde het lunchprogramma Muijs in 
de Middag elke werkdag rond lunchtijd en hield je op 
de hoogte van het nieuws, sport, lifestyle en entertain-
ment, zowel uit de regio als daar buiten.

Radio West op werkdagen
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Voor de nieuwe programmering op Radio West vanaf 5 oktober werd campagne gevoerd, met presentatoren 
Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen van West Wordt Wakker als hoofdbeeld

LUISTER

WEST WORDT WAKKER
DICHTERBIJ JOUW NIEUWS

RADIO WEST VAN 6 -10 UUR

Hulplijn

Naast al dat nieuws was het ook tijd om te verbin-
den, daarom is de ‘Radio West Hulplijn’ gestart. Via 
het telefoonnummer 070 -390 5454 werden mensen 
aan elkaar verbonden en werden initiatieven onder-
steund om met elkaar het leven in deze moeilijke tijd 
wat gemakkelijker te maken. De ‘Radio West Hulp-
lijn’ werd iedere werkdag bemand door Patrick van 
Houten in het programma ‘Aan de Bak!’ van 09.00 
–12.00 uur op  Radio West.

West wordt Wakker

Vlak voor de start van het ochtendprogramma West 
wordt Wakker sprak de redactie met presentator Tjeerd 
Spoor over zijn nieuwe programma. 
“We willen je met een goed gevoel aan de dag laten 
beginnen en je helemaal bijpraten over wat er die 
dag speelt. Van een grote brand in je stad en aftre-
dende wethouders, tot aan de Amerikaanse presi-
dentsverkiezingen. Maar wel op een manier die fijn 
is om naar te luisteren, met nog betere muziek dan 
je al gewend was.’ Iedere dag zijn er vaste gasten 
te horen, zoals Martin Bruin over het sportnieuws 
en Angelique Werner, de uitgaansexpert. Daarnaast 
komen natuurlijk ook het verkeer en het weer met 
Huub Mizee aan bod. ”En natuurlijk ga ik het samen 
presenteren met Jorinda Teeuwen, dat is ook heel 
leuk! Zij produceert al jaren mijn programma en 
langzaam maar zeker is ze steeds vaker te horen in 
de uitzending. Iets dat mij en de luisteraar goed be-
viel, juist daarom gaat ze nu in ‘West Wordt Wakker’ 
een veel grotere rol spelen.”

Het zal wel even wennen worden voor Tjeerd om zo 
vroeg op te staan, omdat hij juist gewend is pas later 
op de dag te presenteren. “Klopt, maar ik heb in het 
verleden al acht jaar een ochtendprogramma gepre-
senteerd bij Stadsradio Den Haag en later bij Den 
Haag FM, dus dat komt goed, ik weet hoe het is. Ik 
moet alleen mijn ritme gaan omgooien, wat vroeger 
naar bed dan ik van nature doe. Ik kwam normaal 
altijd juist laat m’n bed uit, dat kan nu niet meer.”
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15.00 – 16.00 uur
Gebakken Lugt
Paul van der Lugt nam je mee in een dwaze dollemansrit 
door de beste muziek ooit gemaakt. Vanaf 5 oktober is 
dit programma gestopt.

14.00 – 16.00 uur
Muziek aan Zee
Marjolein Visser liet je vanaf 5 oktober iedere middag in 
Muziek aan Zee de lekkerste muziek horen.

16.00 – 19.00 uur
Studio Haagsche Bluf 
Tjeerd Spoor zorgde iedere werkdag in Studio Haag-
sche Bluf voor een mix van het nieuws op het gebied 
van cultuur, politiek en sport. Vanaf 5 oktober is dit pro-
gramma gestopt.

16.00 – 19.00 uur
West komt Thuis
Justin Verkijk praatte je in West komt Thuis iedere dag 
bij over al het nieuws van die dag.

Mondkapjes

In het radioprogramma ‘West wordt Wakker’ zien 
presentatoren Jorinda Teeuwen en Tjeerd Spoor 
in oktober 2020 vier Radio West-mondkapjes in de 
radiostudio liggen. De coronapandemie krijgt veel 
aandacht in het nieuwsprogramma ‘West Wordt 
Wakker’. Vlak daarvoor is het hele presentatieteam 
op de foto gegaan met de mondkapjes. Spontaan 
besluit het duo om de mondkapjes uit de studio ca-
deau te doen aan een luisteraar. Dat moment op de 
radio levert een stortvloed aan telefoontjes en mail-
tjes op, die weken zou aanhouden. Luisteraars wil-
den allemaal een Radio West-mondkapje. Dat zegt 
iets over de betrokkenheid van het publiek bij het 
station en ook iets over de maatschappelijke im-
pact van het ochtendprogramma. Daarnaast illus-
treert het hoe dit presentatie-duo het harde nieuws 
uit die tijd in hun programma schijnbaar moeiteloos 
weet te combineren met de vrolijke noot, die we in 
die tijd zo nodig hadden. 

Uiteindelijk stond de teller na een paar weken op 
ruim 7.000 mondkapjes. In allerijl wordt een extra 
lading besteld, want zoveel voorraad was er hele-
maal niet. In de kantine stapelen de dozen mond-
kapjes zich op en wordt een coronaproof inpak-
straat gerealiseerd om de kapjes bij luisteraars te 
krijgen. Dat leverde bijzondere en vaak hilarische 
radio op. 

Radio West in het weekend
Zaterdag 9.00-12.00 uur
Zondag 10.00 - 12.00 uur
UIT!
Elke zaterdag- en zondagmorgen gaf Rogier van der 
Zanden tips voor een geslaagd weekend. 

12.00 – 14.00 uur
Broodje Bral
Sjaak Bral bezorgde de luisteraars tussen 12.00 en 
14.00 uur zijn eigen Broodje Bral, belegd met knispe-
rend nieuws, frisse muziek, verse vrolijkheid en uiter-
aard overgoten met een sausje van Haagse humor. 

Zaterdag 14.00 - 18.00 uur
Zuid-Holland sport 
Het LIVE programma Zuid-Holland Sport was iedere za-
terdag te horen met verslag van het amateurvoetbal in 
de Tweede en Derde Divisie van de hele provincie Zuid-
-Holland te volgen in een nieuwe gezamenlijke uitzending 
van Radio Rijnmond en Radio West. De presentatie was in 
handen van Menno Tamming en Herman Nanninga. Door 
de komst van corona werden veel voetbalwedstrijden af-
gelast. Daardoor zijn er alleen uitzendingen geweest van 
in januari, februari, maart, september en oktober. 

zaterdag 14.00-18.00 uur
Radio West Sport
In de maanden dat er geen voetbal werd gespeeld, 
stond de zaterdagmiddag in het teken van andere spor-
ten en luchtig ander nieuws. 

Zondag 08.00 - 10.00 uur 
Vanaf 22 maart van 07.00 - 9.00 uur 
Klassiek op West 
Elke zondag maakte Aad de Been het opgewekt pro-
gramma Klassiek op West met klassieke muziek en 
wereldmuziek. Een keer per maand was live het Radio 
West Concert te horen van studenten van het Koninklijk 
Conservatorium vanuit de Nieuwe Kerk in Den Haag. 
De uitzending werd tussen 19.00 - 21.00 herhaald.

Hoorspel ‘Hotel de Haagse Beek’

Vanaf zaterdag 4 april (14.00 uur) was iedere week 
een aflevering te horen van het hoorspel Hotel De 
Haagse Beek gemaakt door Sjaak Bral. Dit ouder-
wetse hoorspel, in acht afleveringen, is een Haags 
moordmysterie. Natuurlijk kwamen veel bekende 
Haagse plekken en Haagse stemmen voorbij. 

Sweet Sixties

Vanaf zaterdag 31 oktober stond Radio West hele-
maal in het teken van de jaren zestig. Van het krank-
zinnige concert van de Rolling Stones in het Kurhaus 
in 1964 tot de moord op president John F. Kennedy 
in 1963. En van Open het Dorp in 1962 tot het legen-
darische muziekfestival Woodstock in 1969. Grote 
nieuwsfeiten uit die tijd komen gedurende de week 
voorbij. Ook was zeven dagen lang alleen muziek 
te horen uit dat decennium. Op vrijdag 6 november 
werd de week in stijl afgesloten met de meest aan-
gevraagde hits in de Sweet Sixties Top 60,
die werd afgesloten door Procol Harum met A whi-
ter shade of Pale. 

Zondag 09.00 - 10.00 uur
Muziek van alle Tijden
Muziek van alle Tijden is een muziekprogramma waar-
in Pieter Kuipers verzoekplaten draait. De uitzending 
werd tussen 18.00 – 19.00 uur herhaald.

Zondag 12.00 - 14.00 uur
Adres Onbekend 
Door een samenwerking tussen de KRO en regionale om-
roepen was het bekende programma Adres Onbekend 
met presentator Ron Kas ook op Radio West te horen, 
met mooie verhalen en zoektochten naar oude bekenden.

De overige uren op Radio West op werkdagen en in het 
weekend werden ingevuld met fijne, eigentijdse non-
-stop muziek. 

Marjolein Visser

Justin Verkijk

Aad de Been

Presentatoren Marjolein Visser en Patrick van Houten
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TV West
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De komst van corona en de bijbehorende maatregelen 
zorgden ervoor dat het televisie kijken fors toenam. De 
meeste mensen moeten thuis blijven en zochten hun in-
formatie, maar ook hun vertier op televisie. Dat leidde 
ertoe dat de programmering op TV West vanaf medio 
maart werd uitgebreid. Dit varieerde van succesvolle 
series van vroeger die herhaald werden tot specifieke 
programma’s die speciaal gemaakt werden in het licht 
van de lockdown.

TV West Nieuws
Elke werkdag en op zondag brachten wij vanaf 17.30 uur 
het laatste nieuws uit de regio. De presentatie van het 
TV West Nieuws was onder meer in handen van Menno 
Tamming en Martine Boerkamp. 

Het weer met Huub
Het actuele weerbericht van de regio Zuid-Holland 
(Noord) werd elke werkdag besproken door weerman 
Huub Mizee.

TV West Weekoverzicht 
Elke zaterdag werd in het TV West Weekoverzicht te-
ruggeblikt op de belangrijkste, mooiste en meest bij-
zondere reportages uit de uitzendingen van TV West 
van die week.

TV West Sport
Op vrijdag bracht TV West Sport een programma met 
analyses, interviews en reportages. Op zaterdag (vanaf 
augustus zondag) stond de uitzending in het teken van 
het voetbal in de Tweede en Derde Divisie. Door de co-
ronamaatregelen werden veel wedstrijden afgelast. TV 
West Sport heeft kunnen uitzenden in januari, februari, 
maart, september en oktober.

Team West
Opsporingsprogramma Team West, waarbij de politie 
hulp vroeg aan de kijkers bij het oplossen van misdrij-
ven. De presentatie was in handen van Kirsten van Dis-
sel. Dankzij tips van de kijkers zijn ook in 2020 veel za-
ken opgelost.

RegioNED
In RegioNED werden de meest opmerkelijke verhalen 
uit de twaalf provinciën vertoond. Verhalen over klein, 
menselijk nieuws. Nieuws dat te klein is voor welk ander 
programma dan ook.

Hoop & Leven
Hoop & Leven is een programma waarin Hoop centraal 
stond. Door middel van waargebeurde levensverhalen 
van mensen, wordt aangetoond dat er in het leven nog 
altijd hoop kan bestaan.

‘Uit het Archief’
Succesvolle series die eerder waren uitgezonden wer-
den uit het archief gehaald en opnieuw geprogram-
meerd. Dit waren onder meer:

Pauwen & Reigers
De regiocomedy Pauwen & Reigers gaat over twee jon-
gemannen die sprekend op elkaar lijken. Ze komen door 
een bizar toeval in elkaars wereld terecht en dat zorgt 
voor de nodige hilarische situaties. Met een dubbele 
hoofdrol voor Bas Muijs. 

Verborgen museumschatten 
In Verborgen Museumschatten dook presentatrice Lynn 
Heythekker in de exclusieve depots, archieven, kluizen 
en kelders van Zuid-Hollandse musea op zoek naar bij-
zondere kunstvoorwerpen. 

Verborgen thuisschatten 
In Verborgen Thuisschatten kwam een taxateur van het 
Venduehuis bij de mensen thuis om te kijken of de dier-
bare kunstschat echte waarde heeft en wat het verhaal 
achter het object is. 

Haagse Iconen
Presentator Fred Zuiderwijk ging in Haagse Iconen op 
bezoek bij bekende Haagse iconen zoals Yvonne Keuls, 
Erika Terpstra, Kees van Kooten en Tim Akkerman.

Goud voor Oud
In Goud voor Oud liet presentator Johan Overdevest 
wensen van eenzame ouderen in vervulling gaan. 

Fred Zuiderwijk

Programma’s in het kader 
van corona
Eruit op de Buis
Omdat we door de coronamaatregelen er minder op uit 
konden gaan, bracht Omroep West de uitjes en musea 
bij de mensen thuis op de bank in Eruit voor de Buis. 
Met bezoeken aan onder andere de Keukenhof, het 
Kunstmuseum in Den Haag, het Boomkwekerijmuseum 
in Boskoop, de Space Expo in Noordwijk en de Hortus 
Botanicus in Leiden.

Anderhalve meter sessies
Presentator Fred Zuiderwijk ontmoette in Anderhalve 
meter sessies bewoners, ondernemers, zorgverleners en 
beleidsmakers in Den Haag. Hij ging in gesprek over hun 
persoonlijke beleving en de persoonlijke impact met be-
trekking tot de coronacrisis. Zijn de regels van het RIVM 
hanteerbaar? Waar loopt met tegen aan? Aan de hand 
van persoonlijke gesprekken zagen we hoe corona in-
vloed had op het dagelijks leven van deze mensen.

FRITS! Onderneemt in coronatijd
In deze 8-delige serie werd telkens één ondernemer ge-
portretteerd in de uitzending, waarna in de studio het 
probleem in de coronatijd werd besproken door een 
deskundig panel en vervolgens naar kansen wordt ge-
keken. De presentatie van FRITS! Onderneemt in coro-
natijd was  in handen van Frits Huffnagel. 

Paleiskerk Sessies
Door de coronacrisis konden de reguliere concerten 
van het Residentie Orkest Den Haag niet doorgaan. 
Daarom speelde het orkest drie concerten die onli-
ne werden uitgezonden: de Paleiskerk Sessies. Deze 
concerten werden ook toegankelijk gemaakt voor het 
grote publiek op de zondagochtend.

Een liedje voor jou
Om mensen een hart onder de riem te steken konden 
regiogenoten een liedje aanvragen bij pianist Gregor 
Bak en sopraan Francis van Broekhuizen. Samen gingen 
zij naar de gelukkige en zongen de ‘muzikale kaart’ bui-
ten voor het huis in Een liedje voor jou.

Ik denk aan Jou
In het programma Ik Denk aan Jou, dat rond de 
feestdagen werd uitgezonden, bezocht presentator 
Johan Overdevest eenzame mensen in Den Haag. In 
de eerste afleveringen stond de 96-jarige mevrouw 
Meurer centraal. Johan werd geraakt door het ver-
haal van deze dame en deed een oproep aan de kij-
kers: “Stuur een kaartje naar haar via Omroep West”. 
Er kwamen bijna 7000 kaarten en cadeautjes voor 
mevrouw Meurer binnen, welke Johan persoonlijk bij 
haar is gaan afleveren. 

Boeren tussen Steden
In negen afleveringen zagen we in de serie Boeren 
tussen Steden negen agrarische families, die allemaal 
een boerderij hebben in Leidschendam of Stomp-
wijk. We maakten kennis met de families, hun bedrijf 
en de punten waar zij tegenaan lopen in het groe-
ne gebied tussen Den Haag, Zoetermeer en Leiden. 
Een gebied dat steeds meer wordt ingeklemd door 
verstedelijking en waar de druk op hun bedrijf door 
recreatie, natuurontwikkeling en regelgeving op het 
gebied van milieu, energie, klimaat en dierenwelzijn 
steeds meer toeneemt.
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Westdoc:
regionale documentaires
In 2020 zijn er weer prachtige documentaires te zien ge-
weest in het programma Westdoc. Een greep uit de vele 
documentaires:

Van water naar theater 
Op 25 april bestond het prachtige art-deco gebouw van 
theater De Nieuwe Regentes in Den Haag precies hon-
derd jaar. Ooit was hier de grootste overdekte badin-
richting van Europa, maar is nu een theater van en voor 
de buurt. Een gebouw dus met een lange historie. 
In de documentaire Van Water naar Theater werden her-
inneringen opgehaald aan 100 jaar rijk verleden met de 
hoofdrolspelers van toen en nu. Met zwemkampioenen 
Ria van Velsen en Wieger Mensonides, badmeesters 
Ted Jorritsma en Donald Duk en sportverslaggever Jos 
Praat herleven oude tijden herleven. Maar ook met ac-
trice Guusje Eijbers, die met haar vooruitziende blik wist 
dat dit een theater moest worden toen de deuren van 
het zwembad sloten in 1995.

Bestemming Pijnacker-Nootdorp
In de Westdoc Bestemming Pijnacker-Nootdorp ging 
presentator Bas Muijs op onderzoek uit in Pijnacker-
-Nootdorp. De geboren en getogen Hagenees keek 
hoe het leven is aan de andere kant van de A4. Een van 
de plekken die hij bezocht was voetbalclub DSVP, waar-
in hij met oudgedienden terugblikte op de tijd dat Dick 
Advocaat hier trainer was. 

Kerstbomen Rausen
Kerstbomen ‘rausen’, wie is er niet groot mee gewor-
den in Den Haag. Harrie Jekkers zong er zo mooi over 
in zijn legendarische klassieker: O, O, Den Haag.’ Om-
roep West-verslaggever Anita Janssen had zelf ook nog 
levendige herinneringen aan de kerstbomenjacht en be-
sloot de documentaire Kerstbomen Rausen te maken. 
Geboren in de Schilderswijk zag ze in de vorige eeuw 
tussen oud en nieuw de bendes door de straten lopen 
met in de ene hand een fietsketting als er een kerst-
boom moest worden afgepakt en in de andere hand een 
boom.

Wordt vervolgd
In 2020 vierden we 75 jaar vrijheid en stonden stil 
bij het feit dat vrijheid niet overal en altijd vanzelf-
sprekend is of is geweest. Op initiatief van de Ge-
meente Den Haag zijn acht leerlingen van de Johan 
de Witt Scholengroep uit Den Haag in december 
drie dagen afgereisd naar Polen om voormalig con-
centratiekamp Auschwitz te bezoeken. Program-
mamaker Erik Kooyman volgde met zijn camera zo-
wel de voorbereidingen op de reis, als het bezoek 
aan Auschwitz zelf. Wordt Vervolgd.

Westdoc Van Water naar Theater

Het is stil in de stad
Een documentaire over het leven in en tijdens de 
corona tijd.

Het lijkt wel of het elke dag zondagochtend is met 
mooi weer. Er rijden geen trams, bijna geen auto’s 
en het is overal stil. De vogelgeluiden voeren de 
boventoon, de mensen zitten binnen. De lente van 
dit jaar was het leven als nooit zoals ervoor. Alles 
wat normaal was veranderde of kwam tot stilstand. 
Het was een surrealistische werkelijkheid, met ver-
laten straten en mensen allemaal op afstand. Een 
vreemd nog ongrijpbaar virus bepaalde ons leven. 

Documentairemaker Erik Kooyman heeft deze his-
torische tijd in Den Haag vastgelegd in de docu 
Het is stil in de stad. Hij filmde de stilte en de men-
sen en hij filmde in de Haagse ziekenhuizen, waar 
het coronavirus huis hield.
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In 2020 is er slechts één groot evenement georganiseerd 
in de regio voordat corona toesloeg en dat was de CPC 
Loop Den Haag. Medio maart ging het land op slot en 
werden uiteindelijk alle evenementen in 2020 afgelast. 
Toch zijn er een aantal evenementen geweest waar we 
aandacht aan hebben kunnen besteden.

NN CPC Loop Den Haag
Op zondag 8 maart stonden weer tienduizenden lopers 
aan de start van de 45ste editie van de NN CPC Loop 
Den Haag. Omroep West was er de hele dag vanaf 09.10 
uur tot en met de laatste loper (einde middag) LIVE bij 
via TV West, de website en app. Op Radio West was 
de hele dag het laatste nieuws en een verslag vanaf het 
parcours te horen. 

Haags Dictee
Op zaterdag 11 april was de vierde editie van het Haags 
Dictee op TV West te zien. Deze uitzenden was een sa-
menwerking met Den Haag TV en het Algemeen Dag-
blad en werd gepresenteerd door Sjaak Bral. 
Een lesje Haagse Taal, die toch iedere keer best lastig 
blijkt. Het dictee werd geschreven door Sjaak en Ro-
bert-Jan Rueb en ging over een Haags gezin dat het bin-
nen zitten zat is tijdens de coronacrisis. De locatie van 
opname was Boutique Hotel Corona in Den Haag. 

Evenementen en eenmalige uitzendingen
Kinderherdenking
De Kinderherdenking op 5 mei is bedacht om doden-
herdenking toegankelijker te maken voor kinderen. De 
Stichting Nationale Kinderherdenking wil hiermee de 
vrijheid doorgeven aan toekomstige generaties. Al vijf 
jaar worden vanuit Madurodam deze moeilijke thema’s 
voor alle kinderen in Nederland begrijpelijk en relevant 
gemaakt tijdens de Nationale Kinderherdenking.
De herdenking staat dit jaar in het teken van 75 jaar vrij-
heid. Dit zou groots gevierd moeten worden, maar door 
het coronavirus ziet de wereld er ineens heel anders uit. 
Net zoals andere evenementen heeft de organisatie 
van de Nationale Kinderherdenking 4 mei gezocht naar 
eigentijdse alternatieven. Want in tijden waarin velen 
van ons voor het eerst ervaren hoe het is om ‘onvrij’ te 
zijn, is het misschien wel belangrijker dan ooit om juist 
kinderen, ondanks de buitengewoon moeilijke omstan-
digheden, actief deelgenoot te maken van dit landelijke 
herdenkingsmoment.

Herdenking Oranjehotel
Het Nationaal Monument Oranjehotel houdt de her-
innering levend aan de mensen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in deze Scheveningse gevangenis opge-
sloten hebben gezeten, vaak omdat ze in verzet kwa-
men tegen de Duitse bezetter. Hun verhalen over angst, 
hoop, geloof en vaderlandsliefde worden verbonden 
aan actuele thema’s als rechteloosheid, onderdruk-
king, vervolging en de keuzes die mensen onder die 
omstandigheden maken. Sinds 1946 wordt elk jaar een 
herdenking georganiseerd bij het Nationaal Monument 
Oranjehotel. Tijdens de jaarlijkse herdenking op 5 sep-
tember stonden zo’n 400 gasten stil bij de mensen die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog in deze Scheveningse 
gevangenis hebben vastgezeten en de mensen die hier 
zijn omgekomen. Door de coronamaatregel was de her-
denking helaas niet toegankelijk voor een groot publiek. 
Slechts een zeer beperkt aantal mensen konden de her-
denking bijwonen. De Herdenking Oranjehotel was LIVE 
te zien op TV West.

Oranjehotel

Sint in quarantaine
Ondanks corona, bleek de goedheiligman uit Span-
je toch in goede gezondheid te zijn aangekomen in 
de regio. Omdat Spanje een oranje reisadvies van de 
overheid had gekregen, moest de Sint in quarantaine 
blijven en kon de traditionele sinterklaasintocht in Sche-
veningen niet doorgaan. Toch heeft Omroep West een 
speciale Sinterklaas-uitzending uit kunnen zenden op 15 
november.

Op tweede kerstdag zond TV West  twee evenementen 
uit die deze keer op een andere manier gevierd moes-
ten worden door de coronamaatregelen.

Lichtjesavond Delft
In Delft werden op Lichtjesavond duizenden lichtjes in 
de kerstboom ontstoken. Dit jaar waren er geen toe-
schouwers toegestaan vanwege het coronavirus. De 
21e editie had daarom een andere invulling dan nor-
maal. Toch trad een keur aan artiesten op. Zo werd er 
een speciaal Lichtjesavond Delft-nummer opgevoerd 
door zo’n dertig kinderen van Koorschool Delft. 

Gouda bij Kaarslicht
Gouda bij Kaarslicht vierde de 65ste editie op een bij-
zondere wijze, namelijk met een speciale film op TV 
West. In de kerstfilm had kinderburgemeester Ruben 
Mourik een hoofdrol. Samen met burgemeester Pieter 
Verhoeve verzon hij een geniaal plan, zodat ook in 2020 
het licht verspreid werd in de stad en iedereen samen 
Gouda bij Kaarslicht kon vieren.

Lichtjesavond Delft
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Algemeen
Stichting Regionale Omroep West is ingeschreven on-
der KvK nummer 41152262.    
       
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 
de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 
Regeling financiële verantwoording voor regionale pu-
blieke media-instellingen en de RPO.   

De algemene grondslag voor de waardering van de ac-
tiva en passiva, alsmede voor de bepaling van het re-
sultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor 
zover niet anders vermeld, worden activa en passiva op-
genomen voor de nominale waarde.    
        
 
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2019 zijn, waar nodig, geherrubriceerd ten-
einde de vergelijkbaarheid met 2020 mogelijk te maken.  
        
   
Schattingen      
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de onderne-
mingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grond-
slagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te 
doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedra-
gen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattin-
gen afwijken.       
      
        
Covid-19       
Ten tijde van het opmaken van dit verslag zijn de gevol-
gen van Covid-19 zichtbaar in Nederland en zullen ook 
in 2021 de gevolgen merkbaar zijn. Inkomstentechnisch 
staan de reclame-inkomsten onder druk, maar vormen 
deze slechts een klein aandeel van de totale inkomsten. 
De continuiteit van de organisatie is hierdoor niet in het 
gedrang.       
      
De lockdown vereist dat zo veel als mogelijk, medewer-
kers van huis uit werken. Stichting Regionale Omroep 
West heeft dit voor zijn medewerkers zo goed als mo-
gelijk gefaciliteerd, waardoor de bedrijsprocessen zijn 
geborgd en productie kan blijven plaatsvinden.  
 

Grondslagen voor de waardering van activa 
en passiva
   
Materiële vaste activa    
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op 
aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende af-
schrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische 
levensduur.      
In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afge-
schreven.      
       
Financiële vaste activa    
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgings-
prijs. Indien in deelnemingen invloed van betekenis 
wordt uitgeoefend, worden deze gewaardeerd tegen 
netto-vermogenswaarde. Deze is berekend door de 
activa, voorzieningen en schulden te waarderen en het 
resultaat te berekenen op basis van de voor de moeder-
maatschappij geldende waarderingsgrondslagen. Voor 
ingehouden winsten van tegen netto-vermogenswaar-
de gewaardeerde deelnemingen, waarover de stichting 
niet vrij kan beschikken, wordt een wettelijke reserve 
gevormd.      
       
De participaties in commanditaire vennootschappen zijn 
gewaardeerd op verkrijgingsprijs.    
       
De leningen worden opgenomen tegen nominale waarde 
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
       
     
Vorderingen      
De vorderingen worden opgenomen tegen geamorti-
seerde kostprijs, voor zover noodzakelijk onder aftrek 
van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 
       
Voorzieningen     
De debiteuren voorziening wordt opgenomen tegen de 
nominale waarde. De overige voorzieningen worden be-
rekend rekeninghoudend met een rekenrente van één 
procent.      
       
Pensioen      
De pensioenkosten worden verwerkt in overeenstem-
ming met Richtlijn 271.3. Deze verwerkingswijze sluit 
aan op de risicoverdeling tussen de betrokken partijen 
bij de pensioenregeling. De Stichting Regionale Om-
roep West heeft voor haar werknemers een pensioen-
regeling getroffen bij het bedrijfstakpensioenfonds. De 
aan de pensioenuitvoerder betaalde premies zijn als 
last in de winst- en verliesrekening verantwoord.  

       
PNO Media had eind december 2020 een beleidsdek-
kingsgraad van 90,4%. De ‘beleidsdekkingsgraad’ is het 
gemiddelde van de laatste twaalf actuele dekkingsgra-
den. De actuele dekkingsgraad is in december geste-
gen van  94% naar 95%.     
      

Grondslagen voor de resultaatsbepaling 
       
Algemeen      
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de 
netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het ver-
slagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden be-
paald met inachtneming van de hiervoor vermelde 
waarderingsgrondslagen.    
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de om-
zet is gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking ge-
nomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
      
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 
verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) 
heeft Omroep West zich gehouden aan de Beleidsre-
gels toepassing WNT.    

Netto-omzet     
De netto-omzet betreft de opbrengst voor de aan af-
nemers (derden) geleverde goederen en diensten en 
subsidies, onder aftrek van toegestane kortingen en 
de over de omzet geheven belastingen.   
       
Afschrijvingen     
De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaar-
de van de desbetreffende materiële vaste activa. 
       
Directe kosten media-aanbod    
De directe kosten omvatten de personele kosten van 
eigen medewerkers en overige medewerkers, de facili-
taire kosten en de overige programmakosten.  
       
Organisatiekosten  
Alle kosten van de regionale publieke media-instellin-
gen en RPO die niet rechtstreeks samenhangen met 
de kernactiviteiten van de organisatie en dus verband 
houden met ondersteunende activiteiten, worden aan-
gemerkt als organisatiekosten.    
      
Bartering      
Na afloop van een boekjaar worden bartertransacties 
verantwoord in de exploitatierekening. Baten uit bar-
tering dienen afzonderlijk te worden verantwoord in de 
exploitatierekening op basis van de geldelijke waarde 
van de ontvangen goederen of diensten. De lasten wor-
den opgenomen onder de relevante kostenposten in de 
exploitatierekening op basis van de geldelijke waarde 

van de geleverde goederen of diensten. De omvang 
van de baten wordt bepaald op de reële waarde van de 
ontvangen zaken of diensten, vermeerderd of verminderd 
met eventuele ontvangen of betaalde liquide middelen of 
activa die op zeer korte termijn liquide te maken zijn. 
       
Indien de reële waarde van de ontvangen zaken of dien-
sten niet betrouwbaar kan worden bepaald, worden de 
baten bepaald op de reële waarde van de geruilde za-
ken of diensten, vermeerderd of verminderd met even-
tuele betaalde of ontvangen liquide middelen of activa 
die op zeer korte termijn liquide te maken zijn.  
       
In de exploitatierekening worden de baten en lasten van 
alle bartertransacties verantwoord, ongeacht de aard en 
reële waarde van de bartertransactie. Voor de volledig-
heid wordt hierbij vermeld dat dit in tegenstelling is tot de 
RJ (RJ 270.108), waarbij een bartertransactie met een ge-
lijke aard en reële waarde niet wordt beschouwd als een 
transactie die een opbrengst genereert.   
       
   
Financiële baten en lasten   
De financiële baten en lasten betreffen van derden en 
groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan 
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) 
intrest.       
      
Grondslagen van het kasstroomoverzicht 
       
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indi-
recte methode. De geldmiddelen in het kasstroomo-
verzicht bestaan uit de liquide middelen en eventueel 
de rekening-courant schuld bij de bankier. Kasstromen 
in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een ge-
schatte gemiddelde koers.    
 

Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde 
van interest en winstbelastingen zijn opgenomen onder 
de kasstroom uit operationele activiteiten.   
       
    

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE 
VERSLAGGEVING

Financieel verslag
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Exploitatierekening 2020Balans per 31 december 2020

BALANS (in euro’s)     31 dec. 2020   31 dec. 2019 
ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa

• Bedrijfsgebouwen en -terreinen     159.207     132.111  
• Inventaris en inrichting                    564.170     276.483
• Andere vaste bedrijfsmiddelen     830.452     674.580

                   1.553.829              1.083.174
Financiële vaste activa

• Deelnemingen         15.000       15.000

Vorderingen

• Handelsdebiteuren       277.416     389.857
• Belastingen en premies sociale verzekeringen            63.256                 0
• Overige vorderingen                          1.152.434               1.059.155

                    1.493.106              1.449.012

Liquide middelen                 1.914.385             2.552.363 

TOTAAL                4.976.320                           5.099.549

PASSIVA

Eigen Vermogen / Groepsvermogen           
  
 • Algemene reserve                   1.752.092               1.752.092  
 • Reserve voor media-aanbod      866.889     866.567  
     
                  2.618.981              2.618.659
             
Voorzieningen              
• Voor pensioenen                  0       76.206  
• Overige        265.242       28.292  
      
        265.242     104.498
             
Kortlopende schulden en overlopende passiva         
    
 • Schulden aan leveranciers      703.041               1.397.698 
 • Belastingen en premies soc. verz.     353.361     438.494  
 • Overige schulden en overlopende passiva              1.035.694     540.203  
        
                 2.092.096              2.376.395

TOTAAL                4.976.320              5.099.549

EXPLOITATIEREKENING (in euro’s)   2020      2019 
BATEN

Media-aanbod             
• OCW bekostiging               10.536.603             10.357.447 
• Projectsubsidie OCW       102.720                 0 
• Reclamebaten                  1.036.082               1.463.043  

Programmagebonden eigen bijdragen          
• Sponsorbijdragen          10.728       23.876  
• Bijdragen van overige derden       300.811     275.008  
• Opbrengst nevenactiviteiten      205.773     203.422  
• Overige bedrijfsopbrengsten        12.963                0  
• Barteringbaten       354.970     453.018  
    
SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN           12.560.652            12.775.814
             
LASTEN             
             
• Lonen en salarissen                 5.055.657               4.790.414  
• Sociale lasten (inclusief pensioenlasten)              1.398.144               1.316.412  
• Afschrijvingen op materiele vaste activa    309.131     397.749  

Directe productiekosten            
• Facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten)    782.676     754.557  
• Technische productiekosten media-aanbod    427.358     361.655  
• Overige productiekosten media-aanbod              1.230.054               1.768.684 
• Sales en reclame                    166.277     177.681  

Overige bedrijfslasten         
• PR en promotie       236.337     117.799  
• Huisvestingskosten                    679.012     695.800  
• Overige algemene lasten                1.920.763               2.033.403  
• Barteringlasten       354.970     453.018  
    
SOM DER BEDRIJFSLASTEN            12.560.379            12.867.172
             
BEDRIJFSRESULTAAT            273    -91.358
             
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen             57            227  
             
             
SOM DER FINANCIËLE BATEN EN LASTEN           57           227
             
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING        330     -91.131
Te verrekenen-/over te dragen reserve voor media-aanbod        -330       91.131

EXPLOITATIE RESULTAAT NA OVERDRACHT              0                0
             
             
FTE gemiddeld               80             77
FTE ultimo               83             80  
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Kasstroomoverzicht 2020

KASSTROOMOVERZICHT (in euro’s)  2020      2019 
I KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
             
Exploitatieresultaat             273   -91.358
             
Aanpassing voor:            
• Afschrijvingen vaste activa                  309.131   397.749  
• Mutatie voorzieningen      160.744       9.893  

Bruto kasstroom uit operationele activiteiten   469.875   407.642
             
• Mutatie voorraden                 0              0  
• Mutatie vorderingen       -44.094               -105.352 
• Mutatie kortlopende schulden    -284.298   264.393  
       
       -328.392   159.041
             
• Ontvangen Interest               57          227 
• Betaalde Interest                 0              0  
        
                 57         227

Netto kasstroom uit operationele activiteiten   141.813   475.552
               
II KASSTROOM UIT INVESTERINGSACITIVITEITEN         
    
• Investeringen in materiële vaste activa   -787.073              -547.929  
• Desinvesteringen in materiële vaste activa       7.285              0  
• Investeringen in financiele vaste activa               0              0  
• Desinvesteringen in financiele vaste activa              0                          0  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -779.788              -547.929
             
III KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN         
   
• Ontvangsten uit langlopende schulden              0              0  
• Rente van langlopende schulden               0              0  
• Aflossing van langlopende schulden               0              0  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten             0               0
             
Mutatie geldmiddelen     -637.978    -72.377
             
             
             
Mutatie liquide middelen I - II + III              2020      2019
             
Liquide middelen einde boekjaar             1.914.385           2.552.363
Liquide middelen begin boekjaar             2.552.363           2.624.739

Mutatie liquide middelen    -637.978                   -72.377
             

Wet Normering Topinkomens (WNT)
Bezoldiging Topfunctionarissen
De WNT is van toepassing op Stichting Regionale Omroep West (SROW). Het voor SROW toepasbare maximum is in 
2020 201.000 euro.

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen 2020

bedragen x  1 euro     2020    2019  J.G. Milo

Functiegegevens:      Bestuurder   Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2020:   01/01-31/12   01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE): 1,00    1,00

Dienstbestrekking?:     ja    ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 159.183   158.489

Beloningen betaalbaar op termijn     15.801   13.837

Subtotaal      174.984   172.326

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 201.000   194.000

Totale bezoldiging     174.984   172.326

Bezoldiging leidinggevende topfunctionarissen 2020

bedragen x 1 euro  H.J.A. Knijff J. Simons B.Bakker F. Koemans K. Smit   

    voorzitter lid  lid  lid  lid 

Aanvang en einde 

functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-04/09 22/06-31/12

Bezoldiging   7.500  5.000  5.000  3.750  2.614  

Individueel toepasselijk  

bezoldigingsmaximum  30.150  20.100  20.100  13.620  10.599

Onverschuldigd en nog 

niet terugontvangen bedrag n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.

Totale bezoldiging  7.500  5.000  5.000  3.750  2.614 

Gegevens 2019

Aanvang en einde 

functievervulling in 2019 01/11-31/12 15/11-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 n.v.t.

Bezoldiging   1.250       467  5.000  5.000  n.v.t.

Individueel toepasselijk  

bezoldigingsmaximum  4.863    2.498  19.400  19.400  n.v.t.
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Regionale Omroep West

Ons oordeel
Het samengevatte financieel verslag 2020 van Stichting 
Regionale Omroep West te ‘s-Gravenhage is ontleend 
aan de gecontroleerde jaarrekening 2020 van Stichting 
Regionale Omroep West.

Naar ons oordeel is het samengevatte financieel ver-
slag 2020 in alle van materieel belang zijnde opzichten 
consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2020 
van Stichting Regionale Omroep West op basis van de 
grondslagen zoals beschreven in de toelichting. 

Het samengevatte financieel verslag bestaat uit:
1. de samengevatte balans per 31 december 2020; en
2. de volgende samengevatte overzichten over 2020: 

de exploitatierekening en het kasstroomoverzicht.
3. overzicht bezoldiging topfunctionarissen.

Samengevatte jaarrekening
Het samengevatte financieel verslag bevat niet alle toe-
lichtingen die zijn vereist op basis van titel 9 Boek 2 van 
het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW), 
het Handboek Financiële Verantwoording Regionale 
Publieke Media-instelling en de Beleidsregels toepas-
sing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen pu-
blieke en semipublieke sector (WNT). Het kennisnemen 
van het samengevatte financieel verslag kan derhalve 
niet in de plaats treden van het kennisnemen van de 
gecontroleerde jaarrekening van Stichting Regionale 
Omroep West en onze controleverklaring daarbij. De 
samengevatte jaarrekening en de gecontroleerde jaar-
rekening bevatten geen weergave van gebeurtenissen 
die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze 
controleverklaring van 23 april 2021. 

De gecontroleerde jaarrekening en onze 
controleverklaring daarbij
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij de 
gecontroleerde jaarrekening 2020 van Stichting Regi-
onale Omroep West in onze controleverklaring van 23 
april 2021.

Verantwoordelijkheden van het bestuur en 
de Raad van Toezicht voor het samengevatte 
financieel verslag
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van 
een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening 
in overeenstemming met de grondslagen zoals be-
schreven in de gecontroleerde jaarrekening. 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uit-
oefenen van toezicht op het proces van het opstellen 
van het overzicht.

Onze verantwoordelijkheden 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oor-
deel of het samengevatte financieel verslag in alle van 
materieel belang zijnde aspecten consistent is met de 
gecontroleerde jaarrekening op basis van onze werk-
zaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Ne-
derlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 
810 ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende sa-
mengevatte financiële overzichten’. 
Den Haag, 5 mei 2021

BDO Audit & Assurance B.V.

namens deze, 

w.g. N.W.A. van Nuland RA

Verslaggever Jim van der Deijl bij een personferentie van ADO Den Haag
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Sociaal jaarverslag
2020 zou het jaar worden dat in het teken zou staan van 
opleiding, vorming en training. 2020 zou het jaar worden 
van de implementatie van de nieuwe HR-cyclus en het ver-
der uitrollen van de strategische visie. Na een voortvaren-
de start werden we in februari voor het eerst voorzichtig 
geconfronteerd met Covid-19. Er werd gestart met het 
opstellen van een calamiteitenplan en de eerste hygiëne-
maatregelen werden getroffen. Vanaf 16 maart ging het 
grootste deel van de organisatie van de ene op de ande-
re dag thuis werken. Een operatie die zeer soepel is ver-
lopen dankzij een enorme inzet van de afdeling techniek 
en de flexibele houding en inzet van onze medewerkers. 
Plannen werden aangepast en omgevormd, zodat zaken 
toch doorgang konden vinden, ware het op een andere 
wijze dan gepland. De verdere digitalisering van de werk-
processen en van delen van de administratieve processen 
zijn in een rap tempo gerealiseerd. De organisatie is con-
tinu door blijven draaien. We zaten bovenop het nieuws, 
hebben prachtige programma’s gemaakt op radio en tv 
en onze verkoopafdeling heeft tegen de stroom in ge-
zwommen en ondanks alles toch nog een mooi resultaat 
neergezet. Dit alles dankzij onze medewerkers, voor wie 
deze manier van werken ook niet altijd eenvoudig was. 
Daar zijn wij ontzettend trots op! 

In het kader van de herinrichting van de afdeling tech-
niek is er in 2020 een vrijwillig vertrekregeling openge-
steld voor de medewerkers van de afdeling techniek. Eén 
medewerker heeft van deze vrijwillig vertrekregeling ge-
bruik gemaakt. Daarnaast zijn er twee collega’s van de af-
deling techniek partieel doorgestroomd naar de redactie. 

Naast de activiteiten die in het teken van Covid-19 stonden 
zijn de reguliere activiteiten van de afdeling P&O doorge-
gaan, zij het soms in een andere vorm of andere intensiteit. 

Organisatie

Stage- en werkervaringsplaatsen
In samenwerking met Middin werkt Omroep West met twee 
mensen die een beperking hebben en is zich hiermee bewust 
van haar maatschappelijke rol. Helaas hebben wij deze activi-
teiten tijdelijk moeten opschorten in verband met Covid-19. 

Ieder jaar hebben wij ruimte voor een aantal stagiaires 
op de redactie en de afdeling MarCom. Dit jaar is dit 
echter slechts beperkt gebleven tot het eerste kwartaal. 

Arbo
Het ziekteverzuimcijfer is gedaald van 6,81% naar 4,58%: 
een daling van 2,23% ten opzicht van het ziekteverzuim-
percentage in 2019. Deze daling werd veroorzaakt door 
minder kortdurend verzuim en het aantal medewerkers 
dat middel- of langdurig arbeidsongeschikt was fors is 
afgenomen. De meldingsfrequentie is 0,70% in 2020, dit 
is een daling van 0,39% ten opzichte van 2019. Hoofd 
P&O, de huismeester en de leden van de Arbocommis-
sie komen 2 à 3 keer per jaar bijeen.

Vertrouwenspersoon
Er is een interne- en externe vertrouwenspersoon (een 
functionaris van de Arbodienst) aangesteld, waar me-
dewerkers en freelancers met vraagstukken zoals be-
schreven in het protocol ongewenste omgangsvormen 
en de klokkenluidersregeling terecht kunnen. De ver-
trouwensperso(o)n(en) breng(en)t jaarlijks verslag uit 
over het voorgaande jaar aan de bestuurder. Dit verslag 
wordt tevens besproken met de ondernemingsraad.

BHV
In 2020 zijn de BHV-ers en ploegleiders niet op herha-
lingscursus geweest vanwege Covid-19. In 2020 hebben 
er geen incidenten plaatsgevonden waarbij de inzet van 
BHV-ers noodzakelijk was. 

Loopbaan en employability

Loopbaantrajecten
In 2020 hebben 37 medewerkers voor de eerste of 
tweede keer een loopbaantraject doorlopen, in de vorm 
van een ontwikkelassessment of een profile dynamics 
test. Alle medewerkers kunnen hier gebruik van maken. 

Opleidingen
In 2020 is er voor 108.000 euro aan opleidingen geïn-
vesteerd. Ondanks Covid-19 is er toch een variëteit aan 
opleidingen doorlopen; Creatief Online Content Creë-
ren (online mindset), MBA, presentatietrainingen, trai-
ningen voice-over en een marcom training.

Omroep West in cijfers

Formatie
Het formatieplan van omroep West is vastgesteld op 84 
FTE, per de peildatum 31 december 2020 had de om-
roep 82,58 FTE in dienst. 

Personeelsbestand 
Conform de cao voor het omroeppersoneel wordt er in 
het sociaal jaarverslag melding gemaakt van de verhou-
ding proces- en project functies per cluster. In 2020 zijn 
er 2 projectfuncties vervuld. 

Instroom
14 medewerkers zijn bij de omroep in dienst getreden 
het afgelopen jaar. 12 medewerkers zijn in dienst ge-
treden op een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde 
tijd in een procesfunctie behorende tot de kern. 
2 medewerkers zijn in dienst getreden op een arbeids-
overeenkomst voor (on)bepaalde tijd in een project-
functie behorende tot de flexibele schil.  
 

Uitstroom
Tien medewerkers hebben de omroep verlaten van-
wege een andere baan en/of studie (positieverbete-
ring), verzelfstandiging of andere redenen. 2 tijdelijke 
arbeidsovereenkomsten zijn niet verlengd.  

Freelancers
Ook in 2020 is er gewerkt met freelancers. Een aantal 
van deze freelancers werkt via een opdrachtovereen-
komst en factureren rechtstreeks aan Omroep West. 
Anderen werden via het payrollbedrijf ‘Tentoo’ ver-
loont. Gedurende 2020 is de inzet van freelancers via 
Tentoo afgebouwd, diverse collega’s zijn bij de omroep 
in dienst getreden. 
In het kader van de veranderende Wet- en regelgeving 
rondom de inzet van freelancers, is de opdrachtover-
eenkomst aangepast en de inzet (frequentie) van freel-
ancers nauwgezet gemonitord. 

Verhouding man/vrouw
De verdeling van mannen en vrouwen die per 31 de-
cember 2020 werkzaam zijn bij Omroep West bedraagt 
41 vrouwen en 57 mannen. 

Leeftijden
De gemiddelde leeftijd is – ten opzichte van 2019 - we-
derom gestegen, de gemiddelde leeftijd per 
31 december 2020 is 48,35 (in 2019 was dit 46,58 jaar).

Beoordelings- en functioneringsgesprekken

In 2020 hebben er, vanwege de uitgestelde implemen-
tatie van de nieuwe HR-cyclus, geen functioneringsge-
sprekken en beoordelingsgesprekken plaatsgevonden. 
Medewerkers zijn volgens cao beoordeeld en in het ka-
der van de gedifferentieerde beoordeling ziet het er als 
volgt uit:

0 medewerkers ver boven de norm
2 medewerkers boven de norm
96 medewerkers conform de norm
0 medewerker te ontwikkelen
0 medewerkers onder de norm

Eind april 2020 ontving het personeel een ansichtkaart thuis, met daarop een verzameling foto’s van thuiswerkende collega’s
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Verslag van de Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van Omroep West bestaat uit (van links naar rechts): Nawal Bakkali, Leo van der Heide, Herman Nanninga,
Alexander Gorsen en Vincent van Delft

De ondernemingsraad heeft net als iedereen bij Om-
roep West te maken gehad met de coronacrisis. De 
vergaderingen in 2020 hebben bijna allemaal plaatsge-
vonden via Teams of Skype. Wel was het mogelijk om 
in het najaar nog een cursus over de WOR (Wet op de 
Ondernemingsraad) te volgen. De cursus werd echter 
vanwege de uitbreiding van de coronamaatregelen in-
gekort van twee dagen naar een dag. 

Tijdens het formele overleg hebben leden van de or ge-
vraagd en ongevraagd geadviseerd over coronamaatre-
gelen die ingevoerd werden of ingevoerd moesten wor-
den. Ook hebben we geprobeerd in contact te blijven met 
de achterban, die voornamelijk thuis een het werk was. 

De zittingstermijn van alle or-leden loopt in maart 2021 
af en daarom heeft de or eind 2020 een stappenplan 
opgesteld om deze verkiezingen voor te bereiden. Doel 
daarvan was ook het werven van nieuwe leden.  In het 
formeel-overleg van december is de directie van Om-
roep West officieel meegedeeld dat de zittingstermijn 
op 25 maart 2021 afloopt en dat er daarom verkiezin-
gen worden gehouden. 

De ondernemingsraad heeft ook ingestemd met een 
nieuwe HR-cyclus. In de instemming is wel opgenomen 
dat gezien de maatregelen met betrekking tot corona 

Tijdens het formele 
overleg hebben leden 
van de or gevraagd 
en ongevraagd ge-
adviseerd over coro-
namaatregelen die 
ingevoerd werden of 
ingevoerd moesten 
worden.

een voorlopig uitstel moet plaatsvinden omdat de lei-
dinggevenden nog niet op cursus konden. 

Ook heeft de or ingestemd met een vrijwillige vertre-
kregeling voor de afdeling techniek. Deze vertrekrege-
ling werd aangeboden in het kader van het plan van 
aanpak van de afdeling techniek.

De ondernemingsraad heeft ook de raad van toezicht 
geadviseerd over de profielschets voor de nieuwe di-
recteur, opvolger van Gerard Milo die in 2021 met pen-
sioen gaat. We hebben daarbij nadrukkelijk gesteld dat 
de nieuwe directeur financieel sterk in zijn schoenen 
moet staan. Verder hebben we benadrukt dat de schei-
ding tussen directeur en hoofdredacteur duidelijk in de 
profielschets tot uitdrukking moet komen. 

Als gevolg van de coronamaatregelen was de kantine 
bij Omroep West vanaf maart gesloten. De or is ver-
zocht om mee te denken om voor 2021 te kijken naar 
een andere manier van het gebruik van de kantine. Dit 
omdat de verwachting is dat de coronamaatregelen 
nog wel enige tijd zullen duren.

Leo van der Heijden
Voorzitter
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Profiel
De belangrijkste taak van Omroep West is het actief bij-
dragen aan een levendige democratie door het bieden 
van nieuws en achtergrondinformatie over een brede 
range aan onderwerpen. Gericht op een zo breed mo-
gelijk publiek in ons uitzendgebied. Op die manier dra-
gen wij rechtstreeks bij aan het functioneren van de pro-
vinciale en gemeentelijke democratie. Cruciaal daarvoor 
is immers dat burgers op grond van pluriforme en onaf-
hankelijke informatie in staat zijn om zich een mening te 
vormen over een breed scala van actuele maatschappe-
lijke ontwikkelingen. Daarmee kunnen zij daadwerkelijk 
en actief participeren in het democratisch proces binnen 
hun provincie en gemeente.

Missie
Onze verhalen beroeren en geven de hele dag door een 
gezicht aan de regio.

Visie
Wij zijn een onafhankelijk modern mediabedrijf dat on-
misbaar is in de samenleving in Zuid-Holland. 
Wij luisteren actief naar de vragen van ons publiek, ver-
tellen de verhalen die mensen raken  en brengen nieuws 
waar behoefte aan is.

Kanalen: bereik en waardering

Online
Omroepwest.nl en de app van Omroep West bieden 
actueel regionaal (sport)nieuws. Alle programma’s van 
TV West en Radio West zijn hier ook terug te kijken en 
te beluisteren. Daarnaast is Omroep West met eigen 
pagina’s te vinden op Facebook, Instagram, Twitter en 
YouTube.

Radio
Radio West zendt 24 uur per dag uit op de FM etherf-
requentie 89.3, op de kabel in de uitzendregio en via 
internet en DAB+

Televisie
TV West is via de kabel, digitaal via de ether en online te 
ontvangen en verzorgt een eigen programma van één 
uur dat gedurende het etmaal in een carrousel wordt 
herhaald. Online zijn de programma’s zowel integraal te 
zien, als later terug te kijken. De programma’s bestaan 
voor tenminste 50% uit informatie, cultuur en educatie

Verslaggever Robbert van Cleef aan het werk bij een coronatestlocatie

Waardering alle kanalen

kanaal         cijfer

Online         7,3

Radio West        7,2

TV West        7,2

Jaarbereik Omroep West

kanaal         bereik

Online         49%

Radio West        32%

TV West        61%

Totaal bereik        75%

Bereik leeftijdsgroepen

18-30 jaar        24%

31-44 jaar        24%

45-59 jaar        29%

60-75 jaar        23%

Bron: Motivaction onderzoek in regio/18-75 jaar/2020
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