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Voorwoord  
Als journalisEek bedrijf hebben we doorgaans de blik op het heden gericht. Op het nieuws van 
vandaag en wat dit morgen betekent voor de inwoners van de Gemeente Venlo. Ook bedrijfsmaEg 
liggen de kansen van het ondernemerschap vóór ons. Maar net als dat het verleden vaak helpt om 
duiding te geven aan het nieuws van nu, is ook bedrijfsmaEge reflecEe van niet te onderschaQen 
belang. Het opstellen van een jaarverslag is daar een uitermate geschikt moment voor. 

Dat het jaar 2020 in alle faceQen doordrenkt werd met de pandemie die ons overviel, is een 
wetenschap die eigenlijk niet opgeschreven hoeT te worden. Dat deze zin er toch staat, is omdat de 
pandemie ons bestaansrecht meer dan ooit onderstreepte. Niet alleen wat betreT maatschappelijke 
relevanEe in termen van bereik (explosieve groei), maar ook wat betreT onze verbindende rol waar  
met addiEonele programmering lading aan werd gegeven. Als publieke omroep hebben we 
maximaal ingezet om de lokale en regionale gevolgen van de corona-uitbraak in voor burgers 
begrijpelijk taal duidelijk te maken. In deze Ejden van desinformaEe, fake-news en de geruchten op 
sociale media een belangrijke, maatschappelijke en weQelijke taak. 

Bij Omroep Venlo gaat het dan ook om onze output. Televisie, radio, podcast en online verhalen op 
website, app en social media zijn daarbij verpakkingsvormen van waar het werkelijk om draait: 
content. Alles bij Omroep Venlo is gericht om voor de inwoners van de gemeente Venlo relevante 
content te produceren en distribueren. Om dit te kunnen faciliteren is een gedegen bedrijfsvoering 
van belang. De onvoorziene economische uitdagingen als gevolg van de corona crisis legden 
ontwrichtende extra gewichten op de weegschaal die realisme en verantwoord ondernemen in 
balans moet brengen met gezonde ambiEe.  

Dat we op de ‘nul-lijn’ hebben kunnen afsluiten is dankzij de enorme flexibiliteit, niet aflatende 
inzet en moEvaEe én verantwoordelijkheidsbesef van alle vrijwilligers en vaste medewerkers van de 
omroep. Maar ook een groot woord van dank aan stakeholders als de Gemeente Venlo, sponsoren, 
adverteerders en Vrienden van Omroep Venlo. In woorden en daden lieten zij ons voelen dat we 
niet alleen staan en dat moEveert meer dan ooit om op de ingeslagen weg van de afgelopen jaren 
nog extra gas te geven, ondanks dat deze in 2021 nog alEjd in mist is gehuld. 

Evert Cuijpers 

directeur-bestuurder 
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Algemeen  

Medewerkers 

Omroep Venlo heeT in 2020 net als in voorgaande jaren ongeveer tachEg medewerkers. Naast een 
kleine zevenEg vrijwilligers en freelancers zijn er aan het einde van 2020 zevenEen medewerkers in 
vaste dienst. De medewerkers in vaste dienst zijn in aantal meer dan doorgaans. Dat is vanwege een 
special project vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarover verder in dit 
verslag meer. De vrijwilligers vormen een bont gezelschap. Radio- en tv-krachten die wekelijks acEef 
zijn en medewerkers die zich vooral inzeQen om bepaalde event gerelateerde programma’s op 
zender te brengen, zoals de TOP555 en de Venlose 100. Maar niet alleen in de producEe zeQen 
mensen zich onbezoldigd in voor de Venlose publieke omroep; de raad, daad en steun die wij 
ontvangen van de leden van het PBO en de Raad van Toezicht zijn minstens van zoveel waarde. 

Raad van Toezicht 

Omroep Venlo kent in 2020 een ongewijzigde Raad van Toezicht bestaande uit André van den 
Brand (voorziQer), Eric Hanssen (secretaris), Steffie Hoeijmakers, Pascal Vaes en Marcel Verdellen. 
Carlo Görtjes is als adviseur aan de omroep verbonden.  
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Kanalen 

Televisie 

Digitaal (Ziggo) 
Omroep Venlo is digitaal te ontvangen via kanaal 40 van Ziggo in de gemeenten Venlo (m.u.v. Belfeld), 
Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venray, Bergen en Gennep. In Belfeld en de gemeenten Beesel, 
Roerdalen, Echt-Susteren (kernen: Echt, Koningsbosch, Maria Hoop, St Joost), Maasgouw (kernen: 
Linne, Maasbracht, Ohe en Laak, Stevensweert) en Roermond via kanaal 45 van Ziggo. 

Analoog (Ziggo) 
In Venlo via de kabel van Ziggo op kanaal 22+ (480,000). 

Digitaal (KPN) 
Mensen in de gemeente Venlo die tv kijken via KPN, XS4ALL en Telfort (met een wiQe 
afstandsbediening) vinden Omroep Venlo op tv-kanaal 1345. Abonnees van XMS, Edutel, Fiber.nl, 
SEpte, Lybrandt en Telfort (met een zwarte afstandsbediening) kijken via tv-kanaal 2128. 

Tele2 
De omroep is ook te zien en te beluisteren via interacEeve tv van Tele2. De aanbieder is onlangs met 
de doorgiTe gestart. Omroep Venlo is net als andere lokale omroepen te ontvangen via een speciaal 
menu Lokale RTV. Daar kunnen Tele2-klanten kiezen voor zowel tv als radio. 

Internet 
Op de website via de buQon 'live televisie' (rechtsboven). Ook kunt u via uitzending gemist hele 
programma's terugkijken. Dit kan ook via onze mobiele app (iOS en Android). 
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Radio 

Ether 
Via de ether op 96.9 FM. 

Digitaal (Ziggo) 
Via het digitale kanaal 915 van Ziggo in de gemeenten Venlo (m.u.v. Belfeld), Horst aan de Maas, Peel 
en Maas, Venray, Bergen en Gennep. In Belfeld en de gemeenten Beesel, Roerdalen, Echt-Susteren 
(kernen: Echt, Koningsbosch, Maria Hoop, St Joost), Maasgouw (kernen: Linne, Maasbracht, Ohe en 
Laak, Stevensweert) en Roermond via kanaal 920 van Ziggo. 

Analoog (Ziggo) 
Via de kabel van Ziggo op 87,5 FM. 

Digitaal (KPN) 
Mensen in de gemeente Venlo die radio luisteren via KPN, XS4ALL en Telfort (met een wiQe 
afstandsbediening) vinden Omroep Venlo op radiokanaal 869. Abonnees van XMS, Edutel, Fiber.nl, 
SEpte, Lybrandt en Telfort (met een zwarte afstandsbediening) luisteren via radiokanaal 3139. 

Internet 
Op de website via de buQon 'live radio' (rechtsboven) of via onze mobiele app (iOS en Android). 

Televisie 
Via het televisiekanaal is Omroep Venlo radio ook dagelijks te beluisteren tussen ongeveer 9.30 en 
17.30 uur. 
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Samenwerkingen 

Omroep Venlo werkt samen met andere omroepen, de belangenorganisaEe OLON/NLPO 
(OrganisaEe van Lokale Omroepen in Nederland / SEchEng Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) 
en toezichthouder Commissariaat voor de Media. Ook met regionale omroep L1 wordt 
samengewerkt op het gebied van redacEe, producEe en programma’s. Er is contact met de grotere 
lokale omroepen van Nederland in Oss, Eindhoven, Groningen, de Achterhoek, Enschede en 
Westland; in de wandelgangen de G7 genoemd. Met de nabijgelegen lokale omroepen Venray, 
Omroep Horst aan de Maas, P&M, Maasland Radio en GennepNews zijn contacten op het gebied 
van content-uitwisseling en doorplaatsing van advertenEecampagnes. 

Innova=e 

De samenwerking van Omroep Venlo binnen de sector uit zich onder andere in een met DTV (Oss, 
Uden, Den Bosch), Studio 040 (Eindhoven) en WOS (Westland) gezamenlijk ontwikkelde website en 
app waarbij ontwikkel budget wordt gestapeld en zo meer slagkracht ontstaat bij het jaarlijks blijven 
innoveren en doorontwikkelen op online. 
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Netwerken 

Naast de publieke taak van onasankelijke nieuwsgaring en het daar duiding aan geven, ziet Omroep 
Venlo het als haar taak een verbindende rol te spelen in de gemeenschap waarvoor de 
zendmachEging is afgegeven; de gemeente Venlo. Naast het journalisEeke netwerk, heeT de 
omroep een ruim netwerk met incidentele en structureel bijeenkomsten/overlegsituaEes. Deze 
dragen bij aan het voeren van een stabiele bedrijfsvoering, goede kennis van het achterland, het 
bundelen van krachten binnen de brede mediasector en goede relaEes met stakeholders binnen het 
eigen verzorgingsgebied. 

Omroep Venlo neemt deel aan overleggen met o.a. Gemeente Venlo (bestuurlijke overleggen) | 
culturele instellingen| omroepen in gebied 73 | G7 omroepen| NLPO | SvdJ. 

Omroep Venlo is o.a. vertegenwoordigd bij netwerken van VVV-Venlo | Venloop | VenloStormt | 
Zomerparkfeesten | Viva Classic Live | Nach van ’t Limburgse Leed | Winkeliersverenigingen | 
Vastelaovesverenigingen | Venlonaer van ’t Jaor | Ondernemend Venlo. 
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Programmaraad  
Het PBO is door zijn samenstelling representaEef voor de verscheidenheid binnen de lokale 
gemeenschap. De leden zijn afgevaardigden van instellingen of organisaEes die acEef zijn binnen 
een van de stromingen in de gemeente. Deze vallen binnen de hoofdstromingen die de Mediawet 
noemt: maatschappelijke, culturele, godsdiensEge en geestelijke stromingen. Zo houdt het PBO een 
sterke binding met het publiek van de omroep.  

Het minimum aantal leden dat een PBO moet tellen (vijf), wordt ruimschoots gehaald.  

Het PBO stelt het programmabeleid vast en houdt toezicht op de uitvoering daarvan. Het 
programmabeleid beantwoordt in elk geval de vraag welke mediadiensten worden ingezet, welke 
(soort) programma’s op grond van welk aanbodschema worden uitgezonden en van welke 
programma’s de verzorging wordt uitbesteed. Met de vaststelling van het beleid zorgt het PBO er 
voor dat de nagestreefde doelstellingen worden gehaald en dat de doelgroepen worden bereikt. Om 
deze taak uit te kunnen voeren, moet het PBO regelmaEg bijeenkomen. Daarvoor is weQelijk een 
minimum aantal van drie vergaderingen per jaar vastgesteld.  

Corona was er debet aan dat de vergadercyclus van het PBO in 2020 een grillig verloop kende. Er is 
twee keer fysiek plenair bij elkaar gezeten. Naast de twee fysieke vergaderingen is er online 
meermaals in peEt comité vergaderd om de ontwikkelingen binnen zowel de Omroep zelf als haar 
berichtgeving goed te blijven monitoren. 
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In 2020 kende het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan, programmaraad) de volgende 
samenstelling:  

Marijke Moonen  (voorzitter)  
Daan Rutten  onderwijs en educatie  
Mieke Arts   cultuur  
Tom Giesen   werknemers  
Mathias Brockmann  werkgevers  
Zakaria Bouders  inclusiviteit  
Jos Kempen s  senioren en kerkgenootschappen 
Tom Minten   jeugd en jongeren (secretaris) 
Baer Born   studenten 



Programmering  

Omroep Venlo verzorgt 168 uur per week 
radio. De televisie laat 112 uur per week 
bewegende beelden en 56 uur beeldkrant 
zien.  

Het belangrijkste programma van Omroep 
Venlo op televisie is en blijT 'Het Nieuws'. 
Elke werkdag wordt door de redacEe een 
nieuwsprogramma samengesteld. Het 
nieuws is de primaire taak van Omroep 
Venlo; nieuwsgaring en duiding. Naast het 
nieuws op tv worden er op jaarbasis zo'n 
tweeduizend radiobulleEns gemaakt en 
ongeveer evenveel nieuwsberichten op 
omroepvenlo.nl.  

Een belangrijke aanvulling op het nieuwsprogramma is de wekelijkse talkshow 
Nedinscoplein. Op vrijdag is er ruimte is voor verdieping in de poliEek, sport, kunst en 
cultuur, human interest en evenementen. Het nieuws van de week komt terug in 
Nedinscoplein.  

Corona 

De ingrijpende entree van COVID’19 in ons land voelde vanuit redacEoneel perspecEef als het 
Hoogwater van 2020. In bereik zagen we een enorme informaEehonger van de Groot Venlonaren 
naar wat de landelijke cijfers en persconferenEes betekenden voor de eigen gemeente, het eigen 
stadsdeel, wijk, voor henzelf en hun naasten. Alle omroepers kenden een enorme drive hier het 
verschil te maken en de belangrijke rol in de samenleving te pakken. Vaak extra lange 
nieuwsuitzendingen, een stevig online corona dossier, extra radio uitzendingen en een lange reeks 
aan Nedinscoplein-uitzendingen die geheel in het teken stonden van corona domineerden de output 
van Omroep Venlo. Met behoud van de eigen onasankelijkheid op journalisEek gebied is daarbij 
plezierig en construcEef samengewerkt met gemeente en veiligheidsregio. Nedinscoplein is vele 
weken lang doorgezet naar collega lokale omroepen in Noord- en Midden-Limburg. 

De maatregelen, de gevolgen, de impact van het virus 
op onze gezondheid, de ontwrichEng van de 
maatschappij, de zorgen om kwetsbare mensen en 
tegelijkerEjd de keerzijde (isolaEe) van beschermende 
voorzorgsmaatregelen, de ongekende druk op cruciale 
beroepsgroepen,  de enorme zorgen bij ondernemers 
die in een lockdown kwamen, maar zeker ook de vaak 
hartverwarmende iniEaEeven die steun en 
waardering gaven; het kwam allemaal voorbij en 
kreeg een podium op de plauorms van Omroep Venlo. 
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Maar er was meer dan alleen het nieuws. Vooral Ejdens de (intelligente) lockdown in het voorjaar 
van 2020 blijkt de kracht van televisie. Als middel om te verbinden en belangrijke momenten voor 
iedereen te ontsluiten. Zo werd in overleg met de gemeente een waardige uitzending rondom de 
herdenking van 4 mei op zender gebracht en is met addiEonele financiering het programma ‘Venlo 
Kookt Door’ tot stand gekomen; een programma dat naast de entertainende factor vooral aan de 
zwaar getroffen horeca de mogelijkheid bood om op posiEeve wijze in beeld te blijven bij het grote 
publiek.  

Wat betreT de varia-programmering kende Met het Oog op Venlo, het informaEeve programma van 
de Gemeente Venlo, een normaal verloop en kon de Vastelaovend nog op normale wijze worden 
gevierd met de veelzijdige en kleurrijke uitzendingen daaromheen (Top 555 / Blauwe Zaterdag / 
optochten / Vastelaovend in Venlo / Boerebroélof en de nieuwe programmaserie Kefee ’t Letste 
Rundje). Maar toen kwam corona en zeQe een streep door vele evenementen en dito uitzendingen. 
Zo gingen de Venloop, VenloStormt, het Zomerparkfeest, Viva Classic Live en Venlo on Ice niet door 
en stond ook de conEnuïteit van het wekelijkse culturele programma UIT! onder druk. Er was 
namelijk niet zoveel uit, het was vooral een kwesEe van thuisblijven met z’n allen. 

Dat thuisblijven zorgde vooral in de beginmaanden van de pandemie voor een heel andere behoeTe. 
Vele verzoeken kwamen bij de omroep binnen om overdag, op EjdsEppen dat de Beeldkrant wordt 
getoond, ontspanning te brengen. Vooral kwam deze vraag vanuit verzorgingstehuizen en ouderen 
zelf die op zoek waren naar een soort van troost-tv, maar dan wel met een Venloos sausje. 
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Venlo Kookt Door



En we hebben hen Groot Venlo laten zien! Vele herhalingen van culturele programma’s, 
kookprogramma’s, registraEes van evenementen, speciale gebeurtenissen in Venlo en meer.  

Toch bleken er ook wel programma’s ‘gewoon’ doorgang te kunnen vinden. Een volledig coronaproof 
georganiseerde Leedjesaovend bleek in samenwerking met Jocus en de gemeente Venlo mogelijk en 
door corona was het zelfs voor het eerst in de historie dat het LiedjesmaEnee van de Wortelepin, 
weliswaar in aangepaste vorm, live op televisie werd uitgezonden. Maar ook was er een uniek 
programma Same Oét Same Thoés, Rabo Clubsupport, een speciaal welkom aan Sinterklaas, een 
serie van jaaroverzichten en konden we dankzij de medewerking van de gemeente Venlo en enkele 
fondsen een bijzondere kerstviering vanuit de Sint MarEnusbasiliek op TV brengen in samenwerking 
met Viva Classic Live. Speciaal was ook de indrukwekkende uitzending rondom 75 Jaar Vrijheid 
(geproduceerd door Beeldwerk) met het Venlose stadhuis als prachEg decor. 
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Herhalingen in coronatijd 

Cafe Chantant | Venloop (2019) | Amici in Musica (2015) | Huldiging VVV-Venlo (2017) | Bike 
Buddy Challenge (2010, 2011 en 2012) | Kookbattle | Hojje & Bedank (afscheid Zoemaar) | 
Dertig | Venlo 625 jaar stad (1968) | De berg van Tom (docu) | Leve de koning (1974), docu 
over het Akkermansgilde | Koningin Beatrix opent Maaspoort en ziekenhuis (1984) | Special 
uit december 1992: Grensovergang Keulse Barrière | Documentaire in het kader van 650 jaar 
stad: Drinkwater | 650 jaar stad: het rijke roomse leven | 8-delige serie Kind in de Oorlog | 
Pollux Goes Springsteen| Maasjoets t.g.v. de 650 jaar stad-viering | Jaaroverzicht viering 650 
jarig bestaan van de stad Venlo (1993) | historische optochten: 400 jaar Akkermansgilde 
(1994) en 650 jaar stad (1993) | Geweld van een Oude Dame, documentaire over hoogwater 
1993 | Moederdagconcert, in het kader van 125 jaar Océ (2003) | Huldiging VVV na het 
kampioenschap in de eerste divisie (1993) | Opening Zuiderbrug (1995) | Hoogwater 1995 | 
Sloop De Knoepert (1999) | Leedjes veur de ieuwigheid, hommage aan Frans Boermans (1999) 
| Bomopruiming (2000) | Venloos songfestival, in het kader van de viering van 650 jaar stad | 
Venlonaren in New York marathon (2004) | Huldiging VVV na promotie naar de eredivisie 
(2007) | Serzjant Paeper op Waeg naor ut Park, documentaire over de openingsact van het 
Zomerparkfeest in 2006 | Serzjant Paeper-concert (2006)| Zomerparkfeest in 2006 | Bike 
Buddy Challenge 2009 | Promsconcert ‘Same Verder!’, muziekspektakel bij het afscheid van de 
gemeente Arcen en Velden (2009) | Passiespelen 1990 en 1995 | Roparun 2010 met 
Venlo4Life | Openingsshow Floriade 2012 | Huldiging VVV na het kampioenschap in de eerste 
divisie (2009) | Jubileumconcert de Meulezengers  |Venlose Beatles collectief (docu) 2016 | 
Viva Classic Live 2019 | Venloop Goes NY (2014) | VenloStormt 2019 |Vier het leven lief (2016) 
| Docu Zoks (2011) |FOX Sports DOC: Avontuur in de woestijn.

Aevel, de stadscolumn 
van Sef Derkx waar 
Venlo iedere 
zaterdagochtend mee 
wakker wordt. 
Beschouwend, 
inspirerend, kritisch, 
opbeurend. Soms met 
een nieuwtje en altijd 
met een maar….
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Een podcast is een audio-uitzending waarbij het 
geluidsbestand op aanvraag wordt aangeboden door 
middel van webfeeds. In Nederland staat het medium 
podcast vooral bekend als middel om een 
uitgezonden radioprogramma terug te luisteren. Zo 
begon het ook bij Omroep Venlo. In 2020 groeide het 
online aanbod van podcasts via de website en app. 
Niet alleen met programma’s die voorheen op radio 
aangeboden werden, maar ook met specifiek voor 
deze vorm geproduceerde formats.Venlo is een fesEvalstad, maar door de corona crisis 

konden ook de lokale fesEvals zoals Zomerparkfeest, 
Viva Classic Live, Stereo Sunday, Nach van ’t Limburgs 
Leed, Lekker Venlo en Zoks FesEval niet doorgaan. 
Daarom organiseerden Maaspoort Venlo,  Poppodium 
Grenswerk, Zomerparkfeest, Omroep Venlo en Venlo 
Partners: ‘Same oét, Same thoés’ op 22 en 23 
augustus 2020. 

Via website waren fesEval-pakkeQen te koop en kon 
het publiek met een fesEval-bandje de organisaEe 
van het fesEval en deelnemende culturele 
instellingen en fesEvals steunen. Het fesEval was op 
verschillende manieren te beleven. Door een kaartje 
te kopen voor voorstellingen bij De Maaspoort of 
Poppodium Grenswerk, maar deze optredens waren 
ook te volgen via Omroep Venlo op de radio, tv én 
internet. Elk kanaal bracht een andere sfeer, zoals de 
fesEvalgangers dat ook gewend waren op fesEvals.
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ClubHuis &Co 
In deze speciale uitzending 
maakten wij de uitslag van 
Rabo ClubSupport bekend, 
uiteraard volledig 
coronaproof. ClubHuis 
&Co, een programma van 
en voor verenigingen, met 
muziek, interviews en 
mooie verhalen uit onze 
eigen regio. Een mooie 
samenwerking met 
Rabobank Venlo als meer 
dan geslaagd alternaEef op 
een fysiek evenement dat 
niet kon doorgaan. 

Op 1 maart 2020 begon het pilot team (zie 
projecten). Nieuw bedachte formats voor 
Instagram op schoolpleinen en het 
uitgaanscentrum konden al binnen enkele 
weken door corona de prullenmand in. Maar 
aan creativiteit geen gebrek; dan maar naar de 
tienerkamers. Bijvoorbeeld met de Quarantaine 
Disco. Het Venlose Gilde van DJ’s kon niet meer 
de kroegen in, maar met medewerking van 
Grenswerk konden we hen een toffe draaiset in 
onze studio aanbieden. Via Instagram, YouTube 
en TV werd dit weggezet en het leidde tot veel 
nieuwe volgers onder de beoogde doelgroep; 
jongeren tussen 12 en 25 jaar. 

Buitengewoon: deze mensen wonen in wel heel bijzondere panden. 
Oude kloosters, verbouwde bedrijfspanden en historische villa’s; 
allemaal kunnen ze dienen als woonhuis. Omroep Venlo ging in de 
zomer van 2020 op bezoek bij mensen die wonen in zo'n bijzonder 
gebouw.
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Omroep Venlo is een journalistiek medium. 
Onafhankelijk, objectief en onpartijdig. 
Alhoewel, zo’n negentig minuten in de week 
maken we graag een uitzondering op die 
regel. Dan zijn we fanatiek, maken we soms 
eigen interpretaties en verruilen we onze 
huiskleuren voor het geel-zwart van de 
Koelclub. VVV Live is het best beluisterde 
radioprogramma van Omroep Venlo. Maar 
ook is er sinds 2020 een tv-talkshow en de 
in populariteit toenemende podcast ‘De 
teen van Uchebo’.

Omroep Venlo Radio is volop in ontwikkeling. Na 
een periode waarin radioprogramma’s werden 
getransformeerd naar podcasts, nieuwe podcasts 
werden ontwikkeld en er hard is gewerkt aan 
meer zenderidentiteit middels een nieuwe 
huisstijl en een duidelijk herkenbare muzikale 
mix (de klassiekers van toen, de hits van nu en 
het beste uit de regio), mag de omroep zich 
heugen op nieuwe belangstelling van 
programmamakers. Zo is Patrick Staat Op! een 
vrolijke en actuele show op iedere zaterdag- en 
woensdagochtend, maar is er ook nieuw talent 
dat momenteel intern wordt opgeleid om in 
2021 ons aanbod op radio en podcast te 
verrijken.

Uit het podcast-aanbod van Omroep Venlo

Patrick Staat Op! 



Projecten  
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Pilot journalis=eke professionalisering lokale 
publieke mediadiensten 

Deze pilot is gericht op de professionalisering 
van lokale publieke omroepen die zich 
binnen het project toeleggen op het 
verbeteren van de nieuwsvoorziening op 
lokaal niveau. Voor deze regeling komen 
zowel zelfstandig opererende lokale 
omroepen als lokale omroepen binnen een 
samenwerkingsverband in aanmerking, voor 
zover zij zich bezighouden met nieuwsgaring 
en -producEe en zich willen inspannen om 
daarvoor hun organisaEe verder te 
professionaliseren. 

Eind 2019 konden alle 260 lokale omroepen 
een plan indienen en de plannen van 20 
omroepen zijn geselecteerd, waaronder die 
van Omroep Venlo. 

Binnen deze regeling subsidieert het SvdJ 
arbeidsplaatsen. De subsidie is er voor het 
aanstellen van journalisten en 
ondersteunende medewerkers die de 
conEnuïteit, de spreiding, de diepgang en de 
kwaliteit van het nieuws moeten verbeteren.  
‘Ondersteunende medewerkers’ zijn 
professionals die van belang kunnen zijn voor 
de professionalisering van lokale omroepen, 
bijvoorbeeld bij het aansturen van 
vrijwilligers, het opleiden van 
buurtverslaggevers, het begeleiden van 
stagiaires, het onderhouden van relaEes met 
inwoners uit de wijken of het versterken van 
parEcipaEe. 

Met het plan ‘JournalisEeke Verpakkingen’ 
sprak Omroep Venlo de ambiEe uit om het 
bereik en dialoog met jongeren te 
verdubbelen. Los van onderzoeken die 
aantonen dat jongeren steeds minder lineaire 
tv kijken, had en heeT Omroep Venlo de 
overtuiging dat ook jongeren interesse 
hebben in nieuws uit de eigen gemeente en 
lokale thema’s, mits dit in hun taal, met een 
juiste spanningsboog en op plauorms waar zij 
vertoeven wordt aangeboden. Het pilot team 
ging op 1 maart 2020 van start en heeT geen 
verdubbeling maar een sEjging van bijna 
500% bewerkstelligd. 

Onderzoeksjournalis=ek 

De afgelopen decennia is in wisselend maar 
gestaag tempo de onderzoeksjournalisEek 
gemarginaliseerd, met name op regionaal en 
lokaal niveau, terwijl steeds meer 
overheidsverantwoordelijkheden 
gedecentraliseerd worden en bij de lokale 
poliEek zijn komen te liggen. Het gevolg? Met 
name buiten de steden worden gemeentes, 
instanEes en bedrijven niet langer op de huid 
gezeten door journalisten en missen burgers 
kriEsche informaEe over hun directe omgeving.  

Met de subsidieregeling onderzoeksjournalisEek 
wil het ministerie van OCW bijdragen aan het 
herstel van de infrastructuur van 
onderzoeksjournalisEek in Nederland en richt 
zich daarbij specifiek op de regio. De regeling is 
bestemd voor de oprichEng en uitbreiding van 
organisaEes en redacEes die de 
onderzoeksjournalisEek in Nederland versterken.  

De subsidie kon worden aangevraagd worden 
door lokale, regionale of landelijke media en 
organisaEes die een bijdrage leveren aan het 
onderzoeksjournalisEeke veld, een 
onderzoeksredacEe willen opzeQen of hun 
huidige onderzoeksredacEe willen uitbreiden. De 
subsidie is bedoeld als bijdrage aan nieuwe 
arbeidsplaatsen. 

Een gezamenlijke aanvraag van DTV, Studio 040, 
WOS en Omroep Venlo werd in 2020 voor het 
tweede jaar door het SEmuleringsfonds voor de 
JournalisEek gehonoreerd. Bij alle vier de 
omroepen werd een redacteur aangesteld om 
zich te richten op onderzoeksjournalisEek en een 
projectleider is aangenomen ter begeleiding en 
opleiding van het team. 



Kijk- en 
luisteronderzoek  
Eind 2020 is door onasankelijk onderzoeksbureau de Marktwijzer een kijk- en luisteronderzoek 
verricht. In dit hoofdstuk enkele resultaten, a�omsEg uit het onderzoek voor Omroep Venlo, en 
globale analyses. Het onderzoek is online verspreid via de online kanalen van de Gemeente Venlo en 
Omroep Venlo. De resultaten hebben een betrouwbaarheidsniveau van 99% met een foutenmarge 
van 4,66%. 

Televisie 

Maar liefst 56,2% kijkt dagelijks naar het tv-kanaal van Omroep Venlo, 23,6% van de respondenten 
doet dat meerdere keren per week. Hiermee scoort televisie een weekbereik van 79,8%.  

Uit het onderzoek blijkt dat de uitzendingen van Omroep Venlo duidelijk het meest worden bekeken 
tussen 17.30 – 18.30 uur (ruim 40%) of tussen 18.30 – 19.30 uur (bijna 40%). Daarnaast worden de 
uitzendingen vooral op maandag tot en met vrijdag bekeken en minder in het weekend. 

Het Nieuws blijkt veruit het meest bekeken te worden (88,5%), gevolgd door de vele registraEes van 
evenementen (o.a. Venloop, Viva Classic Live, Opus Jocus en ZPF) (66,5%) en de wekelijkse live 
talkshow Nedinscoplein (55,6%). Bijna 12% geeT aan wel naar Omroep Venlo te kijken, maar niet 
specifiek naar een bepaald programma.
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Ruim 70% van de kijkers kijkt wel eens een programma terug via Uitzending Gemist op de website of 
app van Omroep Venlo. Zo’n 15,5% van de respondenten geeT aan dit wekelijks te doen. 

De meeste respondenten die naar de Beeldkrant kijken, doen dit voor gemeentelijke informaEe 
(69,3%) of nieuws over evenementen (55,8%). 34% kijkt naar de Beeldkrant voor nieuws over 
verenigingen. 

Radio 

Uit het onderzoek blijkt dat 
13,8% dagelijks afstemt op 
Omroep Venlo Radio en 23% 
een aantal dagen per week. Dat 
geeT een weekbereik van 
36,8%.  Zo’n 30% geeT aan 
enkele malen per jaar naar de 
radiozender van Omroep Venlo 
te luisteren. De radio wordt het 
meeste in de middag (46%) en 
ochtend (44%) beluisterd en het 
minste in de avond (19%). Uit 
het onderzoek blijkt dat de 
meeste luisteraars voor de 
muzikale mix afstemmen op 
radio Omroep Venlo (54%). 
Daarnaast luistert 20% naar de 
radiozender vanwege het nieuws 
en is VVV live het best 
beluisterde radioprogramma. 
Verder blijken de TOP555 en de 
Venlose 100 op veel waardering 
te mogen rekenen.  
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Uit het onderzoek blijkt dat 14,5% van de respondenten wel eens een Omroep Venlo podcast heeT 
beluisterd. Die luisteraars zien hier over het algemeen de meerwaarde van in (58%).

Nieuws uit omliggende gemeenten  

De deelnemers van het onderzoek is gevraagd of zij ook interesse hebben in nieuws uit de 
omliggende gemeenten. Uit het onderzoek blijkt dat nieuws uit de omliggende gemeenten voor een 
minderheid (37%) wél interessant is. 63% geeT echter aan hier geen interesse in te hebben. Dit is een 
opvallend percentage, omdat in 2017 juist 64% aangaf wél interesse te hebben in nieuws uit de 
omliggende gemeenten. 

Online 

Online wordt Omroep Venlo vooral gevolgd via de website en nog meer via de app. 43% volgt 
Omroep Venlo dagelijks via de app, 31% volgt Omroep Venlo dagelijks via de website. Ruim 20% volgt 
Omroep Venlo dagelijks via Facebook, 12% dagelijks via Instagram.  

Het gebruik van de app is 
gestegen, aangezien de app in 
2017 door 27% dagelijks werd 
gebruikt en nu door 43%. Het 
dagelijks volgen via Facebook 
(37% in 2017) en TwiQer (17% in 
2017) is aanzienlijk gedaald. 
Instagram was desEjds nog niet in 
het onderzoek opgenomen.  

Het zijn vooral respondenten 
ouder dan 55 jaar die Omroep 
Venlo dagelijks via de website 
volgen (36%). Daarnaast zijn het 
vooral mensen tussen de 25-45 
jaar die Omroep Venlo dagelijks 
via Facebook volgen (35%).  

Op Instagram wordt Omroep Venlo 
veel gevolgd door de jongere 
doelgroep; 67% van de 12 tot 18-
jarigen, 64% van de 19 tot 24-jarigen 
en 31% van de 25 tot 34-jarigen. 

In 2020 komt 48% van het bezoek op 
de website via Facebook. Direct en 
search zijn ieder goed voor ongeveer 
een kwart van het bezoek. 

Bij het aantal gebruikers, sessies en 
pageviews op de website van Omroep 
Venlo sEjgen alle cijfers fors in maart 
2020; het begin van de corona crisis 
in Nederland. Daarna dalen ze weer. 
In 2020 zijn alle cijfers ongeveer 25% 
hoger als in 2019.
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Financiën  
Ook hier een hoofdstuk dat zich door corona anders laat schrijven dan als begin 2020 beoogd. 
Evenementen vielen weg met een eroderende werking op de programmering. We zagen een 
afschaling en zelfs stopze�ngen van advertenEecampagnes door lockdowns en financiële zorgen bij 
klanten (vooral horeca en retail). Daarentegen waren er ook nieuwe kansen. Fysieke events konden 
we vertalen in tv-formats, zoals de Rabo ClubSupport. 

De ontwikkelingen van het resultaat in relaEe tot de begroEng in het algemeen en die door 
toedoen van de pandemie in het bijzonder, zijn nauwleQend gemonitord. Aan direcEe/bestuur 
wordt wekelijks gerapporteerd, de RvT ontvangt maandelijks cijfers en ook de gemeente wordt 
nauwgezet geïnformeerd. Investeringen in ambulante apparatuur, zoals camera’s en staEeven, 
worden waar mogelijk uitgesteld.  

Omroep Venlo behoort als publieke omroep tot de zogenoemde cruciale sector en ‘the show must 
go on’. De importanEe van onze taak en daarmee het bestaansrecht dient echter ook betaald te 
kunnen worden. Daar waar de 1e en 2e laag (NPO en regionale omroepen) uit het publieke bestel 
voor 90% worden gefinancierd met overheidsgeld, is Omroep Venlo als lokale omroep (3e laag) 
voor een significant kleiner deel door de overheid gefinancierd. Juist door de corona crisis blijkt 
weer eens de kwetsbaarheid door onze asankelijkheid van de commerciële markt die nu zo te 
lijden heeT van de pandemie. 

Door ondernemerschap (addiEonele programmering) heeT de omroep een stevig deel van de 
omzetderving zelf kunnen compenseren. Een lening uit het steunfonds van het Ministerie van 
OCW (via uitvoerorganisaEe SvdJ) zorgde voor extra armslag in liquide middelen. Mogelijk zal deze 
lening in 2021 worden omgezet naar een schenking en ten gunste komen van het resultaat in dat 
boekjaar.  
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Uiteindelijk is een exploitaEeresultaat geboekt van - € 1.428,-. Hiermee kan worden gezegd dat 
Omroep Venlo zonder noemenswaardige kleerscheuren het coronajaar 2020 is doorgekomen. Dit 
resultaat was niet behaald zonder succesvol beroep te kunnen doen op de NOW, een corona-
bijdrage van Google Fund en niet in de laatste plaats de noodsteun ad. € 80.000,- van de 
gemeente Venlo.  

Ten aanzien van de financiële analyse over 2020, balans en een gespecificeerde opbouw van het 
resultaat wordt verwezen naar de jaarrekening 2020.  

De jaren 2015 en 2016 stonden vooral in het teken van de reorganisaEe. Daar waar de extra 
bezuinigingen in 2015 nog niet konden resulteren in een verbetering van het resultaat alsook de 
vermogensposiEe, liet 2016 al een posiEever beeld zien. Deze ontwikkeling zeQe zich door en 
Omroep Venlo sloot de jaren 2017, 2018 en 2019 af met een operaEoneel posiEef 
exploitaEeresultaat. Daar kunnen we 2020 aan toevoegen als jaar waarin om bovengenoemde 
redenen geen significante schade is geleden ten gevolge van de pandemie.  

Er is vertrouwen, maar ook het bewustzijn dat de financiële situaEe nog precair te noemen is. 
Resultaten worden als gevolg van leningen uit het verre verleden door rentes gedrukt en 
eventuele winsten vloeien in de cashflow weg naar aflossing. De weg naar boven wordt al enkele 
jaren succesvol afgelegd, maar gaat vanwege corona wellicht iets langer duren. 

21


