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Voorwoord  
Tijdens een bijeenkomst met ondernemers hoorde ik onlangs nog iemand verkondigen dat de 
maatschappij zich midden in een orkaan begeeI, maar we dat nauwelijks in de gaten hebben omdat 
we ons in het oog ervan begeven waar het doorgaans windsKl is. Dat er volop beweging is, valt 
moeilijk te ontkennen. Ik haak echter af bij de bewering dat we ons in windsKl gebied begeven. 

Het jaar 2021 was dan ook een roerig jaar. JournalisKek gezien alsook bedrijfsmaKg. Net als in 2020 
domineerde het coronawoord. BedrijfsmaKg heIiger dan voorgaand kalenderjaar en 
maatschappelijk met steeds meer rauwe randen en een aanwakkerende polariserende werking.  

In tegenstelling tot 2020 toen de pandemie vanaf het tweede kwartaal economisch gezien voelbaar 
werd, begonnen we 2021 in een totale lockdown, een lamgelegd adverteerdersklimaat en een lege 
evenementenkalender. Wat wel tot ongekende hoogtes steeg, was het Maaswater alsook onze 
bereikcijfers toen we daar in een haast surrealisKsche juli-maand verslag van deden. 

Terugkijkend gaat 2021 de geschiedenisboeken in als een jaar waarin Omroep Venlo haar 
journalisKeke meerwaarde nog steviger heeI weten te verankeren. Ondanks dat we niet voor 
economische vaccinaKeprogramma’s als NOW en TVL in aanmerking kwamen, bleken de 
weerbaarheid, de ondernemingsgezindheid en de deelname aan landelijke projecten voldoende om 
zwarte exploitaKecijfers te schrijven. De professionals, vrijwilligers, onze stakeholders, de vele 
samenwerkingspartners in de gemeente Venlo en daarbuiten én vooral de wijze waarop alle 
genoemden samen in omroepbelang en het belang van gedegen lokale journalisKek voor de 
democraKe handelen, zijn debet aan die posiKeve eindconclusie. Een mooi fundament om op 
verder te bouwen. 

Evert Cuijpers 

directeur-bestuurder 
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Algemeen  

Medewerkers 

Omroep Venlo heeI in 2021 net als in voorgaande jaren ongeveer tachKg medewerkers. Naast een 
kleine zevenKg vrijwilligers en freelancers zijn er aan het einde van 2021 derKen medewerkers in 
vaste dienst. Het aantal medewerkers in vaste dienst kwam daarmee aan het einde van het 
kalenderjaar weer op ‘normaal’ niveau. Eerder stonden er addiKoneel zo’n vier medewerkers meer 
op de loonlijst vanwege een special project vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. De vrijwilligers vormen een bont gezelschap. Radio- en tv-krachten die wekelijks acKef 
zijn en medewerkers die zich vooral inze^en om bepaalde event gerelateerde programma’s op 
zender te brengen, zoals de TOP555 en de Venlose 100. Maar niet alleen in de producKe ze^en 
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. 
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Raad van Toezicht 

Omroep Venlo start in 2021 met een ongewijzigde Raad van Toezicht bestaande uit André van den 
Brand (voorzi^er), Eric Hanssen (secretaris), Steffie Hoeijmakers, Pascal Vaes en Marcel Verdellen. 
Carlo Görtjes is als adviseur aan de omroep verbonden. Lopende het jaar heeI Pascal Vaes 
afscheid genomen en in diens plaats heeI Anouk Hendrikx Afonso zigng genomen in de RvT. In het 
jaar 2022 zal Eric Hanssen officieel worden opgevolgd door Erik Janssen. 

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 wi^e 
afstandsbediening) vinden Omroep Venlo op tv-kanaal 1345. Abonnees van XMS, Edutel, Fiber.nl, 
SKpte, Lybrandt en Telfort (met een zwarte afstandsbediening) kijken via tv-kanaal 2128. 

Tele2 
De omroep is ook te zien en te beluisteren via interacKeve tv van Tele2. De aanbieder is onlangs met 
de doorgiIe 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 bu^on '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 wi^e 
afstandsbediening) vinden Omroep Venlo op radiokanaal 869. Abonnees van XMS, Edutel, Fiber.nl, 
SKpte, Lybrandt en Telfort (met een zwarte afstandsbediening) luisteren via radiokanaal 3139. 

Internet 
Op de website via de bu^on '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 belangenorganisaKe NLPO (SKchKng 
Nederlandse Lokale Publieke Omroepen) en toezichthouder Commissariaat voor de Media. Ook met 
regionale omroep L1 wordt samengewerkt op het gebied van redacKe, producKe 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 advertenKecampagnes. 

Online 

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. 

7



Netwerken 

Naast de publieke taak van onaqankelijke nieuwsgaring en het daar duiding aan geven, ziet Omroep 
Venlo het als haar taak een verbindende rol te spelen in de gemeenschap waarvoor de 
zendmachKging is afgegeven; de gemeente Venlo. Naast het journalisKeke netwerk, heeI de 
omroep een ruim netwerk met incidentele en structureel bijeenkomsten/overlegsituaKes. 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 relaKes 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 | NOS. 

Omroep Venlo is o.a. vertegenwoordigd bij netwerken van o.a. 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 representaKef voor de verscheidenheid binnen de lokale 
gemeenschap. De leden zijn afgevaardigden van instellingen of organisaKes die acKef zijn binnen 
een van de stromingen in de gemeente. Deze vallen binnen de hoofdstromingen die de Mediawet 
noemt: maatschappelijke, culturele, godsdiensKge 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 regelmaKg bijeenkomen. Daarvoor is we^elijk een 
minimum aantal van drie vergaderingen per jaar vastgesteld.  

Corona was er debet aan dat de vergadercyclus van het PBO in 2021 een grillig verloop kende. Er is 
drie keer fysiek plenair bij elkaar gezeten. Naast de drie fysieke vergaderingen is er online 
meermaals in peKt comité vergaderd om de ontwikkelingen binnen zowel de Omroep zelf als haar 
berichtgeving goed te blijven monitoren. Om nog meer aansluiKng te vinden bij de maatschappij in 
de uitoefening van de publieke taak zijn er in een creaKeve sessie zeven doelgroepen en zeven 
actuele thema’s benoemd. Deze gaan leidend zijn voor de bijeenkomsten en monitoring in 2022. 
Tevens zal de samenstelling van het PBO op basis hiervan, en vanwege het eindigen van de 
zigngstermijn van enkele leden, op enkele posten gaan wijzigen.  
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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  
Haffida Sadgi   inclusiviteit  
Jos Kempen   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 blijI 'Het Nieuws'. 
Elke werkdag wordt door de redacKe 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 radiobulleKns 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 poliKek, sport, kunst en 
cultuur, human interest en evenementen. Het nieuws van de week komt terug in 
Nedinscoplein.  

Corona 

Al meteen toen COVID’19 in maart 2020 ons land aandeed, voelde de pandemie vanuit redacKoneel 
perspecKef als het nieuwe Hoogwater. In bereik zagen we een enorme informaKehonger van de 
Groot Venlonaren naar wat de landelijke cijfers en persconferenKes betekenden voor de eigen 
gemeente, het eigen stadsdeel, wijk, voor henzelf en hun naasten.. Met behoud van de eigen 
onaqankelijkheid op journalisKek gebied is daarbij plezierig en construcKef samengewerkt met 
gemeente en veiligheidsregio.  

Maar naast corona als metafoor van dat 
Hoogwater, kwam er een nieuwe ediKe van het 
Hoogwater zelf zoals we dat in onze gemeente 
nog goed kunnen heugen van 1993 en 1995. 

Met tv-uitzendingen, extra lange radio-
programmering en een 24/7 live-blog op online 
hebben we dagenlang verslag gedaan, duiding 
geveven en in samenwerking met gemeente en 
veiligheidsregio de inwoners van feitelijke en 
relevante informaKe voorzien. 
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Café Chantant



Wat betreI de varia-programmering kende Met het Oog op Venlo, het informaKeve programma van 
de Gemeente Venlo dat in de loop van 2021 werd omgedoopt tot het nieuwe format Venlo Vertelt, 
een normaal verloop, maar ze^e corona 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 conKnuïteit van het wekelijkse culturele programma UIT! onder druk. Er was namelijk 
niet zoveel uit, het was vooral een kwesKe van thuisblijven met z’n allen. 

Desondanks hebben we met veel creaKviteit en gemeenschapszin onder partners een varia-
programmering op zender gebracht die zorgde voor verbinding én welke invulling gaf aan onze 
(culturele) idenKteit van het Groot-Venlonaar zijn. Zo zijn we er toch in geslaagd om heel wat weken 
wél invulling te geven aan UIT! en is er dankzij sponsoren en parKcipaKe van de Gemeente Venlo een 
alternaKeve vastelaovesprogrammering tot stand gekomen waarbij zeker Café Chantant als meest in 
het oogspringend benoemd mag worden. De wederopstanding van een oud concept waarin 
stadsicoon Baer de Woers de hoofdrol speelt en waarbij in een nieuw door Frans Pollux geschreven 
verhaallijn een metafoor werd bedacht die sterk deed denken aan alle beperkende maatregelen en 
zorgen waarmee we door corona te maken hadden.  Ook bij het afsluiten van het kalenderjaar 
hebben we met het organiseren, registreren en op zender brengen van een Kerstviering vanuit onze 
mooie baseliek het kerstgevoel en de tradiKe bij de mensen in de woonkamer kunnen brengen.  
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Maar er was meer. Een ouderwets georganiseerde Leedjesaovend in samenwerking met Jocus vond 
doorgang en de in 2020 door corona voor het eerst in de historie in de omroepstudio georganiseerde 
LiedjesmaKnee van de Wortelepin, kende een 2e geslaagde ediKe in 2021. Daarnaast was er 
uiteraard aandacht voor bijvoorbeeld Sinterklaas en gaf columnist Sef Derkx iedere zaterdagochtend 
zijn eigen beschouwing op de gebeurtenissen die ons bezighouden. 
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Thuis werd gaandeweg het voorjaar van 2021 weer een beetje meer 
UIT!, al was er in het najaar een harde terugval naar een 
volledige lockdown. 

Met het aanbod dat er wel was, maar ook met thuisKps zijn we 
het lokale aanbod op theater-, podia-, exposiKe- en filmgebied 
onder de aandacht blijven brengen.
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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 2021 groeide het online aanbod 
van podcasts verder 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. 

Op foto het team van Red Rooster, een 
van de podcasts van Omroep Venlo.

Op 1 maart 2020 begon het pilot team (zie 
projecten). Vooral via berichtgeving en verschillende 
formats op Instagram is Omroep Venlo er in geslaagd 
een merk te worden bij de beoogde doelgroep; 
jongeren tussen 12 en 25 jaar. 

Venlo Vertelt, een nieuw format en 
nieuwe naam voor het 
gemeentelijk informaKeprogramma 
van de Gemeente Venlo.
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Met Radio Binnestad is in december 2021 15.166,50 euro opgehaald voor SKchKng 
Kidzbase. Daarmee is de tweede ediKe van het evenement beduidend succesvoller dan de 
eerste. In 2020 werd 6.473 euro opgehaald. Toen was de voedselbank het goede doel. 

Radio Binnenstad is een iniKaKef van Poppodium Grenswerk en werd georganiseerd met 
Omroep Venlo en Café de LocomoKef. In totaal werd er verspreid over drie dagen 48 uur 
radio gemaakt. Tijdens het radioprogramma werden donaKes verzameld en verschillende 
items geveild voor het goede doel. 

Dit jaar was Kidzbase dus dat goede doel. De sKchKng probeert het leven van kinderen die 
door een verstoorde thuissituaKe niet meer kunnen opgroeien in hun eigen gezin weer wat 
kleur te geven. Deze kinderen wonen in een groot gezinshuis of in een woongroep in 
Nederland. Voor deze kinderen worden zwemlessen verzorgd, fietsen geregeld, ze krijgen 
een cadeau met Sinterklaas of kunnen af en toe een dagje uit.

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 een tv-talkshow en de goed 
beluisterde podcast ‘De teen van Uchebo’.

Radio Binnestad 
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Omroep Venlo zond zoals al 
benoemd op kerstavond 
ook in 2021 een muzikale 
kerstviering uit. Die werd 
opgenomen in de Sint 
MarKnusbasiliek in de 
binnenstad. 

Het betrof vanwege corona 
geen tradiKonele mis. Het 
concert stond centraal, met 
daarnaast een aantal 
sprekers. Het kerstconcert 
werd gegeven door het Viva 
Classic Live orkest onder 
leiding van Maurice 
Lugkhuis, vocaal ensemble 
Vocal Chord en Sef Thissen, 
Leta Bell en Fenna 
Ograjensek als solisten.



Projecten  
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Pilot journalisCeke 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 -producKe en zich willen inspannen om 
daarvoor hun organisaKe 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 
conKnuïteit, 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 relaKes met 
inwoners uit de wijken of het versterken van 
parKcipaKe. 

Met het plan ‘JournalisKeke Verpakkingen’ 
sprak Omroep Venlo de ambiKe uit om het 
bereik en dialoog met jongeren te 
verdubbelen. Los van onderzoeken die 
aantonen dat jongeren steeds minder lineaire 
tv kijken, had en heeI 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 plaworms waar zij 
vertoeven wordt aangeboden. Het pilot team 
ging op 1 maart 2020 van start en heeI in 21 
maanden Kjd geen verdubbeling maar een 
sKjging van bijna 700% bewerkstelligd. 

OnderzoeksjournalisCek 

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

Met de subsidieregeling onderzoeksjournalisKek 
wil het ministerie van OCW bijdragen aan het 
herstel van de infrastructuur van 
onderzoeksjournalisKek in Nederland en richt 
zich daarbij specifiek op de regio. De regeling is 
bestemd voor de oprichKng en uitbreiding van 
organisaKes en redacKes die de 
onderzoeksjournalisKek in Nederland versterken.  

De subsidie kon worden aangevraagd worden 
door lokale, regionale of landelijke media en 
organisaKes die een bijdrage leveren aan het 
onderzoeksjournalisKeke veld, een 
onderzoeksredacKe willen opze^en of hun 
huidige onderzoeksredacKe willen uitbreiden. De 
subsidie is bedoeld als bijdrage aan nieuwe 
arbeidsplaatsen. 

Een gezamenlijke aanvraag van DTV, Studio 040, 
WOS en Omroep Venlo werd in 2021 voor het 
derde jaar door het SKmuleringsfonds voor de 
JournalisKek gehonoreerd. Bij alle vier de 
omroepen werd een redacteur aangesteld om 
zich te richten op onderzoeksjournalisKek en een 
projectleider is aangenomen ter begeleiding en 
opleiding van het team. 



Versterking Lokale JournalisCek door samenwerking. 

De lokale en regionale publieke omroepen en de NOS werken binnen het project samen om de lokale 
journalisKek kwalitaKef te versterken. Elk dorp, stad of streek verdient dat, cruciaal immers voor een 
betrouwbare en onaqankelijke lokale informaKevoorziening. De drie lagen werken in dit project 
nadrukkelijk samen omdat daardoor kennis en kracht van iedere omroeplaag wordt gebruikt. Het 
doel is om te onderzoeken hoe die bundeling van krachten het best tot zijn recht komt en kan zorgen 
voor een verrijking en verbetering van de lokale, regionale én landelijke berichtgeving. 

Samenwerking 
Daarom ze^en 44 lokale omroepen, 13 regionale omroepen en de NOS zich een jaar lang samen in 
voor dit samenwerkingsproject: Versterking Lokale JournalisKek. 

 
Doelen 
In dit project zijn in totaal 63 extra journalisten aan de slag bij een lokale omroep. Het gaat om 
omroepen die al een nieuwswebsite hebben, een professionele organisaKe hebben en gericht zijn op 
nieuws. Samen met de regionale omroepen en de NOS hebben zij als doel: 

• Versterken lokale publieke nieuwsvoorziening; 
• Investeren in de samenwerking tussen de drie lagen van de publieke omroep (lokaal, 

regionaal en landelijk) en onderzoeken hoe dit het beste kan; 
• Ontwikkelen van meer sterke lokale omroepen die hun journalisKeke funcKe kunnen 

uitvoeren; 
• JournalisKeke talenten opleiden. 

Betaalde journalisten  
De geplaatste verslaggevers zijn fullKme betaalde journalisten die zoveel mogelijk eigen 
nieuwsverhalen maken.  Zo versterken zij de lokale democraKe.  Hun verhalen uit de haarvaten van 
de samenleving vinden dankzij deze samenwerking snel hun weg naar de regionale omroep of zelfs 
de landelijke omroep. Er is een vrije uitwisseling van content. Ook werken omroepen onderling 
samen om zo tot nieuwe en betere verhalen te komen. 

Bij 44 lokale omroepen en 13 regionale omroepen zi^en in totaal 63 extra lokale journalisten. Ze 
worden begeleid door de hoofdredacteuren en eindredacteuren van de lokale en regionale 
omroepen. Daarnaast worden er gedurende het project trainingen en workshops aangeboden door 
NOS en NLPO. Omroep Venlo is een van de deelnemende lokale omroepen. De directeur van Omroep 
Venlo is als kwarKermaker van dit project Kjdelijk gedetacheerd geweest bij NOS. 
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Kijk- en 
luisteronderzoek  
Eind 2020 is door onaqankelijk onderzoeksbureau de Marktwijzer een kijk- en luisteronderzoek 
verricht. In dit hoofdstuk enkele resultaten, azomsKg 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 registraKes van 
evenementen (o.a. Venloop, Viva Classic Live, Opus Jocus en ZPF) (66,5%) en de wekelijkse live 
talkshow Nedinscoplein (55,6%). Bijna 12% geeI 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 geeI aan dit wekelijks te doen. 

De meeste respondenten die naar de Beeldkrant kijken, doen dit voor gemeentelijke informaKe 
(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 
geeI een weekbereik van 
36,8%.  Zo’n 30% geeI 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 heeI 
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% geeI 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 Twi^er (17% in 2017) is 
aanzienlijk gedaald. Instagram was desKjds 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%).  

Online is het aantal unieke bezoekers verder gestegen in 2021: ruim boven de miljoen. Ruim Ken 
maal zoveel nieuwsconsumerende ‘klanten’ dan Venlonaren dus.
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Financiën  
Met zwarte cijfers is een streep gezet onder het jaar 2021. Dat zou de suggesKe kunnen wekken dat 
het een jaar was van weinig zorgen en waar alles volgens planning en begroKng verlopen is. Het 
tegenovergestelde is echter waar. Het was het 2e jaar waarin corona domineerde, evenementen 
wegvielen met een eroderende werking op de programmering en lockdowns niet alleen de deuren 
van winkels, maar ook de poorten naar onze advertenKeblokken vergrendelden.  

De ontwikkelingen van het resultaat in relaKe tot de begroKng in het algemeen en die door toedoen 
van de pandemie in het bijzonder, zijn in een conKnu proces nauwle^end gemonitord. Op begroKng 
heeI Omroep Venlo op voorziene campagne’s en registraKes een commercieel verlies moeten 
incasseren van rondom de 135.000 euro.  

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 en werd de kwetsbaarheid daarvan door corona duidelijk 
blootgelegd. 

Desondanks is er zoals benoemd een posiKef bedrijfsresultaat ad € 31.542,- dat na correcKe van 
financiële baten en lasten een resultaat geeI van € 22.595. Door ondernemerschap (addiKonele 
programmering) heeI de omroep een deel van de omzetderving zelf kunnen compenseren. Zeker 
ook zorgde de omzegng van een lening (uit het steunfonds van het Ministerie van OCW) in een 
schenking voor een stevige impuls van €64.702,44 richKng het uiteindelijke posiKeve resultaat. Ook 
de pilot heeI daaraan bijgedragen, al is het grootste deel van deze incidentele subsidie als negaKeve 
loonkosten in de jaarrekening verwerkt. Daarnaast is omzetverlies deels gecompenseerd met de 
gelden uit de detacheringsuren van de directeur bij NOS. 

Ten aanzien van de financiële analyse over 2021, balans en een gespecificeerde opbouw van het 
resultaat wordt verwezen naar de jaarrekening 2021.  Ondanks het posiKeve resultaat blijven de 
zorgen over de financiële weerbaarheid van de omroep. Niet alleen wat betreI de 
vermogensposiKe, maar zeker ook kijkende naar de maKge bekosKng in relaKe tot de 
bovenliggende lagen uit het bestel. PosiKeve intenKes in het nieuwe regeerakkoord en gesprekken 
die momenteel gevoerd worden met de staatssecretaris, OCW en VNG geven wel hoop op een 
betere horizon. 
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