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1. Vooraf
Op basis van de Mediawet wordt elke vijf jaar opnieuw bekeken welke partij de nieuwe
zendgemachtigde wordt op lokaal niveau. Voor het eerst in de geschiedenis van de Publieke Omroep
Amsterdam (POA) heeft zich ook een andere gegadigde gemeld als kandidaat voor de zendmachtiging,
C-Amsterdam. Het Commissariaat voor de Media (in het vervolg: het Commissariaat) moet hierover
uiteindelijk een besluit nemen, op aangeven van de gemeenteraad. Vanwege het belang van een
zorgvuldig proces is uitstel aangevraagd tot 18 maart 2019. Officieel zou de nieuwe licentieperiode
lopen van 26 januari 2019 tot 25 januari 2024, maar vanwege het verleende uitstel zal deze periode
later ingaan.
Wanneer twee lokale omroepen kandidaat zijn voor de volgende licentieperiode, moet de gemeente
bevorderen dat deze partijen samengaan. Zowel POA als C-Amsterdam stonden hier voor open en
hebben een viertal verkennende gesprekken gevoerd, de laatste onder leiding van een externe
adviseur. De uitkomst hiervan was echter dat het niet tot een bundeling van krachten kwam, omdat
POA op basis van de gewisselde informatie uiteindelijk de conclusie trok dat samengaan voor hen
onwenselijk was.
Binnen elke gemeente mag maar één zendgemachtigde worden aangewezen. Dat de verkennende
gesprekken niet tot samengaan hebben geleid, brengt dus mee dat er nu een keuze moet worden
voorbereid. De gemeenteraad heeft het college gevraagd een voorstel te doen hiervoor, waarop het
college een externe, onafhankelijke commissie heeft benoemd. Het advies dat de commissie heeft
opgesteld treft u hierbij aan.
Ter voorbereiding van het advies en uit het oogpunt van zorgvuldigheid is een strak proces gevolgd.
Hierna volgt een chronologische schets, waarbij de formeel vereiste stappen van Commissariaat en
gemeente voor de helderheid ook meegenomen zijn:
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Het Commissariaat vraagt de gemeente een nieuwe licentieperiode voor te bereiden;
De Gemeente publiceert een oproep met deadline;
Aanvragen komen binnen bij het Commissariaat;
Het Commissariaat stuurt de aanvragen door naar de gemeente, met verzoek aan de raad
om advies;
De Raad vraagt het college een voorstel te doen;
Het college verzoekt een onafhankelijke externe adviescommissie de aanvragen te
beoordelen en daarover advies te geven, met daarbij de opdracht de Amsterdamse
Kunstraad (AKr) te horen;
Tevens wordt de AKr op een later moment in de procedure in de gelegenheid gesteld een
reflectie te geven op het advies en de commissie hierover te berichten;
De commissie bestudeert de plannen van aanvragers;
De commissie stelt partijen in de gelegenheid om de plannen te presenteren en stelt hen
vragen;
Nadere stukken en resterende antwoorden op de door de commissie gestelde vragen
moeten uiterlijk binnen 1 week na de presentatie naar de commissie worden gestuurd;
De commissie stelt een conceptadvies op;
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●
●
●

Partijen mogen een toets doen op feitelijke onjuistheden in de beoordeling (alleen dat deel
dat op hen betrekking heeft);
De commissie stelt het definitieve advies op, nadat de reflectie van de AKr op het
conceptadvies is ontvangen;
Het advies, inclusief de reflectie, gaat naar successievelijk het college, de raadscommissie
en gemeenteraad.

Aan beide partijen is op voorhand een lijst met beoordelingscriteria gestuurd die de commissie
hanteert om tot een goed advies te komen. Deze criteria zijn ontleend aan de Mediawet, de
Beleidsbrief lokale publieke media 2019 – 2024 van de gemeente Amsterdam en nadere afspraken
tussen de VNG en OLON/NLPO over het begrip Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA), het zgn.
Vernieuwingsconvenant Gemeenten-Lokale Omroepen. Al deze documenten zijn bijgevoegd in de
vorm van bijlagen. Deze lijst is door de commissieleden gebruikt om de scores toe te kennen. De
scores die bij de beoordeling konden worden gebruikt zijn onvoldoende (--), matig (-), voldoende (±),
goed (+) en uitstekend (++). Een samenvatting van de toegekende scores is opgenomen aan het
einde van hoofdstuk 2. Daarnaast is na toetsing van elk criterium kort verwoord welke score de
commissie toekent en waarom (gecursiveerd).
De plannen geven weer hoe beide partijen in de toekomst invulling willen geven aan de publieke
mediadiensten. Daarbij is één partij al vele jaren actief, terwijl de andere een nieuwkomer is. Hoe is
de commissie daarmee omgegaan? Conform bestendig beleid van het Commissariaat wordt ook
waarde toegekend aan de continuïteit van de publieke nieuwsvoorziening. Ervaringen uit het
verleden mogen in de beoordeling daarom wel een rol spelen, maar zodanig dat ruimte blijft bestaan
voor het aanwijzen van een nieuwkomer. Dit beleid heeft de commissie tot uitgangspunt genomen.
De doorlooptijd van het advies is kort geweest, na een kennismaking met de wethouder op 7
december was op 11 december 2018 de eerste officiële bijeenkomst van de commissie, op 16 januari
2019 is reeds een eerste concept besproken, na verwerking van de reactie van partijen is het advies
op 8 februari afgerond. Ondanks de grote druk op de termijn van advisering zijn in de ogen van de
commissie geen concessies gedaan aan de kwaliteit van het advies en de zorgvuldigheid van de
procedure. De uitkomst wordt unaniem door alle commissieleden onderschreven. De commissie is
graag bereid desgewenst op de raads(commissie)vergadering een toelichting te geven op het advies
en de wijze van totstandkoming.

Advies van de commissie
Uit de beoordelingen is C-Amsterdam naar voren gekomen als de best scorende partij. Om
verschillende redenen adviseert de commissie om niet nu al een keuze te maken voor C-Amsterdam
als nieuwe zendgemachtigde, maar om een tussenstap te maken. De overwegingen daarvoor zijn
opgenomen aan het einde van dit advies, in de conclusies en aanbevelingen.
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1

Meer informatie over de achtergrond van de commissieleden is te vinden in de bijlage.
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2. Beoordeling aanvragen zendmachtiging Lokale Publieke
Omroep
2.1 Juridische criteria (op basis van de Mediawet)
POA
Is het een rechtspersoon (vereniging of stichting)?*
Ja, het gaat om de stichting Publieke Omroep Amsterdam, waar Salto onder valt, een Open Access
platform. De stichting heeft verder een productie- en reclameovereenkomst met ATV B.V. voor de
lokale nieuwsvoorziening.
De aanvrager heeft een PBO2*
Ja, begin januari 2019 is een volledig nieuw PBO geïnstalleerd met 7 leden.
Heeft tot doel de uitvoering van de lokale publieke media-opdracht
Ja, zie artikel 2 van de statuten.
C-Amsterdam
Is het een rechtspersoon (vereniging of stichting)?*
Ja, C-Amsterdam maakt gebruik van de stichting Toon Beeld Lokale Omroep Amsterdam. Binnen de
stichting zal een B.V. worden opgericht ter uitvoering van de taken.
De aanvrager heeft een PBO*
Ja, C-Amsterdam heeft een PBO van 13 leden.
Heeft tot doel de uitvoering van de lokale publieke media-opdracht
Ja, zie artikel 2 van de statuten.

2.2 Inhoudelijke criteria
Representativiteit van het PBO*
POA (score +)
Het PBO van POA heeft 7 leden. Naast de wettelijk verplichte maatschappelijke geledingen in het
PBO zijn op verzoek van de gemeente de categorieën jongeren alsmede onderwijs en educatie
toegevoegd. POA heeft zelf nog de categorieën sport en ondernemers toegevoegd.
POA geeft aan dat de wettelijk verplichte categorie culturele diversiteit is vertegenwoordigd in de
gehele samenstelling van het PBO.
De samenstelling van het PBO voldoet aan het wettelijke criterium van representativiteit.

2

Programma Beleidsbepalend Orgaan, in Amsterdam ook wel de Mediaraad genoemd.
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Kanttekening bij dit beoordelingscriterium is dat het huidige PBO niet betrokken is geweest bij de
totstandkoming en het bepalen van het beleidsplan. Door aftreden/ontslag van het vorige PBO heeft
het nieuwe PBO daarin geen rol kunnen vervullen, terwijl dit wel wenselijk zou zijn. Inmiddels
beschikt POA over de schriftelijke instemming van het nieuwe PBO met het beleidsplan.
De commissie beoordeelt de representativiteit van het nieuwe PBO als goed.
C-Amsterdam (score ++)
Het PBO heeft 13 leden. Naast de wettelijk verplichte geledingen zijn de door de gemeente gewenste
categorieën jongeren en onderwijs vertegenwoordigd. Daarnaast heeft C-Amsterdam de categorieën
Ondernemerschap, innovatie en arbeidsmarkt, Duurzaamheid & circulaire economie en Sociale
innovatie & emancipatie toegevoegd. C-Amsterdam geeft aan dat de wettelijk verplichte categorie
culturele diversiteit in het DNA van de organisatie zit en in de gehele samenstelling van het PBO is
vertegenwoordigd.
De samenstelling van het PBO voldoet aan het wettelijke criterium van representativiteit.
De PBO leden vertegenwoordigen met elkaar diverse achtergronden qua sekse, LHBTI3, leeftijd,
culturele, etnische en religieuze achtergronden. Met 13 leden heeft het PBO een ruimere spreiding
over meer verschillende maatschappelijke geledingen dan de wettelijk verplichte geledingen.
Het PBO is (intensief) betrokken geweest bij de totstandkoming van het beleidsplan. C-Amsterdam
wil het PBO regelmatig inzetten bij de voorgenomen wekelijkse evaluatie van het programmaaanbod.
Gezien de samenstelling en de voorgenomen wijze van inzet van het PBO beoordeelt de commissie de
representativiteit van het PBO als uitstekend.

Invulling van het journalistieke aanbod
(inclusief promotie / hoe bereik je het publiek)
POA (score +/-)
POA beoogt met de merken AT5, FunX, Salto en Concertzender een complementair en volledig
aanbod te bieden. De nieuwszender AT5 heeft een lange staat van dienst en het merk AT5 geniet
bekendheid in Amsterdam en omstreken. De commissie waardeert de professionaliteit van de
nieuwszender en onderkent het belang van het merk AT5.
AT5 heeft, mede in reactie op de kritiek in het rapport van de Amsterdamse Kunstraad uit 2016,
binnen zijn journalistieke aanbod een onderscheid aangebracht tussen enerzijds snel nieuws (het
zogenaamde 1-1-2 nieuws) en anderzijds verdiepend nieuws, achtergronden en
onderzoeksjournalistiek. Hierdoor kan AT5 context en achtergronden toevoegen aan het dagelijkse
nieuws. Daarnaast wil de zender hiermee de politieke waakhondfunctie beter tot zijn recht laten
komen. Om deze verdieping meer handen en voeten te geven heeft de redactie zes
interessegebieden aangewezen “waar het schuurt, waar de politiek stevige debatten over voert, en
3

Lesbienne, homo, biseksueel, transgender of intersekse persoon.
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thema’s die Amsterdammers trots maken op hun stad.” De keuze wordt mede ondersteund door
recent onderzoek van Motivaction. Deze ontwikkelingen, waarmee de zender mede gevolg geeft aan
het advies van de Amsterdamse Kunstraad, beoordeelt de commissie positief. POA/AT5 heeft
daarnaast een reeks nieuwe formats in ontwikkeling4.
POA/AT5 heeft geen uitgewerkte strategie om zijn aanbod, inclusief het verdiepende aanbod dat
voortkomt uit de nieuwe koers, via internet en social media onder de aandacht te brengen van zijn
publiek.
Salto is een open access platform en maakt tegenwoordig onderdeel uit van POA. De commissie
onderschrijft het idee dat aanbieders uit de stad toegang moeten hebben tot een laagdrempelig
open kanaal (of kanalen) op verschillende platforms, met ruimte voor experiment, facilitaire
ondersteuning en kwaliteitsbewaking. De functie van multimediale werkplaats voor en door burgers
wil Salto verder uitbouwen tot dé Amsterdamse werkplaats voor radio- en tv-producties, podcasts en
vlogs. De commissie beoordeelt deze ontwikkeling positief.
Hierna zal bij de beoordelingen waar relevant ook het aanbod van Salto worden meegenomen, naast
dat van AT5. Daarbij neemt de commissie wel mee dat Salto primair faciliterend is en een open
platform biedt aan burgers, maar zich niet met de dagelijkse, lokale nieuwsvoorziening bezighoudt.
Dat laatste is de taak van AT5, waar ook het overgrote deel van de gemeentelijke bekostiging naartoe
gaat.
Radiozender FunX is populair onder jongeren, en trekt ook online en op social media veel publiek.
FunX, in het bijzonder de Amsterdamse redactie van FunX, is een waardevol onderdeel van het
publieke lokale media-aanbod. FunX opereert relatief autonoom en de bekostiging van FunX verloopt
gescheiden van de bekostiging van POA/AT5. Daarom geeft de commissie hier geen beoordeling van
het journalistieke aanbod van FunX. De commissie gaat ervan uit dat FunX onderdeel blijft van het
lokale media-aanbod in Amsterdam en dat de partij die de lokale zendmachtiging verkrijgt dit aanbod
blijft faciliteren.
Met de Concertzender is door POA een uitzendovereenkomst afgesloten, waarin is bepaald dat zij de
licentie mogen gebruiken om uit te kunnen zenden op de Amsterdamse kabel (via Salto)
Ook gebruikt de Concertzender regelmatig de studio’s van Salto en betaalt POA de auteursrechten
voor de Concertzender.
De commissie begrijpt dat POA de Concertzender op deze wijze faciliteert. Omdat de zender geen
specifiek op Amsterdam gericht journalistiek aanbod biedt, betrekt de commissie dit aanbod verder
niet in haar beoordeling.
De beoordeling van het journalistieke aanbod is een optelsom van bovenstaande elementen en de
overige inhoudelijke criteria voor het aanbod, zoals het inspelen op de informatiebehoefte in de stad
en de pluriformiteit en diversiteit van het aanbod. Hoewel POA/AT5 een aantal stappen heeft gezet
om zijn waakhondfunctie beter te vervullen en meer achtergronden en verdieping te bieden, vindt de
commissie dat POA/AT5 dit nog niet zodanig heeft uitgewerkt dat het aanbod daarmee aansluit op

4

POA heeft na de presentatie aanvullende informatie opgestuurd met voorbeelden van formats die in ontwikkeling zijn.
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de informatiebehoeften, diversiteit en pluriformiteit in de stad. De commissie beoordeelt het
journalistieke aanbod daarom als voldoende.
C-Amsterdam (score +/-)
C-Amsterdam bestaat uit drie pijlers: C-Amsterdam TV, C-Amsterdam D(igital) en C-Amsterdam
Radio. C-Amsterdam kiest voor één tv-kanaal. Op dit kanaal wisselen nieuws, achtergronden, human
interest, amusement en open access elkaar af. C-Amsterdam legt het accent op context-biedende en
diepgravende verslaggeving en wil meer originele content, minder herhalingen en het plan bevat
voorstellen voor een reeks nieuwe formats. C-Amsterdam wil een hoge mate van kwaliteit en
diversiteit bieden door minder kanalen en door te besparen op logistiek en techniek. Dit laatste
onder andere door gebruik te maken van mobiele apparatuur en studio’s alsmede van streaming
kanalen.
De plannen van C-Amsterdam zijn sprankelend en ambitieus. Het beleidsplan bevat veel voorbeelden
van nieuwe programma-ideeën, formats en thema’s. Het bevat een breed aanbod, met zowel nieuws
als achtergronden, dat goed aansluit op de tijdgeest, op relevante onderwerpen voor de stad en
gericht is op een breed publiek.
C-Amsterdam heeft een uitgewerkte strategie om zijn aanbod ook via internet en social media onder
de aandacht van het publiek te brengen.
C-Amsterdam zegt ook een dagelijkse nieuwsvoorziening te willen verzorgen, gebaseerd op
verslaggevers die in verschillende wijken actief zijn (elk stadsdeel zijn eigen verslaggever),
aangestuurd door de directeur en een team van eindredacteuren. De aanpak hiervan is interessant
maar niet geheel overtuigend. De commissie waardeert het dat C-Amsterdam met wijkverslaggevers
in de haarvaten van de stad wil zitten en met het nieuwsaanbod alle bevolkingsgroepen in de stad
wil aanspreken. C-Amsterdam heeft in haar gelederen gezorgd voor de nodige ervaring op het gebied
van nieuwsvoorziening. Niettemin vergt de opbouw van een professionele redactie die dagelijks
nieuws en achtergronden verzorgt, een behoorlijke investering, die C-Amsterdam in het beleidsplan
en de toelichting daarop slechts summier uitwerkt. C-Amsterdam beoogt de journalistieke
onafhankelijkheid te borgen via een nog op te stellen redactiestatuut. Het idealistische profiel van CAmsterdam (C-Amsterdam wil ‘de verbinder’ in de stad zijn), vormt een potentieel risico voor de
onafhankelijkheid van de nieuwsredactie, al geeft C-Amsterdam wel aan dat het alle stemmen uit de
stad wil laten horen en de dialoog wil stimuleren. C-Amsterdam zou op het terrein van de verzorging
van een dagelijkse nieuwsvoorziening in de stad kunnen profiteren van de opgebouwde ervaring en
merkbekendheid van AT5.
De commissie vindt de plannen van C-Amsterdam voor het journalistieke aanbod ambitieus en
vernieuwend. Vanwege de wijze van beoordeling van het journalistieke aanbod (als een optelsom die
mede is gebaseerd op de overige inhoudelijke criteria voor het aanbod, zie boven) is ook hier met
meer factoren rekening gehouden. De commissie vindt dat C-Amsterdam goed uitwerkt hoe het
journalistieke aanbod aansluit op de informatiebehoefte, pluriformiteit en diversiteit in de stad.
Omdat de wijze waarop C-Amsterdam een professionele, dagelijkse nieuwsvoorziening wil opzetten
nog niet overtuigend is uitgewerkt, beoordeelt de commissie de plannen van C-Amsterdam op dit
criterium als voldoende.
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Aansluiting op de informatiebehoefte in de stad
(inclusief natuurlijke habitat burger, eigen geografische identiteit)
POA (score +/-)
Het beleidsplan geeft aan dat de merken die onder POA vallen gezamenlijk een volledig en
complementair aanbod bieden, maar deze stelling is niet gebaseerd op een uitgewerkte en
onderbouwde analyse van de informatiebehoeften in de stad. Wel bevat het beleidsplan van POA
een filosofie of missie rond de informatiebehoefte in de stad: POA voelt zich verantwoordelijk voor
het bewaken van de kernwaarden van Amsterdam (openheid, tolerantie, vrijheid en democratie).
Volgens het beleidsplan is de invulling van het AT5 aanbod onder andere gebaseerd op het
Motivaction onderzoek onder de bevolking, maar de uitkomsten van dit onderzoek worden niet
vermeld. Met name hoe AT5 wil aansluiten bij de informatiebehoefte van verschillende groepen
Amsterdammers is onvoldoende uitgewerkt. In het beleidsplan wordt niet aangegeven hoe AT5
tegemoet wil komen aan de kritiek van onder meer de AKr dat de zender onvoldoende aansluit op de
diversiteit in bevolkingsgroepen en hun verschillende informatiebehoeften. Het bereiken en
aanspreken van verschillende bevolkingsgroepen belegt POA voor een groot deel bij de
toegangskanalen van Salto en bij FunX. Hoewel FunX goed inspeelt op de levensstijlen en
informatiebehoeften van jongeren en Salto een interessante kweekvijver is en een plek waarin
makers kunnen leren en experimenteren, ontslaat dit POA/AT5 niet van de verantwoordelijkheid om
ook in het reguliere aanbod van de dagelijkse nieuwszender AT5 aan te sluiten op zoveel mogelijk
bevolkingsgroepen in de stad. De commissie realiseert zich dat POA met de verschillende merken
verschillende bevolkingsgroepen wil bedienen, maar AT5 vormt de lokale nieuwsvoorziening van de
stad. Het benoemen van interessegebieden door de redactie kan bijdragen aan de aansluiting op de
informatiebehoefte in de stad, maar deze thema’s zijn erg globaal en komen niet voort uit een
daadwerkelijke analyse van de informatiebehoeften van de verschillende bevolkingsgroepen en
culturen en hoe hierop meer structureel kan worden ingespeeld.
Het plan gaat niet in op de geografische identiteit en/of afbakening van het aanbod5.
De commissie erkent enerzijds de eigenstandige waarde van de vier merken die onder POA vallen en
de complementariteit daarvan, maar vindt anderzijds dat AT5 als dagelijkse nieuwszender een zender
moet zijn waarin alle stemmen uit de stad aan bod komen en zich ook gerepresenteerd voelen in
onderwerpkeuze, gasten en perspectieven. Hoe AT5 dit wil bereiken, is niet nader uitgewerkt. De
commissie beoordeelt POA/AT5 op dit criterium daarom als voldoende.
C-Amsterdam (score +)
Het beleidsplan van C-Amsterdam bevat geen op onderzoek gebaseerde analyse van de
informatiebehoeften in de stad. Wel heeft C-Amsterdam een groot aantal mensen uit de stad
ondervraagd over de in de stad levende informatiebehoeften. Tevens wil C-Amsterdam op de digitale
platforms de behoefte en interesses van gebruikers gaan monitoren op basis van Google Analytics en
systemen als SmartOcto.

5

Hieronder wordt verstaan voor welke streek het aanbod is bedoeld met een eigen geografische, economische en
sociaal-culturele identiteit of enige mate van samenhang. Dit gebied kan de gemeentegrenzen overschrijden.
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Het beleidsplan bevat een filosofie of missie rond de informatiebehoefte in de stad: C-Amsterdam
legt de nadruk op de verbindende rol die het wil spelen in de stad. C-Amsterdam wil dat burgers
elkaar kennen en met elkaar in dialoog gaan en dat de stad daardoor verdraagzamer en veiliger
wordt. C-Amsterdam beoogt een inclusieve aanpak en een positief-kritische toon.
C-Amsterdam geeft blijk van hoe het wil aansluiten bij wat er leeft in de stad en daarbij doelgroepen
aan zich wil binden die door het huidige lokale media-aanbod in haar ogen onvoldoende worden
aangesproken.
Het plan gaat niet in op de geografische identiteit en/of afbakening van het aanbod.6
C-Amsterdam voorziet in eerste instantie een terugval in het aantal kijkers/luisteraars/bezoekers die
het in de eerste jaren kan bedienen doordat het opnieuw bekendheid moet opbouwen.
C-Amsterdam gaat bij de berekening van reclame-inkomsten voor televisie in het eerste jaar uit van
een weekbereik van 80.000 kijkers en beoogt te groeien naar 150.000 kijkers in 2024. Daarmee
begint het met een lager aantal kijkers dan het huidige aantal kijkers van AT5. C-Amsterdam geeft
daarbij aan dat de ambitie hoger ligt, maar dat ze voor de begroting wil uitgaan van een
conservatieve schatting.
C-Amsterdam geeft duidelijk aan hoe het wil aansluiten bij alle in de stad levende
informatiebehoeften en tevens hoe het deze informatiebehoeften continu wil monitoren. De
commissie beoordeelt C-Amsterdam op dit criterium daarom als goed.

Aansluiting op de pluriformiteit en diversiteit in de stad
POA (score +/-)
POA/AT5 geeft aan dat AT5 een voortrekkersrol wil spelen op het gebied van diversiteit in het mediaaanbod. Daarmee zou de organisatie in principe beter dan nu het geval is, kunnen aansluiten op de
pluriformiteit en diversiteit in de stad. De commissie is hierover positief. Het is de commissie echter
niet geheel duidelijk geworden op welke wijze AT5 dit voornemen concreet, via programmering,
publiek, personeel en partners gaat invullen en realiseren.
AT5 heeft in de loop der jaren verschillende presentatoren van diverse afkomst in dienst gehad,
waarvan er een aantal is doorgestroomd naar programma’s bij landelijke omroepen. AT5, Salto en
FunX zijn aanwezig bij en doen verslag van verschillende evenementen en festivals in de stad,
waaronder Kwaku, de Canal Parade, Museumnacht en Uitmarkt en AT5 werkt onder meer samen
met het Parool in een onderzoeksjournalistiek project naar sekswerkers in de stad. De commissie
waardeert deze voor de stad belangrijke activiteiten, waarin ook de diversiteit en pluriformiteit van
de stad tot uitdrukking komen. De thema’s die AT5 in zijn beleidsplan benoemt als
aandachtsgebieden in de programmering bieden in principe ook mogelijkheden om daarbinnen de
ervaringen van verschillende Amsterdammers tot uitdrukking te laten komen. De commissie mist
echter een concrete aanpak van hoe AT5 binnen deze thema’s en in zijn reguliere verslaggeving en
verdiepende journalistiek wil aansluiten op de diversiteit en pluriformiteit in de stad.
6

Zie vorige noot.
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De open kanalen van Salto bieden ruimte aan eigen programma’s van een groot aantal community's
in de stad. Daarmee bieden de open kanalen van Salto ook ruimte aan veel verschillende
bevolkingsgroepen. Turkse en Marokkaanse Amsterdammers zijn echter nog onvoldoende aanwezig
op deze kanalen. Met de animatieserie Mocro Park en de plannen voor een redactie gericht op
Turkse Amsterdammers wil POA hier via Salto verandering in brengen. De commissie waardeert
initiatieven om op Salto ruimte te creëren voor zoveel mogelijk bevolkingsgroepen om hun stem te
laten horen, dit mede ter bevordering van diversiteit in het media-aanbod en hoopt dat dit een
structureel karakter krijgt.
Zoals eerder opgemerkt, vindt de commissie het belangrijk dat – naast Salto en FunX – de dagelijkse
nieuwszender AT5 ook zelf aansluit op de pluriformiteit en diversiteit in de stad. POA/AT5 geeft aan
dat dit onder andere tot uitdrukking komt in de presentatoren van AT5 en de evenementen waarvan
de zender verslag doet. De commissie waardeert dit maar vindt dat POA/AT5 onvoldoende uitwerkt
hoe de pluriformiteit en diversiteit in de gehele programmering, via samenwerking met partners, en
aansluitend op het publiek, tot uitdrukking komt. Daarom beoordeelt de commissie POA/AT5 op dit
criterium met een voldoende.
C-Amsterdam (score +)
C-Amsterdam laat in de beoogde bezetting van bestuur en directie als ook de samenstelling van het
PBO zien dat het diversiteit en pluriformiteit serieus neemt. C-Amsterdam wil een podium bieden
aan een nieuwe lichting opiniemakers uit alle bevolkingsgroepen en generaties. Ook in de
ontwikkeling van het netwerk, samenwerkingspartners en programma-ideeën komt de ambitie om
een divers en inclusief media-aanbod te realiseren duidelijk naar voren.
C-Amsterdam loopt door het ideologisch getinte profiel wel een risico dat het er niet in slaagt om
delen van de Amsterdamse bevolking aan te spreken die kritisch staan tegenover culturele
diversiteit. Tegelijkertijd wil C-Amsterdam bijdragen aan wederzijdse kennis van de verschillende
bevolkingsgroepen in de stad over elkaar, onder andere door het vertellen van verhalen en het
voeden van de dialoog, waarbij alle groepen aan bod kunnen komen.
De commissie ziet dat C-Amsterdam in zowel haar programma’s, personeel als partners een pluriform
en divers karakter heeft weten te bewerkstelligen. Dit geeft het vertrouwen dat C-Amsterdam de
aansluiting op pluriformiteit en diversiteit ook in de verdere praktijk zal realiseren. De commissie
beoordeelt C-Amsterdam op dit criterium daarom als goed.

Personeelsbestand is een afspiegeling van de Amsterdamse bevolking
POA (score +/-)
POA/AT5 geeft aan dat AT5 een voortrekkersrol wil spelen op het gebied van diversiteit in personeel.
Uit het overzicht van het personeelsbestand van AT5 blijkt dat de verhouding m/v bij AT5 zo is dat
bijna 2/3 van het personeel uit mannen bestaat. Onder de freelancers is het aandeel mannen hoger,
onder de stagiaires is het aandeel vrouwen hoger. Bij AT5 werken 18 mensen met een bi-culturele of
LHBTI-achtergrond, wanneer de shared services worden meegerekend zijn het er 28. Daarbij is
onduidelijk of dit op het totaal van de vaste medewerkers is, of inclusief freelancers en stagiaires.
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POA heeft 11 medewerkers waarvan meer dan de helft uit mannen bestaat. Van de 11 medewerkers
hebben er 6 een bi-culturele of LHBTI-achtergrond.
Volgens AT5 is er veel instroom van stagiaires en probeert AT5 bij de selectie daarvan ook rekening
te houden met diversiteit (in alle opzichten).
AT5 geeft aan dat goede mensen, en zeker goede diversiteitskandidaten, vaak doorstromen naar de
landelijke omroepen. In die zin functioneert de zender als kweekvijver voor nieuw (divers) talent,
zeker als het gaat om presentatoren. Dit is positief. Gevolg is wel dat AT5 daardoor telkens opnieuw
op zoek moet naar medewerkers en goede mensen met een ‘diverse achtergrond’ moeilijk kan
vasthouden.
POA/AT5 geeft aan dat de diversiteit op de redactie nog onvoldoende zichtbaar en aanwezig is, maar
heeft – in de na de presentatie toegestuurde informatie - aangekondigd te beginnen met een
diversiteitstraject en de uitrol van een diversiteitschapter. Mogelijk zullen deze trajecten ook
doorwerken in het personeelsbeleid.
De commissie waardeert het voornemen van POA/AT5 om acties te ondernemen die de diversiteit van
het personeelsbestand moeten bevorderen. De commissie vindt echter dat van een nieuwszender in
een stad als Amsterdam, met een zeer divers samengestelde bevolking, verwacht kan worden dat
deze al eerder beleid had ontwikkeld om diversiteit op de redactie en in alle geledingen van het
personeelsbestand te bevorderen. De commissie waardeert POA/AT5 op dit criterium daarom als
voldoende.
C-Amsterdam (score +)
C-Amsterdam laat in de bezetting van bestuur, directie, PBO, denktank en Comité van Aanbeveling
zien dat het diversiteit serieus neemt. Diversiteit en inclusie zijn integraal onderdeel van de
bedrijfsstrategie en van het wervings- en selectiebeleid van de organisatie. Dit beoordeelt de
commissie positief. Of C-Amsterdam er daadwerkelijk in zal slagen een divers personeelsbestand te
krijgen, is op dit moment nog niet duidelijk. De eerste signalen zijn echter bemoedigend.
Omdat diversiteit en inclusie duidelijk (integraal) onderdeel zijn van de bedrijfsstrategie en het
wervings- en selectiebeleid beoordeelt de commissie C-Amsterdam op dit criterium als goed.

Speelt in op trends en ontwikkelingen in mediagebruik van de beoogde doelgroepen
(inclusief digitalisering)
POA (score +)
AT5 geeft aan dat het de focus heeft verlegd van het produceren en distribueren van zijn nieuws via
lineaire TV naar online en non-lineaire platforms (‘digital first’), aansluitend op veranderingen in het
mediagebruik. Met alleen lineaire TV zijn steeds minder Amsterdammers te bereiken. AT5 heeft,
afgaand op de cijfers in het beleidsplan en de presentatie, een groot aantal volgers op internet en
social media. POA laat in het beleidsplan dan ook goede bereikcijfers zien voor de online en sociale
media platforms van AT5, FunX en Salto. Blijkens de presentatie van POA is het bereik van AT5 op
sociale media groeiende (AT5 behoort bijvoorbeeld tot de landelijke top tien met ruim 300 duizend
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Twittervolgers). Dit bereik wil POA verder vergroten. De commissie waardeert het grote aantal online
bezoekers. In het beleidsplan staan echter geen concrete ambities met betrekking tot toekomstig
bereik. De engagementcijfers7 zijn bovendien relatief bescheiden.
AT5 geeft aan dat er grenzen zitten aan de groei (ook vanwege de streekgebondenheid) en heeft de
ambities om die reden verlegd: doelstelling is voor de toekomst met name om de bestaande
bezoekers langer vast te houden en meer paginaweergaven per bezoeker tot stand te brengen.
Twee derde van het media-aanbod is tegenwoordig ‘mobiel’. De TV-uitzending van 17.00 uur is een
samenvatting van het online nieuws. Het mobiele nummer van AT5 wordt veel gebruikt (Whatsappberichten, mensen bellen). AT5 geeft tevens aan een nieuwe app te hebben of is van plan deze te
ontwikkelen en menskracht vrij te spelen door het ontwikkelen van nieuwe mediatools.
De commissie waardeert het dat POA in het beleidsplan aangeeft te willen investeren in innovatie8,
onder andere in een recommendation engine (m.b.v. Artificial Intelligence). Bij Salto is eigen software
ontwikkeld om flexibel te kunnen programmeren: Open Salto.
De commissie waardeert de wijze waarop POA/AT5 een transitie maakt naar een ‘digital first’
nieuwsorganisatie en beoordeelt POA/AT5 op dit criterium als goed.
C-Amsterdam (score ++)
Het plan van C-Amsterdam bevat een goed uitgewerkte online strategie, waarin het gebruik van
social media en online platforms is afgestemd op doelgroepen, functies en activiteiten.
De commissie waardeert de inzet van C-Amsterdam om met nieuwe, goedkope en flexibele
technieken te werken (MoJo’s, streaming media), en gebruik te maken van een gezamenlijke
voorziening (MediaChoice).
Ook waardeert de commissie het dat C-Amsterdam nieuwe formats voor radio, televisie, online en
social media platforms ontwikkelt en gebruik maakt van vloggers. Daarmee creëert het een
innovatief media-aanbod dat aansluit op trends in het mediagebruik.
C-Amsterdam toont dat het in veel verschillende opzichten goed inspeelt op digitalisering en werkt
goed uit hoe het inspeelt op trends in mediagebruik (die per doelgroep, functie en activiteit kunnen
verschillen). C-Amsterdam is daarin vernieuwender en ambitieuzer dan POA/AT5. De commissie
beoordeelt C-Amsterdam op dit criterium daarom als uitstekend.

Talentontwikkeling
POA (score +)
AT5 creëert jaarlijks zo’n 150 stageplekken. Er is intensieve begeleiding door coaches van jonge
mensen en stagiaires op de werkvloer. Daarmee doet de nieuwszender aan talentontwikkeling. Dit
7

8

De commissie doelt dan bijvoorbeeld op de mate waarin sprake is van interactieve posts, betrekken van iconen uit de
stad, taggen/linken vanuit de verschillende bevolkings- of doelgroepen.
Kanttekening daarbij is nog wel dat de ruimte hiervoor beperkt lijkt gezien het oplopend tekort in de begroting.
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blijkt ook uit het feit dat talent regelmatig doorstroomt naar landelijke zenders. Ook FunX biedt
ruimte aan en is springplank voor jong talent. Bij Salto geldt het motto ‘learning by doing’. De
commissie waardeert deze functie van POA/AT5 en Salto.
POA staat open voor jong, divers talent en initiatieven om op dit terrein met anderen samen te
werken, maar kan geen eigen opleiding bieden binnen de huidige middelen.
Vanwege de ruime mogelijkheden voor stages, de begeleiding die AT5 stagiaires biedt en de wijze
waarop AT5 en ook FunX en Salto daarmee bijdragen aan talentonwikkeling beoordeelt de commissie
POA op dit criterium als goed.
C-Amsterdam (score +)
C-Amsterdam geeft aan veel te willen werken met jong talent, stagiaires, herintreders etc. en heeft
in de begroting een budget voor talentontwikkeling gereserveerd. Daarnaast heeft C-Amsterdam de
ambitie talent vanuit de samenwerkingspartners te laten binnenstromen. Zo heeft C-Amsterdam een
samenwerking met de Filmacademie en Studio West, beide organisaties die veel jong talent
binnenhalen.
De commissie ziet hierin de belofte dat C-Amsterdam een goede bijdrage kan leveren aan
talentontwikkeling binnen de media.
Vanwege de ruime aandacht voor en investering in talentontwikkeling beoordeelt de commissie CAmsterdam op dit criterium als goed.

Mediawijsheid
Hoewel het onderwerp mediawijsheid geen expliciete aandacht krijgt in beide beleidsplannen, heeft
de commissie besloten hieraan, vanwege het belang dat partijen daaraan blijkens hun presentaties
en aanvullende informatie blijken te hechten, toch scores toe te kennen.
POA (score +/-)
De Salto kanalen, de Salto Space (met als motto ‘learning by doing’) en het aanbod voor jongeren van
AT5 zijn wellicht te duiden als activiteiten die bijdragen aan het bevorderen van mediawijsheid. Het
accent ligt daarbij op ‘makerswijsheid’: Amsterdammers en community's worden gestimuleerd en
gefaciliteerd in het zelf verzorgen van media-aanbod.
Op het gebied van mediawijsheid hebben SALTO en AT5 bovendien structurele samenwerkingen met
onderwijsinstellingen (Hogeschool van Amsterdam, ROC en Mediacollege) waarbij studenten in het
kader van hun opleiding dagelijkse mediaproducties verzorgen op radio en tv bij SALTO als onderdeel
van het curriculum.
Omdat het beleidsplan geen uitgewerkt beleid bevat rond mediawijsheid, maar POA wel activiteiten
verricht die als zodanig te duiden zijn (en vooral als ‘makerswijsheid’) beoordeelt de commissie POA
op dit criterium als voldoende.
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C-Amsterdam (score +/-)
Het onderwerp mediawijsheid krijgt in het Beleidsplan van C -Amsterdam geen expliciete aandacht.
In de presentatie heeft C-Amsterdam toegelicht dat het mediawijsheid een belangrijk onderwerp
vindt en op welke wijze dit tot uitdrukking komt. C-Amsterdam ziet mediawijsheid als de
Amsterdammers wegwijs maken in het media-aanbod, te weten de programma’s, de site, de apps en
social media met als groot voorbeeld ‘de digitale stad’. Vanaf het begin zet C-Amsterdam hier sterk
op in, door de ontwikkeling van een helpfunctie, een chatfunctie, verwerking van de feedback van
hulpgevers en een passend format (wat is (fake) news)?
Omdat het beleidsplan geen uitgewerkt beleid bevat rond mediawijsheid maar C-Amsterdam wel
activiteiten verricht die als zodanig te duiden zijn (vooral het op toegankelijke wijze wegwijs maken
van gebruikers in het totale media-aanbod van C-Amsterdam), beoordeelt de commissie CAmsterdam op dit criterium als voldoende.

Maakt gebruik van verschillende platforms: radio, tv, internet
POA (score +)
POA en de onderliggende merken (AT5, Salto, FunX en Concertzender) gebruiken alle platforms:
online, social media, TV en radio. De commissie vindt dat het beleidsplan het gebruik van deze
platforms voor verschillende vormen van content en verschillende doelgroepen goed
beargumenteert.
Hoewel AT5 heeft geïnvesteerd in het online-domein en zich heeft aangepast aan de grote
veranderingen in de mediawereld, met name de komst van het online nieuws, wil AT5 zich
uiteindelijk niet onderscheiden door het mediumtype maar door (de kwaliteit van) het nieuws. De
focus ligt daarbij op verdieping, duiding en originaliteit, waarbij de grootste uitdaging is om de
(politieke) waakhondfunctie op niveau te houden. Om die reden is de zgn. variaprogrammering
afgeschaft. De commissie waardeert deze focus als positief.
Er zijn voorts plannen voor een pilot met een stadsbrede radiozender, in samenwerking met
leerlingen van Amsterdamse media-opleidingen. POA geeft aan dat nader onderzoek nodig is om de
behoefte hieraan te peilen en dat zowel voor dit onderzoek als voor de opbouw van een
professionele redactie extra budget nodig is.
POA gebruikt verschillende platforms (radio, televisie en online). De commissie beoordeelt de wijze
waarop POA deze platforms inzet, binnen de door hen voorgestane strategie, als logisch en goed
onderbouwd. De commissie beoordeelt POA op dit criterium als goed.
C-Amsterdam (score +)
C-Amsterdam maakt gebruik van alle platforms: TV, radio, online en social media platforms. De
commissie vindt dat het beleidsplan het gebruik van deze platforms voor verschillende vormen van
content en verschillende doelgroepen goed beargumenteert.
C-Amsterdam werkt ook de onderlinge verhouding tussen deze platforms goed uit in een
crossmediale strategie. Goede voorbeelden van hoe de verbindingen tussen de verschillende
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platforms worden gelegd zijn de wijze waarop C-Amsterdam in zijn online platform (C-Amsterdam D)
fragmenten uit tv- en radio-uitzendingen zal herprogrammeren en online gatherings wil organiseren
over thema’s die in programma’s worden belicht.
C-Amsterdam wil de Salto kanalen comprimeren tot één, horizontaal geprogrammeerd kanaal
waarop aanbieders overdag kunnen uitzenden. Open access aanbod zou verder online beschikbaar
gemaakt moeten worden. De commissie acht deze keuze verdedigbaar, met het oog op een efficiënt
gebruik van middelen en de verschuiving van mediagebruik naar online. Een dergelijke keuze vergt
wel nadere uitwerking. De commissie onderschrijft het idee dat aanbieders uit de stad toegang
moeten houden tot een laagdrempelig open kanaal of kanalen op TV en online, met ruimte voor
experiment, facilitaire ondersteuning en kwaliteitsbewaking.
C-Amsterdam heeft plannen voor de opbouw van een Amsterdamse radiozender die zich op een
breed publiek richt.
C-Amsterdam gebruikt verschillende platforms (radio, televisie en online). De commissie beoordeelt
de wijze waarop C-Amsterdam deze platforms inzet, binnen de door hen voorgestane strategie, als
logisch en goed onderbouwd. De commissie beoordeelt C-Amsterdam op dit criterium als goed.

Werkt samen met bijvoorbeeld bibliotheken, onderwijs, culturele organisaties en andere
media-instellingen
POA (score +)
POA/AT5 werkt samen met verschillende organisaties in en buiten de stad. Voorbeelden zijn de
samenwerking van NH Media met Le Champion, waardoor AT5 grote sportevenementen kan
verslaan, het deskundigennetwerk via Speakers Corner, het organiseren van debatten en koppelen
aan specifieke onderzoeksonderwerpen met De Balie, Pakhuis de Zwijger en Podium Mozaïek, en een
opsporingsprogramma i.s.m. burgers, politie en OM (Bureau 020). De commissie beoordeelt dit
positief.
Wel vindt de commissie dat POA/AT5 weinig concrete voornemens van (ver)nieuw(end)e
samenwerkingsvormen verwoordt, al is er wel sprake van een groot aantal verschillende
samenwerkingspartners.
Ook de samenwerking met NH Media en de daarmee behaalde synergievoordelen beoordeelt de
commissie positief als het om staffuncties en bedrijfsvoering gaat en mits hierover transparante,
zakelijke afspraken worden gemaakt. Minder positief is de commissie over het delen van inhoudelijke
en strategische functies, zoals een hoofdredacteur.
POA heeft de vraag of de bereidheid bestaat om samen te gaan met C-Amsterdam negatief
beantwoord. Een nader verkennend onderzoek naar het volledig samengaan van beide organisaties
acht POA niet zinvol, wel staat POA open voor samenwerking in de programmering. POA is hierover
inmiddels het gesprek gestart met C-Amsterdam.
De commissie waardeert de samenwerking tussen POA/AT5 met partners binnen en buiten de stad, inclusief
NH Media, voor zover het behaalde synergievoordelen betreft, als positief. Daarom beoordeelt de commissie
POA/AT5 op dit criterium als goed.
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C-Amsterdam (score +)
C-Amsterdam zet in op langdurige samenwerking met partners. De commissie waardeert de mate
waarin C-Amsterdam al contact heeft gelegd met veel en diverse samenwerkingspartners in de stad
en daarmee op vernieuwende manieren wil samenwerken, en waardeert ook de gedegen
samenstelling van het Comité van Aanbeveling.
C-Amsterdam heeft aangegeven open te staan voor samenwerking met AT5 en Salto, mits dit
bijdraagt aan het realiseren van de ambitie om een inclusieve en innovatieve omroep voor geheel
Amsterdam te zijn. Daarbij heeft C-Amsterdam open gelaten of dit samenwerken ook de vorm zou
kunnen krijgen van samengaan. De commissie waardeert dit en vindt dit een belangrijk voornemen.
De commissie waardeert de samenwerking die C-Amsterdam al is aangegaan met veel en diverse
samenwerkingspartners als positief en daarbij vooral ook de vernieuwende manieren waarop CAmsterdam deze samenwerkingsverbanden wil benutten voor het aanbod dat C-Amsterdam wil
produceren. De commissie beoordeelt C-Amsterdam op dit criterium als goed.

Interactie en participatie van burgers en groepen
POA (score +/-)
POA/AT5 noemt het mobiele nummer van AT5 en de app Amsterdam & ik als voorbeelden van
manieren waarop AT5 interactie met burgers wil stimuleren. Interactie is ook onderdeel van het AT5
aanbod voor scholieren. Daarnaast noemt POA in het beleidsplan de interactie van AT5 (en Salto) bij
evenementen en de sterke interactie met luisteraars bij FunX.
AT5 geeft daarnaast aan veel gebruik te maken tips van kijkers en luisteraars. Dit zijn positieve
aspecten in de werkwijze van een lokale zender. Gezien de mogelijkheden die sociale media bieden
voor interactie, maar ook voor participatie, zouden de ambities van een lokale zender echter groter
kunnen zijn en zou AT5 meer kunnen doen om de betrokkenheid van inwoners van de stad bij de
zender te vergroten. AT 5 zou de input van burgers op sociale media bijvoorbeeld ook kunnen
gebruiken om nieuwe onderwerpen te agenderen voor hun nieuws- en achtergrondreportages, of
online panels kunnen oprichten om input uit te halen en/of hun aanbod mee te evalueren.
De commissie waardeert de verschillende manieren waarop POA/AT5 met burgers interacteert en de
mogelijkheden die Salto biedt voor participatie, maar vindt de wijze waarop interactie én participatie
zijn uitgewerkt nog weinig ambitieus. De commissie beoordeelt POA op dit criterium daarom als
voldoende.
C-Amsterdam (score +)
C-Amsterdam benadrukt co-creatie, participatie en interactie met organisaties en burgers. Zo wil het
een social mediastrategie ontwikkelen voor interactie met burgers en een publiekspanel instellen dat
onderwerpen kan aandragen en programma’s kan evalueren. C-Amsterdam heeft uitgewerkt welke
doelgroepen, functies en activiteiten zich lenen voor de verschillende social mediakanalen
(Facebook, WhatsApp, Instagram etc.). C-Amsterdam geeft daarmee blijk van concrete voornemens
over de wijze waarop het social media wil inzetten en heeft tevens enkele vernieuwende ideeën voor
specifieke programmaformats voor social media, waarbij ook buurtbewoners uit verschillende wijken
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via (onder meer) een panel een inhoudelijke inbreng hebben. Tot slot is men voornemens via CAmsterdam D-formats voor en door jongeren te laten maken en zijn er plannen hen nieuwe tools te
geven op hun mobiel (die ook op de oude telefoons werken).
De commissie vindt de plannen van C-Amsterdam voor interactie, co-creatie en participatie goed
uitgewerkt, vernieuwend en ambitieus. De commissie beoordeelt C-Amsterdam op dit criterium
daarom als goed.

2.3 Governance
POA (score: -)
Huidige situatie: bestuurlijk niveau

Leden persoonlijke titel

Lid AVROTROS/PAROOL

Lid NH Media

RvT POA

Bestuur POA
(100% aandeelhouder ATV B.V.)
x Directeur/bestuurder POA
x Directeur/bestuurder NH
Media (tot 01.01.2019)

Programmabeleidsbepalend
orgaan (PBO)

AT5
Amstel Televisie Vijf BV
Productie programma AT5
Portefeuillehouder:
Directeur/bestuurder NH
Media (tot 01-01-2019) -

SALTO/FunX/Concertzender
Productie open acces aanbod
Portefeuillehouder:

Directeur/bestuurder POA

POA is in naam de opvolger van SALTO (Stichting Amsterdamse Lokale Televisie Omroep), sinds 1984
de Publieke Media instelling van de gemeente Amsterdam. De stichting AT5 is vanwege
bezuinigingen en een daarop volgend dreigend faillissement in 2012 geliquideerd, waarna de
activiteiten werden overgenomen door AVRO/TROS, RTV NH Media en Het Parool via Stichting
Nieuw Amsterdams Bereik (SNAB). Dit leidde tot de oprichting van het nieuwe productiebedrijf
Amstel Televisie Vijf oftewel ATV B.V. De samenwerking tussen POA en ATV B.V. berust op een in
2012 afgesloten productie- en reclameovereenkomst, met een looptijd tot 1 januari 2023.
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De AKr heeft in zijn advies uit 2016 uitvoerig beschreven hoe AT5 na de bezuiniging van de gemeente
in 2012 in handen is gekomen van de regionale en landelijke omroep (het Parool heeft zich later
teruggetrokken). Vanwege verschillende omstandigheden, waaronder fiscale aspecten (de
doorberekening van BTW) en de wens AT5 tot 14de regionale omroep te laten uitgroeien, wordt
besloten de aandelen over te dragen aan POA en wordt de SNAB opgeheven. Per 31 december 2015
krijgt POA 100% van de aandelen van ATV B.V. in handen. Naast (enig) aandeelhouder is POA tevens
bestuurder van deze B.V. Binnen het bestuur van POA, dat statutair uit maximaal twee personen
bestaat, is sprake van een portefeuilleverdeling. Eén van beide bestuurders heeft de ATV B.V. in
portefeuille.
Zie ook art. 3 Bestuursreglement POA:
“De Stichting vormt het bestuur van ATV B.V. Eén Bestuurder wordt belast met het
bestuur van ATV B.V. en wordt hiertoe een volmacht verstrekt door het Bestuur. Deze
volmacht wordt voorafgaand goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Namens ATV B.V.
zal deze (onbeperkte) volmacht worden ingeschreven in het handelsregister.”

Het idee hierachter is om op bestuurlijk niveau meer evenwicht te brengen in de verschillende
activiteiten van POA en ook de grotere partij, de zender AT5, aan te kunnen sturen. Het moest verder
de slagkracht - met het oog op noodzakelijke hervormingen - vergroten en ertoe leiden dat “beide
entiteiten eenduidig zouden kunnen worden aangestuurd.”9 Daarnaast speelden ook fiscale aspecten
een rol (met name de doorberekening van BTW).
Door de combinatie van eigenaar/enig aandeelhouder en een bestuurderspositie komt de
zeggenschap over ATV ogenschijnlijk bij POA te liggen. In praktijk pakt dat echter niet zo uit.
ATV B.V. is verkocht aan POA maar de feitelijke zeggenschap is komen te berusten bij RTV NH,
intussen omgedoopt tot NH Media. Het bedrijfsmatig onderbrengen van ATV B.V. bij de regionale
omroep, waarbij synergie werd gezocht in de bedrijfsvoering en staffuncties, is één, het delen van de
strategische functies zoals de directievoering en de hoofdredactie gaat een stap verder. De
toenmalige bestuurder van NH Media werd niet alleen gevraagd de directievoering van ATV zolang
voor zijn rekening te nemen, maar werd tevens tot tweede POA-bestuurder benoemd. De commissie
deelt de opvatting van de Kunstraad dat de eigenzinnige en onafhankelijke positie van AT5 hierdoor
onder druk is komen te staan.
De tweede oorzaak is dat de statuten van ATV B.V. nooit in lijn zijn gebracht met de statuten van
POA. De statuten van ATV B.V. bepalen namelijk dat de directie van ATV B.V. is belast met het
besturen van de vennootschap. Deze statuten gaan dus uit van de situatie dat de directievoering en
het bestuur berusten bij één en dezelfde (rechts)persoon. Dat is echter niet meer zo, immers de
dagelijkse leiding berust bij de directeur-bestuurder van NH Media, en niet bij de rechtspersoon POA.
Nu POA heeft aangekondigd dat de onlangs aangetreden nieuwe (interim) directeur van ATV B.V.
geen (interim) bestuurder van POA zal worden, ontstaat er een vreemde en ondoorzichtige situatie.
Want wie is er nu verantwoordelijk voor ATV B.V., de directeur-bestuurder van POA, de interimdirecteur die tevens bestuurder van NH Media is, of beide? In het laatste geval is bovendien sprake

9

Brief van POA aan CvdM, 17/12/2015.
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van een directeur-bestuurder POA die een (niet ondergeschikte) andere directeur-bestuurder (van
NH Media) moet aansturen. De commissie acht deze onduidelijkheid ongewenst.
De commissie heeft op de hoorzitting aan POA de vraag gesteld of de optie is overwogen het
personeel van AT5 onder de stichting POA te brengen, net als het personeel van Salto. Het antwoord
daarop luidt dat daarover op die manier nog niet is nagedacht. De B.V. is destijds mede bedacht om
aan risicospreiding te doen. De vraag hoe de organisatie in de toekomst het beste kan worden
ingericht vindt POA een moeilijke vraag, mede vanwege de vrees die bestaat om daarbij tevens de
synergievoordelen kwijt te raken.
Huidige situatie: Raad van Toezicht
POA kent momenteel een two tier model met twee organen, een bestuur en een RvT, en dus formeel
een duidelijke scheiding tussen bestuur en toezicht. De taken en verantwoordelijkheden inclusief de
verhouding tussen beide organen zijn terug te vinden in de statuten en het bestuursreglement.
Zowel de Mediawet als de Governance code Publieke Omroep 2018 stellen eisen aan het toezicht en
scheiding van functies. Aan de eis van onafhankelijkheid van het toezicht is bij de RvT van POA niet
steeds voldaan.10 Historisch waren de aandelen van ATV B.V. in handen van de SNAB, met als
achterliggende partijen RTV NH (tegenwoordig aangeduid als NH Media) en AVROTROS (Het Parool
heeft zich als gezegd na verloop van tijd teruggetrokken). Deze historie heeft geleid tot statutaire
zetels van deze twee organisaties in de RvT van POA (zie lid 4 van de statuten), die tot op de dag van
vandaag zijn gehandhaafd. Deze leden zitten niet op persoonlijke titel in het toezichthoudende
orgaan maar namens een organisatie, namelijk de regionale omroeporganisatie van Noord-Holland
en AVROTROS. Hoewel alle aandelen inmiddels in handen zijn van POA bestaan met deze
organisaties nog wel allerlei zakelijke banden, waardoor van onafhankelijkheid van de
toezichthouder geen sprake kan zijn. Voorbeelden zijn het gebruik van het merk AT5 door NH Media,
de uitbesteding aan NH Media van de reclameactiviteiten en acquisitie en het doorzetten van
camerabeelden van bijvoorbeeld de Gay Pride of het Prinsengrachtconcert naar AVROTROS. Dat er
nauwe banden bestaan, blijkt ook uit het feit dat de voltallige directie van AVROTROS een
strategische positie bekleedt of heeft bekleed bij POA (de één als huidig lid Raad van Toezicht POA en
de ander als voormalig hoofdredacteur van AT5). Dat er sprake is van samenwerking en zakelijke
banden ziet de commissie niet als probleem, integendeel, maar benoeming in een RvT is in een
dergelijke situatie ongewenst. Dat dergelijke statutaire zetels op gespannen voet staan met de
huidige governance-inzichten is door POA inmiddels onderkend. Om die reden heeft het lid dat is
voorgedragen door de AVROTROS inmiddels besloten uit de RvT van POA terug te treden. Gezien het
feit dat de AVRO TROS geen partij meer is in ATV B.V., is besloten dat AVROTROS geen bindende
voordracht meer kan doen. De statuten worden daarop aangepast. Het lid dat is benoemd door NH
Media blijft vooralsnog aan maar wel neemt POA bij de komende aanpassing van de governance ook
de huidige inzichten mee dat RvT-leden geen deelbelangen kunnen behartigen.

10

Hoewel de landelijke normen niet rechtstreeks toepasselijk zijn op lokale media, vormen deze wel een belangrijk
toetsingskader waaraan lokale publieke media worden gespiegeld. De OLON en NLPO hierover:
“Belangrijke principes bij ‘good governance’ zijn dat binnen een organisatie deugdelijk, onafhankelijk en deskundig
toezicht wordt uitgeoefend én dat er een scheiding bestaat tussen de dagelijkse leiding en het interne toezicht daarop.
(…) De Mediawet schrijft intern toezicht en deze scheiding expliciet voor als het gaat om landelijke publieke omroepen,
de NPO, regionale publieke omroepen en de RPO (…). Het is echter zo’n belangrijk algemeen beginsel van good
governance, dat ook lokale omroepen eraan zouden moeten voldoen.”
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Tussenconclusie
Al met al is niet voldaan aan de eis van transparantie en evenwichtige stemvorming. ATV B.V. en NH
Media zijn niet gefuseerd maar zijn de facto ook geen aparte entiteiten meer. Deze zogenaamde
‘samensmelting’ is een voorbeeld van een niet transparante organisatievorm. Op papier zijn er twee
rechtspersonen, maar in praktijk worden die als één organisatie bestuurd, door personen met een
dubbele pet op. Dit brengt risico’s mee vanwege mogelijke belangenverstrengeling bij de leiding en
onvoldoende gescheiden geldstromen. Daarmee keurt de commissie samenwerking uit een oogpunt
van synergievoordelen niet af, zoals eerder ook al aan bod kwam, maar de wijze waarop zou volledig
transparant geregeld moeten zijn.
Tot slot signaleert de commissie dat het huidige POA het midden houdt tussen een
samenwerkingsverband en een organisatorische entiteit. POA is een rechtspersoon met eigen
werknemers (namelijk het personeel van Salto) en bestuurder van ATV B.V. Tegelijkertijd is POA een
samenwerkingsverband tussen Salto, ATV B.V., FunX en Concertzender. Het zou meer helderheid
bieden als een keuze wordt gemaakt voor een van beide opties.
Toekomstige situatie
Raad van Toezicht
Publieke Omroep
Amsterdam

Raad van
Commissarissen
Amstel Televisie Vijf B.V.

Aandeelhouder

Publieke Omroep
Amsterdam (POA)

Amstel Televisie Vijf B.V.
(ATV B.V.)
Mediaraad
(PBO)

Toezicht
programmabeleid

Directeur bestuurder
POA

Toezicht
programmabeleid
Opdrachtgever

Statutair directeurbestuurder ATV B.V.
CZ

Salto

FunX

AT5

POA heeft in een brief aan de gemeente voorgesteld drie wijzigingen door te voeren in de
governance:
●
●
●

Voortaan zal er slechts één directeur-bestuurder zijn van POA;
ATV B.V. krijgt een eigen RvC met dezelfde samenstelling als de RvT;
Er komt een samenwerkingsovereenkomst met NH Media.
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Het maken van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met NH Media beoordeelt de commissie
als zeer positief. Daarmee kan transparant worden gemaakt welke afspraken bestaan over het
uitwisselen van faciliteiten en diensten en wat daar tegenover staat. Vraag is wel waarom deze
overeenkomst nog steeds niet is vastgesteld.
Over de andere twee punten heeft de commissie serieuze bedenkingen. Een lokale publieke omroep
met de omvang en complexiteit als in Amsterdam behoeft leiding van iemand die niet alleen een
inhoudelijke visie heeft op de toekomst van de omroep en de functie voor een stad als Amsterdam,
maar ook zakelijk gezien in staat is de organisatie voldoende solide en toekomstbestendig te maken.
De vraag is of beide aspecten te verenigen zijn in één persoon, nog afgezien van de
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die dat meebrengt. Dit vraagt in elk geval een nadere
toelichting, ook gezien de eis van een meerkoppig bestuur zoals genoemd in de Beleidsbrief van de
gemeente. Omdat de reclame-inkomsten onder druk staan en de kosten al maar toenemen, is de
zakelijke aansturing van een publieke mediaorganisatie steeds belangrijker geworden. Deze notie is
in de organisatiestructuur van POA onvoldoende terug te vinden. Deze kennis zou niet alleen bij NH
Media ingekocht moeten worden maar ook in eigen huis moeten worden opgebouwd, gezien het
risico van een te grote onderlinge afhankelijkheid en de mogelijkheid van tegenstrijdige belangen.
Het voorzien in een eigen RvC voor ATV B.V. acht de commissie ongewenst, aangezien POA en ATV
B.V. daarmee niet dichter maar eerder verder van elkaar af komen te staan. De bestuurder van POA
krijgt daarmee nog minder zeggenschap over ATV B.V. Dat de samenstelling van deze RvC hetzelfde
moet zijn als die van POA, is bovendien af te raden, zo lang de vereiste onafhankelijkheid niet
geborgd is.
POA heeft, in een aanvullende reactie, duidelijk gemaakt dat er behoefte bestaat om de governance
op verschillende punten nog verder te doordenken. Het idee over die samenwerking met NH Media
is om vanuit een zuiverder governance de samenwerking te herijken waarbij redactionele
verantwoordelijkheid en lange termijn doelstellingen worden betrokken. Een uitgangspunt daarbij
zal wat POA betreft zijn dat de synergievoordelen op grond waarvan het huidige subsidiebedrag is
vastgesteld niet verloren gaan. Bij de formalisatie van de samenwerking en de daarbij horende
governance zullen de laatste bepalingen voor de corporate governance codes betrokken worden en
zal een en ander voorgelegd worden aan het Commissariaat van de Media, zoals dit ook bij de
eerdere formalisatie van de samenwerking is gedaan.
Hoewel POA serieuze voornemens heeft om de governance te verbeteren zijn de plannen nog
onvoldoende uitgewerkt om ze in de beoordeling te betrekken. Voor zover er wel sprake is van
concrete voornemens zijn deze deels voor kritiek vatbaar (zoals het voorzien in een eigen RvC voor
ATV B.V.). De commissie beoordeelt de governance daarom als matig.
C-Amsterdam (score +/-)
C-Amsterdam kent een one tier model met de volgende kenmerken.
Er is een bestuur bestaande uit 5 personen.

Rapport van de onafhankelijke adviescommissie | Aanwijzing lokale omroep 2019-2024 | 1 februari 2019

24

Eén van de bestuursleden is nog niet in de statuten genoemd. Eén van de beide oprichters die de rol
van hoofdredacteur zal gaan vervullen gaat er op termijn uit. De commissie adviseert een oneven
aantal aan te houden i.v.m. het vereiste van meerderheidsbesluitvorming.
Naast het bestuur is sprake van een directie, althans inhoudelijk en zakelijk leidinggevenden. Dit is op
te maken uit het Concessiebeleidsplan waarin op pagina 28 wordt aangegeven dat na verlening van
de licentie binnen de stichting een B.V. zal worden opgericht ter uitvoering van de taken. Een van de
oprichters zal vervolgens het bestuur verlaten om binnen de genoemde B.V. de rol van inhoudelijk en
creatief (eind)verantwoordelijke op zich te nemen. Dit mede om transparantie en deugdelijk bestuur
te garanderen. Daarnaast blijkt uit een later aangeleverd organogram dat naast de introductie van
deze hoofdredacteur gedacht wordt aan de komst van een zakelijk directeur. De commissie
waardeert het positief dat C-Amsterdam waarde hecht aan transparantie en de scheiding van de
uitvoering en het toezicht daarop. Ook is de commissie enthousiast over het onderscheid tussen
inhoudelijke en zakelijke leiding. De commissie mist bij de oprichting van een B.V. de analyse van de
fiscale aspecten, die voor een publiek georiënteerde organisatie nadelig kunnen uitpakken (denk aan
het moeten afdragen van BTW en vennootschapsbelasting).11 Voorts mist de commissie bepalingen
in de statuten die voorzien in een directie en de verhouding beschrijven met het bestuur en de
andere leidinggevenden, zoals de hoofdredacteur en de operationeel manager.
Er is als gezegd sprake van een one tier model zonder RvT. Eerder werd al beschreven hoe CAmsterdam toch voldoende checks and balances probeert in te bouwen, o.a. door de oprichting van
een B.V. Hiermee wordt tevens enigermate voorzien in de scheiding van uitvoering en toezicht. Dat
een toezichthoudend orgaan ontbreekt acht de commissie dan ook geen groot probleem en vanuit
de wens van C-Amsterdam om een flexibele netwerkorganisatie te zijn begrijpelijk. Daarnaast is er
een Comité van aanbeveling waarin allerlei deskundigheid en ervaring is verzameld. Dat CAmsterdam in zo korte tijd zoveel gezaghebbende mensen aan zich weet te binden, geeft de
commissie veel vertrouwen in het weten te organiseren van voldoende meedenkkracht.
C-Amsterdam heeft aangegeven open te staan voor samenwerking met Salto en AT5. Bij de
verkennende gesprekken over een eventueel samengaan met POA heeft C-Amsterdam aangegeven
niet als producent van content te willen samenwerken maar als organisatie op gelijkwaardig
(bestuurlijk) niveau te willen instappen. C-Amsterdam heeft hierover in aanvullende informatie het
volgende gezegd:
“Over het overnemen van bestaande middelen, mensen en contracten zijn wij graag
bereid te praten onder het voorbehoud dat dit moet bijdragen aan het realiseren van onze
ambitie om een inclusieve en innovatieve omroep voor geheel Amsterdam te zijn.”

C-Amsterdam heeft een moderne en flexibele organisatie voorgesteld. De keuze voor een one tier
model wordt gecompenseerd door de oprichting van een B.V. zodat voldoende checks and balances
aanwezig blijven en uitvoering en toezicht worden gescheiden. De commissie beoordeelt de
governance als voldoende transparant. Op sommige punten behoeft de governance echter nog

11

C-Amsterdam geeft aan over de fiscale aspecten een deskundige te hebben geraadpleegd, die het advies gaf dit punt in
een later stadium nader uit te werken, na verlening van de concessie.
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nadere uitwerking, zoals de verhouding tussen directie en bestuur en de fiscale aspecten. Daarom
beoordeelt de commissie deze als voldoende.

2.4 Bedrijfsmatig
POA (score -)
Ontwikkeling inkomsten:
●
●
●
●
●
●
●
●

De inkomsten vanuit de gemeente zijn contractueel vastgelegd incl. een vaste indexering
voor 2019 van 2,8%. Deze indexering wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld;
Vanaf 2020 is er geen sprake meer van de OLON-compensatie voor de afschaffing van de
printprijsregeling;
De inkomsten uit reclame nemen in de komende periode af;
Bijdragen van derden/sponsorbijdragen blijven de komende jaren gelijk;
De inkomsten van toegangsredacties lopen de komende jaren op;
De baten uit neveninkomsten lopen de komende jaren op;
De inkomsten uit externe producenten nemen ook de komende jaren toe;
Vanaf 2020 zien we de inkomsten steeds met ca. 1,6% stijgen.

Door het wegvallen van de OLON-compensatie m.b.t. de printprijsregeling en de terugloop van de
reclame-inkomsten nemen de inkomsten in 2020 af. De reclame-inkomsten blijven ook na 2020 sterk
terugvallen. Ondanks deze sterke terugval nemen de totale inkomsten vanaf 2021 weer toe. Dit
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de middels indexering steeds hoger wordende gemeentelijke
subsidie. Op de inkomsten uit nevenactiviteiten, toegangsreductie en externe producenten is ieder
jaar een vaste toename van 2,8%, i.v.m. de indexering.
Ontwikkeling lasten:
●

●
●
●

●

De personeelskosten stijgen ieder jaar met 3%, waarbij opvalt dat de personele kosten
tussen 2018 en 2019 met 9,43% stijgen. POA geeft hier het aannemen in vaste dienst van
een aantal freelancers aan als oorzaak;
Hierbij kan nog opgemerkt worden dat in de directe programmalasten voor 2019 nog eens
ruim € 1.195.000 aan kosten voor externen en freelancers is meegenomen;
In diezelfde periode nemen de facilitaire lasten met ruim 26% toe;
De programmalasten nemen tussen 2018 en 2019 met 14% af waardoor samen met een
bezuiniging op de algemene kosten van 25% voor 2019 een sluitende begroting wordt
verkregen;
De uitgaven zien we echter met 2,8% stijgen waardoor begrotingen ontstaan met sterk
oplopende tekorten.

Algemene opmerkingen:
●
●

Na inlevering van de juiste exploitatiecijfers is er een aansluiting gevonden tussen de
enkelvoudige en geconsolideerde meerjarenbegrotingen;
Hoe de cijfers zich verhouden met de cijfers van NH Media en hoe bepaalde
verrekenmodellen in contracten zijn overeengekomen is onduidelijk. In het gesprek is
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●

●

●

aangegeven dat men zich daarmee in 2019 gaat bezighouden, o.a. door een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst op te stellen (zie ook hierna);
De meerjarencijfers laten vanaf 2020 aan de inkomstenkant een stijging zien van ca. 1,6%
terwijl de lasten met ca. 2,8% stijgen. Hierdoor ontstaat een oplopend tekort van
gemiddeld 16% per jaar over de jaren 2020 - 2024. Om dit op te kunnen vangen gaat men als er geen aanvullende financiering kan worden gevonden - zoals dat in de plannen staat
omschreven, op de content bezuinigen. De commissie vraagt zich af wat er van de
omschreven plannen nog uitgevoerd kan worden, of op welke andere wijze deze tekorten
worden opgevangen. Op de vraag van de commissie hierover was het antwoord dat het
vanuit de opgestelde begroting een te hanteren uitdaging was en men zich hier nog goed
op moest beraden. Dit ook omdat er pas kort een nieuwe directeur/bestuurder benoemd
was;
Door deze ontwikkelingen is de kans aanwezig dat de zender door de mindere content ook
minder bekeken gaat worden waardoor de reclamewaarde ook gaat verminderen. In de
meerjarenbegroting heeft men hiermee rekening gehouden;
In het concessiebeleidsplan is niet ingegaan op de wijze waarop de samenwerking tussen
POA en NH Media is georganiseerd en vastgelegd op de diverse niveaus. Dat wil niet zeggen
dat er geen zaken zijn vastgelegd. De reclameverkoop is bijvoorbeeld geregeld in de
reclame-acquisitie overeenkomst d.d. 29 juni 2012 en in een addendum op die
overeenkomst d.d. 1 december 2014. Ook is er een overeenkomst inzake de levering van
nieuws tussen NH Media en AT5 van 11 februari 2015. Onderlinge dienstverlening tussen
NH Media en AT5 is vastgelegd in een Servicelevel Agreement (SLA) d.d. 1 augustus 2014.
Deze SLA is toe aan vernieuwing, door organisatorische veranderingen en de verlening van
de concessie. In de presentatie is aangegeven dat men zich daarmee in 2019 gaat
bezighouden. Aangezien geen volledig beeld bestaat van de contracten tussen NH Media en
POA/AT5, en een deel bovendien zal worden herzien, kan geen uitspraak worden gedaan of
de genoemde bedragen volgens afspraak zijn. De accountant geeft aan dat het klopt, maar
dat is door de commissie niet te staven.

Bedrijfsmatig laat POA een negatief resultaat zien dat ieder jaar groter wordt. Oplossingen worden
hiervoor volgens de commissie niet concreet aangedragen waardoor de kans op bezuiniging op de
content realistisch maar tegelijkertijd ongewenst is. Om die reden beoordeelt de commissie de
bedrijfsvoering als matig.
C-Amsterdam (score -)
Ontwikkeling inkomsten:
●
●

De gemeentelijke subsidies worden door C-Amsterdam niet geïndexeerd en zijn gebaseerd
op de subsidie die de gemeente in 2016 ter beschikking heeft gesteld aan POA/AT5;
De reclamebaten beginnen in 2019 erg laag. Lopen gedurende de jaren wel stevig op met
een enorme verhoging tussen 2022 en 2023. Deze is wel 38% en de vraag is of dat een reële
raming is. C-Amsterdam geeft aan dat deze sterke stijging veroorzaakt wordt door groeiend
onlinebezoek en weekbereik m.b.t. radio. De advertentietarieven groeien met het
bekender worden van de zender.
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●
●

●

De bijdragen van sponsoren/derden laten ook een sterk stijgende lijn zien vanaf een eerste
inschatting;
Hetzelfde geldt voor de nevenactiviteiten. De commissie heeft niet kunnen controleren of
deze activiteiten voldoen aan de eisen van het CvdM. De commissie gaat ervan uit dat –
mede door de ervaring van de initiatiefnemers – hier geen foutieve aannames gemaakt zijn;
De inkomsten laten in totaal een stijgende lijn zien die de eerste jaren zeker realistisch
overkomt. De inkomsten blijven sterk afhankelijk van het succes van de zender in zijn
geheel en of het hen lukt het online en radio bereik te optimaliseren.

Ontwikkeling lasten:
●

●
●
●
●

De personeelskosten nemen in de jaren toe van € 1.800.000 naar € 3.200.000. Deze worden
bekostigd door de steeds toenemende inkomsten. Wel is het opvallend dat de
personeelslasten van 2021 naar 2022 met 10% stijgen bij een gelijkblijvend aantal FTE's.
Denkbaar is dat personeelsleden pas gedurende een boekjaar worden aangenomen
waardoor de cijfers niet helemaal vergelijkbaar zijn;
De kosten per FTE zijn vanaf 2019 op een niet logische wijze sterk oplopend. Dit heeft
vermoedelijk dezelfde oorzaak;
De directe programmalasten alsmede de facilitaire lasten zijn laag te noemen;
De huisvestingslasten zijn niet hoog omdat men reeds vaste afspraken heeft met een
gerenommeerde alliantiepartner;
Het programma budget daalt vanaf de start ieder jaar gemiddeld met 9% behalve in 2022.
Daar is de daling sterker, namelijk 15%. In 2023 stijgt het programmabudget. Dit wordt
veroorzaakt door de toename van de reclamegelden.

Algemene opmerkingen:
●
●
●

●

●

●
●
●

12

Het is niet geheel duidelijk op basis waarvan men bepaalde opbrengsten heeft vastgesteld;
Positief is dat men de uitgaven pas wil laten groeien als de inkomsten er daadwerkelijk zijn;
C-Amsterdam heeft in de reclameomzet tot en met 2023 een stijgende lijn (in 2023 heel
sterk) terwijl de landelijke trend op inkomsten juist minder positief is. Hierdoor kan in 2023
een sluitende begroting worden gepresenteerd. Deze stijging wordt volgens C-Amsterdam
veroorzaakt door met name digitaal en radio;
Bij de baten uit nevenactiviteiten is geen voorafgaande toestemming verkregen door het
Commissariaat. Daarmee is onzeker of de activiteiten nu daadwerkelijk zullen worden
toegestaan;
Er zijn geen bank- en/of financieringskosten en afschrijvingslasten opgenomen terwijl er
wordt gesproken van de bouw van een studio. Onduidelijk waar deze dan van bekostigd
moet gaan worden;
De begroting heeft nog een verdiepingsslag nodig om zowel inkomsten als kosten in
verhouding met elkaar te krijgen;
Dat C-Amsterdam dezelfde subsidie gaat ontvangen van de gemeente als POA is een
aanname;
Mocht de gemeente Amsterdam niet bereid zijn C-Amsterdam op hetzelfde niveau te
bekostigen vanwege bijvoorbeeld frictiekosten aan de kant van POA12, dan is de financiële
opzet van C-Amsterdam niet haalbaar omdat dit jaarlijks een deel van de inkomsten

De huidige bekostiging is hoger dan minimaal wettelijk vereist.
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scheelt. Dit is een risico dat nu niet is benoemd. C-Amsterdam is er echter van overtuigd
dat de gemeente Amsterdam dat wel zal doen omdat zij steeds heeft laten zien betrokken
te zijn bij een sterke lokale omroep.

De commissie waardeert het dat C-Amsterdam creatief naar mogelijkheden zoekt om de kosten zo
laag mogelijk te houden. In de opgestelde begroting zitten volgens de commissie echter nog te veel
posten (zowel baten als lasten) die verder onderzocht en onderbouwd dienen te worden. Hierdoor
dient er nog een stevige verdiepingsslag gemaakt te worden om baten en lasten beter in verhouding
met elkaar te krijgen. Dit geldt zeker voor inkomsten uit reclame (trend tegen onderzoek EY in) en
investeringen en afschrijvingen. Om die reden beoordeelt de commissie de bedrijfsvoering als matig.
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Scores op de beoordelingscriteria samengevat
POA

C-Amsterdam

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

+

++

+/-

+/-

+/-

+

+/-

+

+/-

+

+

++

+
+/-

+
+/-

+

+

+

+

+/-

+

-

+/-

-

-

Mediawettelijke (juridische) criteria
Is er een rechtspersoon?*
De aanvrager heeft een PBO*
Heeft de omroep tot doel het uitvoeren van de
lokale publieke mediaopdracht?*

Inhoudelijke criteria
Representativiteit van het PBO*
Invulling van het journalistieke aanbod**
(incl. promotie/ hoe bereik je het publiek)
Aansluiting op de informatiebehoefte in de stad
(incl. natuurlijke habitat burger, eigen
geografische identiteit)
Aansluiting op de pluriformiteit en diversiteit in
de stad
Personeelsbestand is een afspiegeling van de
Amsterdamse bevolking
Speelt in op trends en ontwikkelingen in
mediagebruik van de beoogde doelgroepen
(incl. digitalisering)
Talentontwikkeling
Mediawijsheid
Maakt gebruik van verschillende platforms:
radio, tv, internet
Werkt samen met bijvoorbeeld bibliotheken,
onderwijs, culturele organisaties en andere
media-instellingen
Interactie en participatie van burgers en
groepen

Governance en bedrijfsvoering
Heeft een transparante organisatiestructuur,
met duidelijk belegde taken en
verantwoordelijkheden, alsmede een
evenwichtige stemverdeling
Het plan zit bedrijfsmatig goed in elkaar met
een realistische schatting van kosten en baten
* Dit zijn (wettelijke) minimumvoorwaarden die
het karakter van uitsluitingscriteria hebben.
** De eindscore van het brede criterium van het
journalistieke aanbod is hierbij gehanteerd als
een optelsom, waarbij mede rekening is
gehouden met inhoudelijke criteria voor het
aanbod, zoals het inspelen op de informatiebehoefte en pluriformiteit/diversiteit.

Betekenis scores
Uitstekend
Goed
Voldoende
Matig
Onvoldoende

++
+
±
–
––
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3. Conclusies en aanbevelingen
Op het gebied van de lokale publieke media heeft zich in de stad Amsterdam het nodige afgespeeld.
Door heftige gebeurtenissen in het verleden, waaronder het dreigende faillissement van een
bijzondere en (landelijk) bekende stadszender en alles wat daarop is gevolgd, is het een complex
dossier geworden met een grote politieke gevoeligheid. Voor het eerst in de geschiedenis van de
stad Amsterdam heeft zich nu een concurrent gemeld.
Het element van competitie door het aflopen van de licentieperiode en de mogelijkheid van
concurrentie heeft een stimulerend effect. Zo bezien is een nieuwkomer zonder meer een positieve
ontwikkeling vanwege de prikkel tot zelfreflectie en innovatie alsmede de beschikbaarheid van een
serieus alternatief. Daartegenover staat het belang bij continuïteit en het opbouwen van een stabiele
zender die de lokale democratie kan versterken en de burgers goed kan bedienen. De commissie
heeft gepoogd in dit advies aan beide aspecten recht te doen.
Uit de scoretabel blijkt dat POA en C-Amsterdam op 6 criteria gelijk scoren en C-Amsterdam op 7
criteria beter scoort dan POA. Het uiteindelijke advies van de commissie is niet alleen gebaseerd op
deze optelsom van scores bij de verschillende criteria, maar ook op de totaalindruk die de commissie
uit de plannen en presentaties van beide partijen heeft gekregen. Op beide punten kwamen de
commissieleden na beraadslaging tot een unaniem oordeel.
Sprankelend, ambitieus, inclusief en innovatief zijn woorden die goed passen bij het aanbod van CAmsterdam. De commissie is onder de indruk van de korte tijd waarin contacten zijn gelegd met veel
en diverse samenwerkingspartners in de stad en de vernieuwende manieren waarop C-Amsterdam
daarmee wil samenwerken. C-Amsterdam scoort uitstekend op de representativiteit van het PBO en
het inspelen op trends in mediagebruik (inclusief digitalisering). C-Amsterdam expliciteert daarnaast
hoe zij in hun werkwijze, personeelsbeleid en aanbod aansluiten op de informatiebehoeften van een
divers samengestelde bevolking in de stad.
Tegelijkertijd vergt de opbouw van een professionele redactie die dagelijks nieuws en achtergronden
verzorgt, een behoorlijke investering, die C-Amsterdam in het beleidsplan en de toelichting daarop
nog onvoldoende uitwerkt. Op dit terrein zou C-Amsterdam kunnen profiteren van de opgebouwde
ervaring (waaronder het kritisch volgen van de lokale politiek) en merkbekendheid van AT5.
Begrotingstechnisch is nog een verdiepingsslag nodig, waarbij investeringen, afschrijvingen en fiscale
aspecten van bijvoorbeeld de oprichting van een B.V. voor de uitvoerende taken preciezer in beeld
worden gebracht. De keuze voor een B.V. binnen de stichting, en de daarmee beoogde scheiding van
uitvoering en het toezicht daarop, is cruciaal voor de beoordeling van de governance. De commissie
raadt aan het geheel mede met behulp van de Governance Code Publieke Omroep 2018 nog eens
tegen het licht te houden.
POA beoogt met de merken AT5, FunX, Salto en Concertzender een complementair en volledig
aanbod te bieden. In navolging van o.a. het advies van de AKr zijn vernieuwingen ingezet om het
eigene van AT5 - zoals verdiepende onderzoeksjournalistiek en de politieke waakhondfunctie – beter
tot zijn recht te laten komen. Positief is dat de focus nu ook meer hierop kan worden gericht en de
variaprogrammering is geschrapt. De commissie merkt daarbij op dat zij geen aanleiding heeft

Rapport van de onafhankelijke adviescommissie | Aanwijzing lokale omroep 2019-2024 | 1 februari 2019

31

ongerust te zijn over de kwaliteit van het personeel van AT5 en Salto, wel over het ontbreken van
een (eigen) hoofdredacteur en directie. POA scoort goed op terreinen als gebruikmaking van de
verschillende platforms en het inspelen op trends in mediagebruik (inclusief digitalisering).
Tegelijkertijd zijn er serieuze zorgen over de governance en de financiële haalbaarheid van de
plannen. Tegen samenwerking tussen regionale en lokale omroepen bestaat in de visie van de
commissie geen bezwaar, mits er sprake blijft van twee aparte entiteiten met een eigen leiding en
profiel. Daarvan is in dit geval echter geen sprake, nu ook strategische functies als een directeur en
hoofdredacteur worden gedeeld. Tot op het hoogste niveau, namelijk in de RvT, zijn de belangen van
regionale en landelijke omroep verstrengeld geraakt met die van de lokale omroep. Aan de eis van
transparantie wordt daarmee niet voldaan, ook niet als het om geldstromen gaat. Met name
ontbreekt het aan heldere afspraken in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst wie wat doet
en tegen welke vergoeding of tegenprestatie. POA en NH Media hebben aangegeven hiermee op
korte termijn aan de slag te gaan, een en ander afhankelijk van de uitkomst van dit traject.
Het voorgaande heeft ook zijn invloed op de verkenning van de mogelijkheden tot samengaan van
beide partijen. Daar waar C-Amsterdam uitgesproken positief staat tegenover de mogelijkheden om
een samengaan met AT5 en Salto nader te onderzoeken, gingen bij POA de luiken dicht. De vraag is
echter welke belangen en overwegingen hierbij hebben meegespeeld, gezien de betrokkenheid van
de regionale en deels ook landelijke omroep in management, bestuur en intern toezicht van POA.
De commissie adviseert daarom een tussenstap, vóórdat de gemeenteraad een advies geeft aan het
Commissariaat over de zendgemachtigde, inhoudende dat partijen opnieuw de mogelijkheid van
samengaan verkennen. Samengevat zijn de belangrijkste redenen voor deze tussenstap:
1.

In de voorfase is er geen volledig open en serieus overleg mogelijk geweest vanwege de
geconstateerde vermenging van lokale met regionale/landelijke belangen;
Door samen te gaan kan gebruik worden gemaakt van elkaars sterktes over en weer, de
andere invalshoek en innovatieve aanpak van C-Amsterdam gecombineerd met de grote
ervaring en het eigene (o.a. de politieke waakhondfunctie) van AT5 leidt tot the best of two
worlds;
Een gezamenlijk plan maakt het risico op procedures en langdurige onzekerheid voor beide
partijen aanzienlijk kleiner;
Samenwerking wordt zo niet van boven (door de gemeente) opgelegd maar van onderen
vormgegeven, door de betrokkenen zelf, en met behoud van de eigen ondernemersverantwoordelijkheid. Dit geeft het meeste kans op succes.

2.

3.
4.

Deze tussenstap houdt in dat:
●
●
●

C-Amsterdam, AT5 en Salto om tafel gaan met behulp van een deskundige
procesbegeleider en alsnog bekijken of de mogelijkheid bestaat tot één plan te komen;
De gemeente daaraan een strakke termijn verbindt, die nog vóór de zomer eindigt,
bijvoorbeeld 1 juni 2019;
Na afloop van die termijn wordt bekeken of er een gezamenlijk plan ligt, op basis waarvan
de raad het Commissariaat kan adviseren. Bestaat daarover geen overeenstemming, dan
adviseert de commissie om C-Amsterdam als de nieuwe zendgemachtigde voor te dragen,
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waarbij de gemeente zich de mogelijkheid voorbehoudt om in de sfeer van de bekostiging
eisen te stellen aan de governance en bedrijfsvoering13. Deze eisen kunnen bijvoorbeeld
inhouden dat het merk AT5 behouden moet blijven en dat C-Amsterdam wordt verplicht
om (een deel van) het personeel van Salto en AT5 over te nemen.
Nadrukkelijk adviseert de commissie zorgvuldig na te denken over de personen die namens de
betrokken organisaties om tafel zouden moeten gaan zitten. Om te voorkomen dat bij de keuze voor
een nieuwe publieke lokale omroep het overleg over samenwerking opnieuw wordt bemoeilijkt door
een vermenging van regionale of zelfs landelijke belangen met lokale belangen, adviseert de
commissie dit overleg te laten voeren door de mensen die de (eind)verantwoordelijkheid dragen
voor de redactionele inhoud, en niet door bestuurders en/of toezichthouders. Op die manier volgt de
organisatie de inhoud. Doelstelling van deze tussenstap is mede om het merk AT5, de rijke ervaring
en werkgelegenheid van de betrokken journalisten voor de toekomst zoveel mogelijk te behouden.
De commissie ziet verschillende opties voor de organisatie van de publieke lokale omroep, zowel
wanneer de aanvragers ervoor kiezen samen te gaan als voor het formuleren van structurele
samenwerkingsafspraken. Het voert echter te ver daar nu al nader op in te gaan. Dit is een volgende
stap in het proces.
Naast AT5 en Salto maken ook FunX en Concertzender deel uit van de merken die onder de vlag van
POA opereren. FunX, inclusief de Amsterdamse redactie van FunX, is een waardevol onderdeel van
het publieke lokale media-aanbod. FunX opereert relatief autonoom en de bekostiging van FunX
verloopt gescheiden van de bekostiging van POA/AT5. Daarom geeft de commissie hier geen
beoordeling van het journalistieke aanbod van FunX.
Met de Concertzender is door POA een uitzendovereenkomst afgesloten, waarin is bepaald dat zij de
licentie mogen gebruiken om uit te kunnen zenden op de Amsterdamse kabel (via Salto)
Ook gebruikt Concertzender regelmatig de studio’s van Salto en betaalt POA de auteursrechten voor
Concertzender. De commissie begrijpt dat POA de Concertzender op deze wijze faciliteert. Omdat de
zender geen specifiek op Amsterdam gericht journalistiek aanbod biedt, betrekt de commissie dit
aanbod verder niet in haar beoordeling.
De commissie gaat ervan uit dat FunX en Concertzender onderdeel blijven uitmaken van het lokale
media-aanbod in Amsterdam en dat de partij die de lokale zendmachtiging verkrijgt dit aanbod blijft
faciliteren, evenals het aanbod van community’s in de stad via (een) open kana(a)len.
De AKr heeft in het verleden aangedrongen op ontvlechting van AT5 en NH Media, dit mede
vanwege de wens AT5 te laten opgaan als veertiende regionale omroep. Nu de kansen daarop
aanzienlijk zijn afgenomen is ontbinding van de samenwerking met dat oogmerk niet meer
opportuun. De commissie raadt daarom aan in de samenwerking met NH Media naar synergie te
blijven zoeken met behoud van eigen identiteit en transparante afspraken te maken over een
hernieuwde samenwerking in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst.

13

Uit de Uitgangspuntennotitie van het Commissariaat over gemeentelijke financiering lokale publieke media-instelling
(oktober 2009), blijkt dat dergelijke voorwaarden mogelijk zijn, mits niet in strijd met de Mediawet dan wel de
journalistieke onafhankelijkheid.
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Een belangrijke reden waarom de ambitie bestond om een regionale omroep te worden, is dat met
behulp van de dan beschikbare (ruimere) rijksbijdrage aan een sterke zender kon worden gewerkt.
Samenwerking (publiek en privaat) op lokaal en regionaal niveau wordt door de regering met zoveel
woorden bevorderd. Blijkens het Regeerakkoord is de gedachte daarbij in toenemende mate dat
lokale omroepen meer met elkaar gaan samenwerken in streekomroepen. De Stichting Nederlandse
Lokale Publieke Omroepen (NLPO) is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale
publieke omroep in Nederland. Deze stichting ondersteunt lokale publieke omroepen om tot
streekvorming over te gaan waardoor er uiteindelijk maar 80 lokale/streekomroepen overblijven.
Het rijk (BZK en OCW) is in overleg met VNG en OLON/NLPO om daarvoor mogelijk extra financiële
middelen en organisatorische ondersteuning ter beschikking te stellen. Een streekomroep met als
werkgebied (Groot) Amsterdam zou een goede alternatieve optie kunnen zijn. Ook samenwerking
tussen lokale en regionale omroepen blijft als gezegd mogelijk en wenselijk. Het nieuwe
Concessiebeleidsplan van RPO (2017 – 2025) zegt hierover:
“het is een maatschappelijke missie om content, kennis en kunde te delen en te reageren
op de toegenomen druk op de regionale en lokale nieuwsvoorziening.“

De adviescommissie heeft bij het uitvoeren van haar taak meer dan eens stil gestaan bij de
verwikkelingen in dit dossier en de grote complexiteit die is ontstaan rondom de financiering en
inrichting van de lokale omroep. Het grote gevaar daarvan is dat uit het oog dreigt te worden
verloren waar het allemaal om draait.
De commissie acht dit een goed moment en mogelijk zelfs unieke kans om definitief af te rekenen
met de problemen uit het verleden en een nieuwe, positieve wending te geven aan dit dossier.
Daarvoor is nodig dat alle betrokken partijen zich ten dienste stellen van het hogere doel, daarin ten
volle gesteund door de gemeente, namelijk een onafhankelijke, stabiele en levendige publieke
omroep voor de stad Amsterdam en al haar bewoners.
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4. Geraadpleegde bronnen
Aanvraag Omroepconcessie 2019 – 2024, C-Amsterdam, 2018
Advies t.b.v. de tussentijdse evaluatie van de media-opdracht aan zendgemachtigde POA, Arjen de
Wolff, 2-11-2016
Advies Commissie Aanwijzing Lokale Omroep Utrecht, Een solide lokale omroep voor Utrecht, 31-112018
Beleidsbrief Lokale Publieke Media 2019 – 2023, brief van het College van B&W van de gemeente
Amsterdam aan de raad, 13-02-2018
Bestuurlijke reactie op het advies ‘Afstemmen op AT5’ van de Amsterdamse Kunstraad en de evaluatie
van de lokale nieuwsvoorziening, 29-08-2019
Brief College van B&W van de gemeente Amsterdam aan de raad inzake proces Aanwijzing Lokale
Omroep 2019 – 2024, 20-12-2018
Brief College van B&W van de gemeente Amsterdam aan de raad inzake instellen Adviescommissie
Aanwijzing Lokale Omroep 2019 – 2024, 22-11-2018
Brief Raad voor Cultuur en Amsterdamse Kunstraad aan de staatssecretaris van OCW en de wethouder
van Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam inzake AT5, 7-10-2015 (media.2015.07195/1)
Afstemmen op AT5, Rapport Amsterdamse Kunstraad, 23-11-2016
Brief van POA aan de woordvoerders Lokale Media van de commissie Kunst, Diversiteit en
Democratisering, met een toelichting op de uitkomsten van de verkennende gesprekken over
samengaan met C-Amsterdam, d.d. 28-11-2018
Brief van POA aan de wethouder Kunst en Cultuur en leden van de commissie JC inzake de bestuurlijke
reactie van het College van B&W van de gemeente Amsterdam d.d. 29 augustus 2017 aangaande het
advies Afstemmen op AT5 van de AKr en het evaluatierapport van Arjan de Wolff, d.d. 20-09-2017
Brief van POA in reactie op een verzoek om informatie van het Commissariaat van de Media d.d. 30-032016, d.d. 20-04-2016
Brief van POA aan de wethouder van Kunst en Cultuur met een reactie op Afstemmen op AT5, van de
AKr en het evaluatierapport van Arjan de Wolff, d.d. 19-12-2016
Brief van POA aan het Commissariaat van de Media over de voortgang omvorming Publieke Omroep
Amsterdam en ATV, d.d. 17-12-2015
Brieven van RvT en bestuur van POA aan de wethouder van Kunst en Cultuur over governance van 31-012017 en 1-02-2017
Brieven wethouder Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam over de stand van zaken Publieke
Omroep Amsterdamd.d. 8-04-2015 en 24-04-2015
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Concessiebeleidsplan Publieke Omroep Amsterdam (POA), 12-11-2018
De toekomst van de publieke nieuwsvoorziening Amsterdam, Wie betaalt, bepaalt niet…, ABD TOP
Consult, Koos van der Steenhoven, 30-11-2011
Intentieverklaring RvT POA en Bestuur SNAB, Amsterdam 27-11- 2015
Motie van de raadsleden Moorman, Ruigrok, Van Roemburg, Paternotte en Van Drooge inzake de
financiering van de Lokale Media vanaf 2013, d.d. 24-02-2012
Nota Lokale Media, Een kritische en onafhankelijke visie over de rol en betekenis van communicatie
binnen de stad Amsterdam, Luc Sala (red.) in samenwerking met Simcha de Haan, Martijn Suurenbroek,
Kimbel Bouwman en Ludwich van Mulier
Amsterdam 2019, Publieke Lokale Media-instellingen en de Mediawet, Spelregels voor de lokale
publieke omroep in Nederland, Commissariaat voor de Media (brochure CvdM)
Raadsbesluit gemeenteraad Amsterdam d.d. 15-02-2012 om in te stemmen met de financiering van de
Lokale Media vanaf 2013 en kennisnemen van de collegebesluiten t.a.v. de dekking van de subsidies en
de vervolgopdracht aan de onafhankelijke adviseur, d.d. 9-03-2012
Spoedvoordracht van College van B&W van de gemeente Amsterdam d.d. 17-01-2012 inzake financiering
Lokale Media vanaf 2013 en opdrachtformulering onafhankelijke adviseur
Stand van zaken ontwikkelingen op het gebied van lokale media, POA en AT5, brief van het College van
B & W van de gemeente Amsterdam aan de raadscommissie JC, 7-01- 2016
Uitgangspuntennotitie gemeentelijke financiering lokale publieke media-instelling, oktober 2009 IIII,
Commissariaat voor de Media
Vernieuwingsconvenant Gemeenten-Lokale Omroepen 2015 - 2018, Arnhem, 13-11-2015
Verslag Technische sessie Lokale Omroep, gemeenteraad Amsterdam, 13-11-2017

Wet- en regelgeving
Algemene Wet Bestuursrecht
Mediawet 2008
Mediabesluit 2008
Mediaregeling 2008
Corporate Governance Code
Governance Code Publieke Omroep 2018

Statuten en reglementen
Bestuursreglement POA 13-06-2016
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Redactiestatuut POA 29-03-2012
Reglement Mediaraad POA 2018
Reglement Raad van Toezicht POA 13-06-2016
Statuten Stichting Publieke Omroep Amsterdam, zoals gewijzigd op 29 december 2015
Statuten Stichting Toon Beeld Lokale Omroep Amsterdam, zoals gewijzigd op 25-07-2018

Websites
www.cvdm.nl
www.rijksoverheid.nl
www.olon.nl
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5. Bijlagen
I)

Reflectie AKr

II)
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Bijlage

I

Aan het College van B en W
Stadhuis, Amstel 1
1011 PN Amsterdam

8 februari 2019

Reflectie op Advies Commissie De Gaay Fortman

Geacht gemeentebestuur,

Op verzoek van de adviescommissie Aanwijzing lokale omroep 2019-2024 reflecteert
de Amsterdamse Kunstraad ten behoeve van het College van B en W op het advies Op
weg naar een onafhankelijke, stabiele en levendige lokale omroep voor Amsterdam. Nu
het College een commissie heeft benoemd om de gemeenteraad bij de keus tussen
twee aanbieders te adviseren en geen adviesvraag bij de kunstraad heeft neergelegd,
ziet de kunstraad in deze brief af van een gedetailleerde beoordeling.

De kunstraad deelt de mening van de commissie dat C-Amsterdam het beste plan heeft
ingediend. In journalistieke zin heeft C-Amsterdam een heel goed, eigentijds, innovatief
en veelzijdig plan neergelegd. Ook op het vlak van representativiteit biedt
C-Amsterdam meer toegevoegde waarde dan POA/AT5. Wij hebben er vertrouwen in
dat deze aanbieder de verhalen van de stad kan vertellen, de rol kan spelen van
verbinder en de waakhondfunctie in de lokale democratie kan vervullen.

Om de overgang naar een nieuwe aanbieder van lokale omroep zo soepel mogelijk te
laten verlopen adviseert de commissie een tussenstap. Onder toeziend oog van een
procesbegeleider zouden C-Amsterdam en POA/AT5 tot uiterlijk 1 juni 2019 door
moeten praten over mogelijkheden tot samenwerking. Na alle gesprekken die reeds zijn
gevoerd, acht de kunstraad alleen die gesprekken zinnig die plaatsvinden tussen
eindverantwoordelijken op redactioneel niveau. In de nieuwe constellatie zou de
redactie van het huidige AT5 voor het journalistieke geheugen en voor continuïteit van
de nieuwsvoorziening kunnen zorgen.

Bij dit proces geeft de kunstraad drie overwegingen:

Financieel
De bestaande aanbieder ontvangt financiering voor de uitvoering van de lokale omroeptaak. C-Amsterdam is op dit moment zelfvoorzienend en heeft een plan ingediend met
het oog op het verkrijgen van de concessie per 26 januari 2019. Wethouder Meliani
heeft bij het Commissariaat voor de Media aangedrongen op uitstel tot 18 maart 2019.
De commissie adviseert de gemeenteraad te wachten met een definitieve keus tot 1
juni.
Om C-Amsterdam in staat te stellen dit proces te doorlopen en de gesprekken op
gelijkwaardig niveau te kunnen voeren, geeft de kunstraad de gemeente in overweging
een financiële overeenkomst te sluiten met C-Amsterdam voor de duur van de
onderhandelingen, al dan niet vanuit de middelen die voor POA/AT5 beschikbaar zijn
gesteld.
Bij het overpakken van de verantwoordelijkheid voor de programmering van de lokale
omroep zal er tevens een startbedrag beschikbaar moeten komen.

NH Media
De commissie dringt niet aan op totale ontvlechting van POA/AT5 en NH Media,
vanwege de mogelijke synergievoordelen die samenwerking met zich meebrengt. Door
een gebrek aan transparantie is het nu niet goed mogelijk om vast te stellen wie het
meest profiteert van de synergievoordelen: POA/AT5 of NH Media. Duidelijk is wel dat
het plan van C-Amsterdam gebruik maakt van moderne, goedkope oplossingen voor tven radiotechniek om meer geld vrij te spelen voor de journalistieke inhoud. De
kunstraad ziet dit als een pluspunt en meent dat beëindiging van de samenwerking met
NH Media noodzakelijk is, om het innovatieve plan van C-Amsterdam uit te kunnen
voeren. Een eventuele samenwerking in de toekomst, bijvoorbeeld als streekomroep,
ziet de kunstraad als een optie die tot stand kan komen vanuit een autonome positie
van de lokale omroep Amsterdam.

Merknaam AT5
Een keus voor een nieuwe aanbieder en ontvlechting van POA/AT5 en NH Media
brengt tal van financiële en juridische vragen met zich mee. Zo wordt de programmering
van AT5 nu verzorgd door ATV BV, waarmee de Publieke Omroep Amsterdam (POA)
een productieovereenkomst en een reclame-acquisitieovereenkomst heeft. De
kunstraad adviseert naast de onafhankelijke procesbegeleider die als coach kan
optreden bij de gesprekken over redactionele samenwerking tevens een opdracht te
verlenen aan een jurist om de contracten tussen POA, ATV BV en NH Media onder de
loep te nemen. Voor de kunstraad is daarbij van belang dat het merk AT5 behouden
blijft voor de Amsterdamse nieuwsvoorziening.

2

Tot slot spreekt de kunstraad graag zijn waardering uit voor het werk van de Commissie
De Gaay Fortman. In korte tijd zijn de twee plannen op onderdelen en integraal
geanalyseerd en beoordeeld. De commissie heeft een constructief advies opgesteld
aan het gemeentebestuur. Een kleine kanttekening is hier op zijn plaats. De kunstraad
is gewend bij de beoordeling van aanvragen voor het kunstenplan naast de ervaring
ook de resultaten uit het verleden mee te nemen, en de plannen voor de toekomst
mede in dat licht te zien. Volgens die methode zou de score van POA/AT5 aanzienlijk
lager uitvallen dan in de huidige weging. De gang van zaken rond het ontslag van de
Mediaraad (PBO) bijvoorbeeld had in onze ogen meer aandacht verdiend dan de
commissie het heeft kunnen geven.

Met vriendelijke groet,

Felix Rottenberg

Guikje Roethof

voorzitter

algemeen secretaris
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Geconsolideerde begroting POA

1.

Bijlagen

Inleiding

1.

Voorwoord

INHOUDSOPGAVE
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VOORWOORD

op hoofdlijnen onze strategische keuzes, onze ambities en
vertellen hoe wij daar vorm aan geven. Dankzij de door POA in
de afgelopen decennia opgebouwde ervaring en reputatie zijn
wij ervan overtuigd dit als geen ander waar te kunnen maken.

urgentie en verantwoordelijkheid voor onze dynamische
stad. Eén Amsterdam, samengesteld uit de eigenheid van
velen. Onze kernwaarden zijn gestoeld op vrijheid, democratie,
openheid en tolerantie. We zien dat deze waarden in Amsterdam

wereld.

publiek door 24/7 aanwezig te zijn in de mooiste stad van de

houden; nu en in de toekomst. Dat doen we samen met het

van de kernwaarden om de stad leefbaar en tolerant te

We voelen ons medeverantwoordelijk voor het bewaken

dan weer op gespannen voet.
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Het bestuur en medewerkers van POA.

voor de komende periode, van 2019 tot 2024. We schetsen

Omroep Amsterdam (POA) dagelijks drijft is een gevoel van

op verschillende manieren beleefd worden. Soms eensluidend,

In dit concessiebeleidsplan beschrijven we onze plannen

Wat ons, de medewerkers van de merken binnen de Publieke

De aantrekkingskracht van Amsterdam is onmiskenbaar. Steeds
meer mensen willen hier wonen, werken en leven. De stad ontvangt
een groeiende stroom bezoekers: als toerist, congresbezoeker,
aanstormend talent voor de grote kenniscentra, of als liefhebber
van de culturele rijkdom van de stad. En dan zijn er nog de meest
uiteenlopende festivals, muziektempels en topmusea en grote (sport)
evenementen. Amsterdam kent een tomeloze dynamiek.
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1. ONZE MERKEN

in samenwerking met externe partners, zoals de gemeente,
cultuurinstellingen en ondernemerskoepels. AT5 is ook partner
van organisaties die zich bezig houden met o.a. ruimtelijke
ontwikkeling, mediawijsheid bij jongeren, eenzaamheid,
werkgelegenheid en consumentenbewustzijn.

spelen in de stad, met betrouwbaar, onafhankelijk nieuws
en de achtergronden daarbij. De stadsverslaggeving en het
kritisch en onafhankelijk volgen van de lokale politiek zijn
de belangrijkste kernfuncties van AT5. Hiervoor is een stevig
journalistiek fundament opgebouwd, waarop betrokken,

social media en debatten) bereiken we Amsterdammers in

bij de inwoners van de stad. Via onze kanalen (web, app, tv,

YVeTcVÔcV_gR_^RRedTYRaaV]Z[\SV]R_XdeV]]Z_XV_SVhfdekZ[_

Wij zijn een sterke partner wat betreft publieksvoorlichting en

inspireert en verbindt.

gemaakt. We brengen groot en klein nieuws, nieuws dat raakt,
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“POA biedt met AT5, SALTO,
FunX en Concertzender
een divers en diepreikend
forum.”

UVdeRUV_gVcURRcSfZeV_HVTcVÔcV_^f]eZTYR__V]W`c^Red

AT5 informeert Amsterdam over de belangrijkste thema’s die

betrouwbare en onafhankelijke kwaliteitsjournalistiek wordt

AT5

AT5

Met de merken AT5, SALTO, FunX en Concertzender, elk met hun eigen
ZUV_eZeVZeV_Yf_VZXV_daVTZ V\VU`V]Xc`VaTcVÔcV_hVURXV]Z[\d
een kleurrijk media-aanbod voor, over en door Amsterdammers.
Samen vormen AT5, SALTO, FunX en Concertzender een volwaardig
en complementair lokaal publiek media-aanbod dat 24/7 online,
op social mediaplatforms en via televisie- en radiokanalen wordt
gedeeld met de stad. Met onze merken leveren we een unieke
bijdrage aan het functioneren van onze democratische samenleving.
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1. Onze merken

Amsterdam onder jongeren (15-24) en jong volwassenen
(25-35 jaar). FunX draait een unieke mix van muziek: van
hiphop en pop tot Arab en Latin, afgewisseld met relevante
informatie voor jongeren: actualiteit, entertainment en
maatschappelijke issues. Kenmerkend is de sterke interactie
tussen FunX en haar luisteraars. Waar andere media vaak
grote moeite hebben met het bereiken van jongeren met
verschillende culturele achtergronden, lukt dat FunX wel.

voor alle Amsterdammers waarop de vrije mening ruimte
krijgt, onverkort en ongecensureerd. Waar iedereen welkom is
en eigenzinnigheid wordt omarmd, verschillen worden gevierd
en waarin samenwerking met partners in de stad centraal
staat. SALTO is bij uitstek de omroep die niet alleen doordringt
in de haarvaten van de stad, maar daar ook onderdeel van
uitmaakt. SALTO doet niet aan diversiteit, SALTO is diversiteit.
We vinden het van belang dat iedereen in deze stad zichzelf

van informatieve, culturele en educatieve content van
Amsterdamse bodem, gericht op de belangstelling van jonge
stedelingen en vertaald naar de tone-of-voice die jongeren

diversiteit aan culturele groepen, geloofsgemeenschappen
en expats, maar ook vloggers, de gay-community en
debatliefhebbers.

niche overstijgend aanbod.

bredere toegankelijkheid van cultureel en maatschappelijk

samenwerking die leidt tot talentontwikkeling en tot een

die SALTO organiseert wordt altijd actief gezocht naar

programmamakers. In de samenwerkingsverbanden

verbinding met de stad: de partners zijn onze

Amsterdamse communities en instellingen een directe

SALTO heeft met ruim 200 partners bestaande uit

centraal. Het programma voorziet in een divers aanbod

zich niet herkennen bij andere media. Zo bedient SALTO een
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verstaan.

het live programma Jouw Stad. Hierin staat Amsterdam

SALTO richt zich op (niche)doelgroepen en communities die

De Amsterdamse redactie produceert vijf dagen per week

FunX is het best beluisterde lokale radiostation in

SALTO is het open mediaplatform (tv, radio, online) van en

kan zijn en bij ons terecht kan met eigen verhalen.

FunX

SALTO

5

technische en operationele expertise. Content wordt uitgewisseld waardoor een
versterkende kruisbestuiving ontstaat tussen de merken, de kanalen, de content en
het publiek. Programma’s van FunX en AT5 worden uitgezonden op SALTO, AT5 is
nieuwsleverancier van SALTO voor de tickertape op televisie. AT5 en SALTO bundelen

breed publiek. Het heeft een uniek aanbod dat nergens anders te vinden is. Onder

het motto ‘herkennen en verkennen’ wordt de luisteraar dagelijks een breed

muziekpalet voorgeschoteld, in alle mogelijke genres, met een oor voor nieuwe

muziekontwikkelingen en opkomend talent.

“AT5, SALTO, FunX en
Concertzender vormen
samen een volwaardig
en complementair lokaal
publiek media-aanbod.”

De merken van POA werken waar mogelijk samen en delen elkaars inhoudelijke,
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samengewerkt zou moeten worden.

beleidsmakers gezien als schoolvoorbeeld en leidraad hoe binnen het publieke bestel

synergievoordeel op. Dit partnership wordt op het Ministerie van OCW door de

Deze strategische samenwerking met NH Media levert AT5 op jaarbasis €2 miljoen

Development & Support, Planning & Productie, Sales en Marketing & Communicatie.

``\`gVcVV_g`]]VUZX`aVcReZ`_V]VSRT\`W TVZ_T]fdZVWRWUV]Z_XV_7Z_R_TV9C:E

zendapparatuur, bijbehorende ICT-techniek en opname- en montage apparatuur

Amsterdam Nieuw-West. AT5 beschikt daarmee naast tv-studio’s, een regieruimte,

AT5 voert een gezamenlijke bedrijfsvoering met NH Media, gevestigd in

makers en AT5 zorgt voor de professionele registraties en nieuwsgaring.

de krachten bij evenementen: SALTO levert bottom up content vanuit de Amsterdamse

Synergie tussen de merken van POA

Concertzender

4`_TVcekV_UVcScV_XeUV\hR]ZeVZeV_UVgRcZÔeVZegR_UV^fkZV\a`UZR_RRcVV_

1. Onze merken
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AT5

Gebruikers per maand

Twitter

7.758.750

Pageviews per maand

YouTube

2.092.846

Totaal aantal volgers

per aug 18

Weekbereik

157.000

tv

Instagram

18.321

Impressies per maand

Videoviews per maand

jan-aug 18

1.776.325

20.155.286

Web & app

1. Onze
Onzemerken
merken

Concessiebeleidsplan | POA 2019 - 2024 | Versie 2 D.D. 08-01-2019

Organisch bereik per maand

2.903.094

Facebook

Videoviews per maand

473.936

7

FunX

SALTO

FunX Gemist abonnees

FunX abonnees

Livestreams

Livestreams

221.000

215.727

503.767

146.023

120.000

Mokum Radio

Razo

Stads FM

Youtube

Livestreams

Livestreams

Livestreams

YouTube

175.024

542.767

516.000

Luisteraars per week

51.000

Radio

Livestreams

2.443.076

Caribbean FM
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Unieke bezoekers
gemiddeld per maand

1.000.000

FunX.nl

Livestreams

SALTO 2

SALTO 1

SALTO.nl

1. Onze merken
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publieke omroep.

te informeren over de belangrijkste thema’s die spelen

afspelen vinden we logischerwijs ook terug binnen onze eigen
organisatie. Onze medewerkers, met lokale en internationale
roots, brengen een rijkdom aan culturele achtergronden
samen, waarmee wij onze content in alle kanalen (online,

te laten zien in het Amsterdamse media-aanbod: erkenning
door herkenning. De missie van FunX is om stadsjongeren
een eigen stem te geven door middel van onderscheidende
cultureel diverse urban muziekformats.

diversiteit. Dat doen we door diversiteit, in de ruimste zin
van het woord, centraal te stellen in ons personeelsbeleid en
media-aanbod.

te vergroten. Dat wil het college bereiken door met de
stad het gesprek en het debat aan te gaan. Daarbij wil
ze steunend en niet sturend zijn. POA biedt voor deze
diepreikend forum. Hier ligt de urgentie en het bestaansrecht
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mediawereld een voortrekkersrol vervullen op het gebied van

verantwoordelijkheid om de zeggenschap van de bewoners

dialoog met haar merken AT5, SALTO en FunX een divers en

POA wil met haar Amsterdamse merken binnen de

democratische stad uitgesproken over haar

Het nieuwe college heeft zich in het kader van de

Maatschappelijke ontwikkelingen die zich in onze omgeving

SALTO is om de eigenheid en diversiteit van Amsterdammers

radio, tv, debatten) constant kunnen verrijken.

POA staat midden in de Amsterdamse samenleving.

achtergronden voor verdieping en duiding. De missie van

in de stad, met betrouwbaar, onafhankelijk nieuws en

van een professioneel en kwalitatief hoogwaardige lokale

De missie van AT5 is om de inwoners van de hoofdstad

Amsterdam kent een tomeloze dynamiek. Dynamiek levert kansen, groei
en vooruitgang op, maar ook botsingen, dilemma’s en spanningsvelden.
In dat krachtenveld, waar de politiek belangen moet samenbrengen, waar
de concurrentie hevig is en waar de schaarste verdeeld moet worden,
zijn krachtige informatiebronnen noodzakelijk. Met ons media-aanbod
brengen wij de verhalen van en over Amsterdam samen. Wij informeren,
activeren en verbinden.

2. ONZE MISSIE & VISIE

9

3. ONZE STRATEGIE

innovatiekracht.

_ZVfhVcVR]ZeVZegcRRXeVV_Y`XV^ReVgR_ ViZSZ]ZeVZeV_

bubbeldiscussie) en zuigen ze reclame-inkomsten weg. Deze

wissel op de geloofwaardigheid (de nepnieuws- en

publiek. Tegelijkertijd trekken deze platformen een zware

ineen: via deze platformen bereikt AT5 veel, nieuw en gericht

gebied. De Amerikaanse social-reuzen zijn een last en zegen

concurrenten, zowel op redactioneel als op commercieel

medialandschap. Facebook en Google zijn de nieuwe

AT5 onderscheidt zich in een totaal vernieuwd

en met een dominante claim op actuele stadsthema’s.

stad en haar inwoners, met relevante journalistieke duiding,

focus op een kwalitatief nog betere nieuwsvoorziening voor de

Amsterdamse nieuwsplatform. Met een eigen dna, met de

AT5 ontwikkelt zich tot het meest gezaghebbende

AT5
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“Relevante
journalistieke
duiding met
een dominante
claim op actuele
stadsthema’s.”

Niemand weet precies hoe het medialandschap er over een paar jaar
uitziet. Een ding weten we wel zeker, het zal drastisch anders zijn dan
nu. We anticiperen zo goed als mogelijk op verandering. Dat betekent
URehV ViZSV]kZ[_eVcfXY`fUV_UkZ[_^VeUVRR_dTYRWgR_`fUV
technologie, en investeren in nieuwe toepassingen. De organisaties
achter onze merken zijn modern, innovatief en resultaatgericht. De
strategie verschilt per merk, afhankelijk van de doelstellingen die
worden nagestreefd.
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naar de lokale politiek en controleren we de instanties
bij de uitvoering van het beleid. Dicht bij de burger,
dicht op de huid van de beslissers. Het gaat om nieuws

aan publiek, en kunnen we via social media en via
kunstmatige intelligentie (AI) op onze platformen het
publiek op maat bedienen.

als commercieel. De kennis hebben wij in huis, onze

medewerkers worden aanhoudend getraind om up-

to-date te blijven. Om onafhankelijk te blijven van

regelgeving die niet altijd aansluit op de bewegingen in
de huidige samenleving.
Van onze verslaggevers vragen wij niet alleen eigen
verhalen te vinden en te maken, maar ook dat zij
in staat zijn een divers netwerk op te bouwen en te
onderhouden en om binnen dat netwerk verbindingen
tot stand te brengen. De belangrijkste verhalen worden
gebundeld en via de app, AT5.nl, televisie en social
media (YouTube, Instagram en Facebook) met het
publiek gedeeld. De redactie zit bovenop het nieuws,
levert de achtergronden bij het nieuws en brengt
patronen in beeld.

voor een toegevoegde waarde los moeten komen
van de mainstream informatie die overal te vinden
is. Verdieping, duiding en originaliteit: daar zit de
relevantie, daar ligt de focus van de redactie. Het
onderscheidend vermogen zit niet in het mediumtype
maar in de kerntaak: nieuws. Op lokaal niveau ligt
een grote uitdaging om de waakhondfunctie op niveau
te houden. Kiezen voor de kerntaak betekent ook
afscheid nemen van activiteiten die louter bedoeld
zijn om de krimpende kanalen te voeden. Bij AT5
betekent dit afscheid nemen van zogenoemde variaprogrammering. Het rendement daarvan komt ten goede
aan de kerntaak waar we het onderscheid wel maken: de
nieuwsvoorziening. AT5 baseert haar strategie dan ook op
twee pijlers: Nieuws en Evenementen.

kunstmatige intelligentie (AI). Ook op het gebied van

online-advertising en marketing-intelligence hebben

we de kennis in huis, zodat we snel en trefzeker

kunnen schakelen op de aanhoudende transities op dit

vakgebied. Dankzij de samenwerking met NH Media

\R_UVSRT\`W TVV_UVVZXV_eVTY_ZdTYVZ_WcRdecfTeffc

onderhouden worden, waardoor de spaarzame

middelen niet naar organisatorische randzaken gaan,

maar naar het hoofddoel: de journalistiek.

AT5 heeft zich aangepast aan de veranderende

mediawereld: de focus is verlegd naar online-nieuws,

de belangrijkste bouwsteen in ons media-aanbod. Via

de online-platformen bereikt AT5 meer mensen dan

ooit gebeurde in het lineaire tv-tijdperk. Niet tv, maar

voor een organisatie als die van ons met tv als roots.

Video is de lingua franca geworden, een groot voordeel
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de burgerinitiatieven die soms dreigen te verzanden in

nieuwe uitdaging. Journalistiek-inhoudelijk zal AT5

app), voorzien van innovaties op het gebied van

de mobiel is het device waarop we nieuws consumeren.

Waarbij we oog hebben voor de politieke agenda en voor

Met dit bereik in de achterzak ontstaat nu een

we een hoogwaardig eigen online systeem (website,

dat het publiek direct herkent, raakt en inspireert.

Met nieuws brengen we de agenda van de samenleving

opzichte van vroeger met ons nieuws een veelvoud

op het online-domein, zowel redactioneel, technisch

de grillige Amerikaanse tech-reuzen onderhouden

Nieuws

Online breken we record na record, bereiken we ten

AT5 investeert in het vergaren en toepassen van kennis

3. Onze strategie

11

“SALTO doet niet aan
diversiteit, SALTO is
diversiteit.”

9ZVc^VV\R_TcVReZVWV_ ViZSV]XVac`XcR^^VVcU

ook te distribueren via de traditionele tv- en radiozenders.

ook te gebruiken voor de radiozenders. Alle producties
zijn on demand terug te kijken via salto.nl.

de zichtbaarheid op de zenders geeft hen herkenning en
erkenning. Het is diversiteit in optima forma.
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bij SALTO wordt aangeleverd. Inmiddels is de software

9Ve2^deVcUR^dVac` V]gR_D2=E@ScV_XeYV_dR^V_V_

h`cUV_`aSRdZdgR_UVXc`eVgRcZÔeVZeRR_gZUV`UZV

software ontwikkeld onder de naam ‘OPEN SALTO’.

Via innovatie als derde pijler, heeft SALTO eigen

in een veilige, creatieve omgeving.

de ruimte krijgen en je met media kan experimenteren

van shorts, vlogs en podcasts aan, met het verzoek deze

communities op reguliere basis programma’s in de vorm

in de stedelijke communicatie. Inmiddels leveren ruim 200

atletiek, schaatsen, roeien en hockey).

•

SALTO tot schakel voor burgers, instellingen en overheid

democratisch wordt geprogrammeerd, waar opinies

en internationale kampioenschappen (EK’s en WK’s

•

door de makers uit de vele communities, culturele en

distributiemogelijkheden online en via radio en tv, maakt

uitgezonden op de televisie en radiozenders van SALTO.

Amsterdam Pride, Kwaku, Keti Koti festival, Koningsdag,

instellingen kunnen zich verbazen en laten inspireren

Onze kennis van communities in combinatie met de

en on demand. Daarnaast worden de programma’s

geven. Voorbeelden van deze evenementen zijn:

identiteit versterkende programmering. Burgers en

Als podium voor communities staat SALTO voor

de Dam tot Damloop, de Marathon van Amsterdam

platforms gedistribueerd en geconsumeerd, live

en sociaal- maatschappelijke rijkdom van de stad

•

educatieve instellingen en door stadsgenoten.

Al het media-aanbod van SALTO wordt via onze online

een treffend en veelkleurig beeld van de culturele

Als open playground is SALTO de plek waar

media, als ‘verbindende etalage‘ van Amsterdam.

AT5 is daar veelal live bij aanwezig waarmee we

communities, playground en innovatie.

Uitmarkt en IDFA. Maar ook sportevenementen zoals

SALTO heeft een leidende rol in Amsterdamse niche-

In Amsterdam vinden heel veel evenementen plaats.

De SALTO-strategie is gebaseerd op drie pijlers:

Grachtenfestival, Sail, Amsterdam Dance Event,

SALTO

Evenementen

3. Onze strategie
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organisaties op cultureel- en maatschappelijk gebied
@325V3R]ZVUVC`UV9`VU5V?ZVfhV=ZVWUV
Pakhuis de Zwijger, Eye e.a.) en natuurlijk de vele
festival organisaties (Amsterdam Dance Event, Pride
Amsterdam, Keti Koti, Kwaku en Grachtenfestival).
Inmiddels hebben we met veel partijen een duurzame
relatie opgebouwd. Voor deze en nieuwe partners willen
we gids zijn in het veranderend medialandschap, met
name doordat we hen als mediabedrijf op unieke wijze
voor hun eigen programma’s een extra podium bieden.

Surinaamse, Antilliaanse en Ghanese gemeenschappen

zijn sterk vertegenwoordigd op zowel radio als

televisie. De band tussen SALTO en deze groepen

Amsterdammers is zeer sterk. Door zelf een studio/

productievestiging te bieden in Zuidoost, de zogeheten

‘SALTO Space’, kan SALTO haar relevantie verder

uitbouwen. De samenwerking met Zuidoost kan voor

SALTO groeien tot een ‘best case’ voor een mediamodel

op stadsdeelniveau. Zo’n model is vervolgens ook te

gebruiken in andere stadsdelen, met hun eigen unieke

de organisatievorm en communicatie.

de stad is voor SALTO een belangrijke incentive om

het aanbod te verbreden. Onze partners zijn zowel

komende jaren leidend is in de inhoudelijke keuzes,

Het aangaan van samenwerking met instellingen in

SALTO heeft in 2018 een merkkader opgesteld dat de

>VUZRT`]]VXV8VccZeCZVegV]U2TRUV^ZVVRR]d

maken gebruik van onze open kanalen. Vooral de

culturele samenstelling.

onderwijsinstellingen (Hogeschool van Amsterdam,

Vele cultureel diverse groepen uit Amsterdam Zuidoost

3. Onze strategie

FunX

Concessiebeleidsplan | POA 2019 - 2024 | Versie 2 D.D. 08-01-2019

radio naar radio on demand.

focus zal in de komende jaren veranderen van lineaire

zullen op meerdere platformen toegankelijk zijn. De

het al was. Amsterdamse verhalen en gebeurtenissen

zijn. Crossmediaal denken wordt nog belangrijker dan

FunX op alle platformen zichtbaar, relevant en actueel

platformen en zijn ook snel weer afgeleid. Daarom wil

Vooral jongeren switchen heel gemakkelijk tussen

13

4. ONZE PLANNEN

grote thema’s en geven we antwoorden op complexe vragen.

Vanuit een helikopterperspectief wordt gekeken naar de

nieuwsverhalen, met achtergrondinformatie en verdieping.

van AT5 richt zich voortaan op de eigen en onderscheidende

gegarandeerd. Het overgrote deel van de nieuwsredactie

we zitten letterlijk naast elkaar, is de stroom aan snel-nieuws

samenwerking met de snel-nieuwsredactie van NH Nieuws,

verhalen als basis voor onze berichtgeving. Mede dankzij de

snel-nieuws redactie zorgt voor een continue stroom van

snel-nieuws redactie en een eigen-nieuwsredactie. De

verder te verbeteren. De redactie is opgesplitst in een

ondergaan om journalistiek-inhoudelijk de kwaliteit

advies van de Mediaraad, een belangrijke verandering

Medio 2018 heeft de nieuwsredactie van AT5, mede op

AT5
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“Eigen en
onderscheidende
nieuwsverhalen, met
achtergrondinformatie
en verdieping.”

Met ons media-aanbod laten wij Amsterdam en haar bewoners in
alle mogelijke verschijningsvormen zien en horen. We versterken de
culturele, economische en maatschappelijke verbondenheid onder de
180 nationaliteiten die hier verblijven. Dat doen we door individuen,
en maatschappelijke- en culturele organisaties als partners actief bij
de creatie van ons media-aanbod te betrekken. We laten al ruim 25
jaar zien dat we niet alleen plannen maken, maar ze ook uitvoeren.
Voor de komende 5 jaar staat wat POA betreft het volgende op stapel.

14

“Waar Amsterdammers
iets van (willen) vinden,
waar ze mee bezig zijn.”

uit. Het zijn:

benoemd. Diversiteit en politiek maken er vanzelfsprekend onderdeel van

en interesses van Amsterdammers. We hebben zes interessegebieden

mede ondersteund door recent onderzoek van Motivation naar de leefstijl

trots maken op hun stad. De keuze voor deze interessegebieden wordt

de politiek stevige debatten over voert, en thema’s die Amsterdammers

van (willen) vinden en waar ze mee bezig zijn. Waar het schuurt, waar

XVUV _ZVVcU5ZekZ[_UVZ_eVcVddVXVSZVUV_hRRc2^deVcUR^^VcdZVed

debat en oplossingen. De redactie heeft een aantal interessegebieden

denken zetten en uitnodigen tot opinievorming, discussie, (raads)vragen,

Wij willen dat deze nieuwsverhalen inspireren, verwonderen, aan het

4. Onze plannen
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en verhalen. Die brengen we graag in beeld.

6. Amsterdam bijzonder: De stad staat bol van de bijzondere mensen

5. Amsterdam innoveert: Prachtig al die innovatieve start-ups in.
Amsterdam. Maar wat betekent innovatie nou eigenlijk? Hoe maak
je een stad bijvoorbeeld gasvrij? Hoe werkt het recyclen van beton?
En hoe zet de politie social media in om criminelen te pakken?

4. Amsterdam geniet: Amsterdam eet, drinkt, danst en geniet. Van het
grootste museum, tot het kleinste café. En van het levenslied tot een
dampende Ziggo Dome. En we zijn trots op ons Ajax.

3. Amsterdam veilig: Hoe ervaart Amsterdam de veiligheid op straat?
Wat is er nodig om Amsterdam nog veiliger en toegankelijker te
maken? Wat doen we bijvoorbeeld om kwetsbare jongeren op het
rechte pad te houden?

2. Amsterdam leeft: Amsterdammers mopperen dat het hier vies, vol,
onbereikbaar en veel van hetzelfde is. En toch is Amsterdam heel
aantrekkelijk voor veel mensen. Hoe leefbaar is Amsterdam eigenlijk
nu en in de toekomst?

1. Amsterdam woont: Hoe ziet de Amsterdamse woningmarkt er nu en
straks in 2040 uit? En wie wonen er dan?
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gemeenschap, we vragen drie sprekers naar hun
droomlocatie voor een Slavernijmuseum en we
verduidelijken complexe vraagstukken in een andere

wijk, stadsdeel tot grootstedelijk en landelijk. Voor

een kwalitatieve uitbreiding van ons kennisnetwerk

werken we samen met o.a. (semi)overheidsinstellingen,

NU.nl en BBC.

van andere media, zoals Het Parool, de Volkskrant,

inhoudelijke content intensief samen met journalisten

hVg``cUVfZehZddV]Z_XgR_ZUVVÔ_hVc\hZ[kV_V_

toevoegen aan het eigen kennisnetwerk. Tevens werken

Huisartsenpost Amsterdam en het gemeentebordeel.

waarmee de redactie nieuwe deskundigen kan

in metro 53? En we zetten zaken op de agenda. De

en online zoektechnieken.

de problematiek bij ouderenvervoerder C>4, de

een ernstig verwarde man zomaar iemand doodsteken

om nog slimmer om te gaan met beschikbare big data

aanhoudende onrust binnen het Stedelijk Museum,

gemeentelijk Airbnb-beleid effect gesorteerd? Hoe kon

Samen organiseren we trainingen voor onze redactie

regelmatig sprekers uit voor onze Speakers’ Corner

UfZUZ_XK`TcVÔcV_hVVV_XVk`_UVcVg`VUZ_XdS`UV^

en de krapte op de woningmarkt? Heeft vijf jaar

betrouwbare online nieuwspartner van Amsterdam.

Op basis van belangrijke nieuwsthema’s nodigen wij

Amsterdammers leven centraal en geven we daaraan

tussen een groeiende groep Amsterdamse krakers

werken we samen met Google, zij zien AT5 als hun
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onderling begrip.

worden geconfronteerd. En we bevorderen dialoog en

waar jongeren dagelijks bewust of onbewust mee

voor het verwerken van vaak ongenuanceerd nieuws

stellen we actuele onderwerpen die onder jonge

docenten, staan we in de startblokken. Met dit platform

en dagelijkse nieuwsupdate voor scholieren en hun

Met Nieuws? Dat ben je zelf! een online, interactieve

hernoeming van het Stadionplein? Wat is het verband

en met de architecten van de metropoolregio. Ook

Balie, Pakhuis de Zwijger en/of Podium Mozaïek.

vertelvorm. We zoeken naar verbanden: wat is de bron
van al die Nutella-winkels? Wat ging er mis met de

zorginstellingen, opleidings- en onderzoeksinstituten

RR_daVTZ V\V`_UVck`V\dac`[VTeV_Z_SZ[g``cSVV]U5V

op regelmatige basis debatten organiseren en koppelen

fysiek in contact te komen met Amsterdammers gaan we

app Amsterdam & Ik in. Met deze app stelt de redactie
gericht vragen over bepaalde onderwerpen. Om ook

Een portretreeks over de Amsterdamse LHBTIQ+-

onderzoeksverhalen zetten we de door ons ontwikkelde

kennisnetwerk is actief op elk niveau, van straat, buurt,

werkwijze:

gebieden beschikt de redactie over ontelbare contacten

Om onze doelgroepen nog actiever te betrekken bij onze

die de afgelopen vijfentwintig jaar zijn opgebouwd. Ons

Een aantal recente voorbeelden van onze nieuwe

Voor de inhoudelijke invulling van deze interesse-

4. Onze plannen
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overeengekomen meerjarige samenwerking met Le
Champion, een van de grootste sportorganisatoren van
Nederland, hebben we de komende jaren de mogelijkheid
om de grootschalige Amsterdamse sportevenementen
Marathon van Amsterdam en Dam tot Damloop te
verslaan. Ook op andere grote publieksevenementen zoals
Uitmarkt trekken we gezamenlijk op met NH Media met
als doelstelling zichtbaar aanwezig zijn voor, en interactie
aan te gaan met ons publiek.

op een toegankelijke manier over het voetlicht. Als luis

in de pels van de Amsterdamse politiek bespreken we

in Park Politiek wekelijks de actualiteit met bestuurders

uit de Stopera en om de twee weken nemen we de

lopende zaken door met burgemeester Halsema in

Het Gesprek met de Burgemeester. In samenwerking

met de Politie en het Openbaar Ministerie maken we

wekelijks het opsporingsprogramma Bureau 020, waarin

Amsterdammers wordt gevraagd om de Politie te helpen

“Eén Amsterdam
samengesteld uit de
eigenheid van velen.”
belangrijke voorbeeldfunctie.

als Amsterdams mediabedrijf hebben wij daarin een

het onderwerp diversiteit op de kaart blijven zetten;

Minstens zo belangrijk is dat we met onze deelname

TR^VcRSVV]UV_U``c_RRc`_kV^VUZRaRce_Vc2GC@EC@D

verslag van dit grootse evenement en zetten we onze

de Canal Parade. Vakmatig doen we vanaf onze boot

Pride en varen mee met onze eigen AT5-boot tijdens

We zijn wederom partner van Stichting Amsterdam Gay

Dankzij de door onze partner NH Media vorig jaar

AT5 brengt de vaak ingewikkelde politieke onderwerpen

met het opsporen van verdachten.

Evenementen

Luis in de pels

4. Onze plannen
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diversiteit aan bronnen van het programma- aanbod

nog de Marokkaanse en de Turkse Amsterdammers
die we actiever in ons netwerk willen betrekken.
Nog dit najaar start SALTO met de Nederlandstalige
animatieserie Mocropark gemaakt door Marokkaanse
T`^VUZR_JRYZRJ`fd 9VeZdVV_T`_Wc`_eVcV_UVV_
humoristische remake van South Park^VeVV_ Z_\V

De Amsterdammer is bij SALTO immers z’n eigen

hoofdredacteur. Met de verhalen, shorts en programma’s

van de makers beogen we onze doelgroepen met

informatie, educatie, cultuur en verstrooiing te

bedienen, te stimuleren en te raken. Voor de komende

concessieperiode hebben we vijf ambities benoemd.

voorbereiding en is er nadrukkelijk een cultureel divers
muziekbeleid op radio en televisie ingezet.

maatschappelijke ontwikkelingen te faciliteren met

beeld en geluid, mediatools en een thuishaven voor

•

•

•

radio- en tv-producties, podcasts en vlogs. Tegen een

AcZUVEGV_AcZUVCRUZ`g``cUVUffcgR_VV_hVV\

We hebben de organisatie inmiddels zo ingericht
URehV ViZSV]\f__V_Z_daV]V_`aUVgcRXV_gR_UV
programmamakers.

We nemen een nog actievere rol als vaste

uitzendpartner van debatcentra, burgerinitiatieven

en meningsvorming via burgerjournalistiek.

faciliteiten op dit vlak, met een multi-mediastudio.

uitbouwen tot dé Amsterdamse mediawerkplaats voor

radiozender vrijgemaakt op SALTO en lanceerden we

uit voor bijdragen.

een mediaproductie. SALTO wil deze functie verder

eerst met Pride Amsterdam een tv-zender en een

met ondersteuning. We denken aan uitbreiding van

Amsterdammers hun mediaplan kunnen omzetten in

Amsterdam Dance Event. Zo is dit jaar voor het

Samen met mediaopleidingen nodigen we studenten

communicatiebehoeften. Het is een werkplaats waar

stadsbrede events, zoals Pride Amsterdam en

laagdrempelige prijsstelling en indien nodig

burgers invulling kunnen geven aan hun creativiteit en

themazenders rondom toonaangevende en

We willen Wijktelevisie uitbouwen in Zuidoost.

We bieden een multimediale mediawerkplaats waar

We bouwen de zenders incidenteel om tot tijdelijke

3. SALTO Space

Verder is er een Turks actualiteitenprogramma in

We zien onszelf als pro-actieve spil in Amsterdam om

creativiteit en experiment. Bijvoorbeeld:

geen bevolkingsgroep gespaard in de satire en zelfspot.

1. Pro-actieve spil

knipoog naar Amsterdam-West. In Mocropark wordt

Daarnaast maken de participatie, authenticiteit en

SALTO is succesvol qua diversiteit, maar we missen nu

aanbod, onder het motto ‘Onverkort Amsterdam’.
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vrijwel dagelijks punt van aandacht.

Door persoonlijke begeleiding vanuit SALTO is dit een

concepting en dienstverlening aan kijkers en luisteraars.

kwaliteitsverbetering op het gebied van mediadiscipline,

(do it yourself-media) is er altijd behoefte aan

media. Vanwege het open karakter van open-access

onderscheidend is ten opzichte van de reguliere

Ook kijken we of het aanbod qua vorm en aanpak

deel uit van de kwaliteitsbeoordeling.

geschikt te zijn om de beoogde doelgroep te bereiken.

moet bijdragen aan de inhoudelijke doelstelling en dient

De content via onze kanalen dient technisch goed te zijn,

4. Kwaliteitsbeoordeling en -verbetering

2. Leidende rol als verbinder

>Ve`_kV|U`Zej`fcdV]W^VUZR}TcVÔcV_hVVV_daVTZ V\

SALTO

SALTO

SALTO

4. Onze plannen
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We versterken de bestaande redactionele samenwerking
met o.a. Nowhere, jongerenafdelingen van politieke
partijen, Stukafest, CSB Amsterdam, Marcanti College,
Melkweg, Vunzige Deuntjes en Kunstbende. We schenken
aandacht aan het Amsterdam Dance Event en organiseren
jaarlijks de FunX Awards in Paradiso.

Naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad

om een Amsterdamse radio stadszender i.s.m.

onze nieuwspartner AT5 te realiseren, heeft ook de

Amsterdamse Kunstraad gevraagd om te onderzoeken

of er behoefte is aan een breder aanbod van nieuws via

de radio en hoe dit eventueel uitgevoerd kan worden.

De zender wordt gedragen door 180 vrijwilligers,
waaronder ruim 100 programmamakers. Ook al is
de zender inmiddels verhuisd naar Utrecht, het dna

in samenwerking met mediaopleidingen van het

Mediacollege en de HvA. SALTO en AT5 hebben de

expertise in huis om een Amsterdamse radiozender

technisch en inhoudelijk te kunnen verwezenlijken.

overwegend Amsterdammers, 20% van alle luisteraars is
Amsterdammer, 33% van de donateurs is Amsterdammer,
een stevig aantal van de live-registraties vindt op de
grotere en kleinere podia in Amsterdam plaats.

Als onderdeel van onze strategie zoeken wij de plekken

op waar onze doelgroep constant aanwezig is: online.

Ons YouTube kanaal FunX Gemist blijven we dagelijks

voorzien van onze radioprogramma’s inclusief video’s.

voor de Concertzender voor haar rekening genomen,
zodat Concertzender onder onze licentie kon worden
doorgegeven. We hebben de intentie om dit te
continueren.

Amsterdamse artiesten, sporters, FunX-luisteraars

en -kijkers en andere talenten die een mooi verhaal

hebben. Op onze website FunX.nl schrijven we dagelijks

meerdere artikelen: grappig, serieus, cultureel,

inspirerend en informatief.

POA heeft de afgelopen jaren de auteursrechten

andersoortige video’s, zoals straatreports en we volgen

Op ons algemene FunX Youtube kanaal plaatsen wij

de vele medewerkers en programmamakers zijn

FunX

van Concertzender blijft Amsterdams. Het bestuur,

Concertzender
Concertzender is volledig afhankelijk van donateurs.

in SALTO-radio met een sterkere programmering

Als pilot wordt onze zender StadsFM omgevormd

5. Stadsbrede radio

5. Stadsbrede radio

4. Onze plannen
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optimale ontsluiting aan de SALTO content makers

open access platform biedt met ‘OPEN SALTO’ een

Shownieuws, NPO, NOS etc.

eV`_ehZ\\V]V_KVdec`^V_g`]`aU``c_RRc`RCE=

voor jonge mediamakers met ruimte om zich ‘on the job’

en manieren van content maken. FunX is een springplank

getraind en begeleid en experimenteren ze met formats

by doing’ i.s.m. mediaopleidingen en worden de makers

mediawijsheid gestimuleerd bij jongeren door ‘learning

en Nieuwsuur. Bij SALTO wordt talentontwikkeling en

h`cUV_kV]WdR_TY`cSZ[YVe?@D;`fc_RR]CE=?ZVfhd

nieuwsorganisaties en sommige van onze talenten

talenten stromen zeer regelmatig door naar landelijke

jaarlijks hun eerste stappen in de mediawereld, onze

talenten via onze merken. Bij AT5 zetten zo’n 150 stagiairs

HVTcVÔcV_deRXVa]V\\V_V_dT`feV_V_ecRZ_V_[`_XV
aan de individuele gebruiker aanbieden.

bij at5 via een ‘recommendation engine’ relevante content

Door middel van kunstmatige intelligentie (AI) willen we

T`^a]ViWRTVekf]]V_hVVV__ZVfhV^VVchRRcUVTcVÔcV_
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“Talentontwikkeling
en mediawijsheid is
organisch onderdeel
van onze organisatie.”

uitstekende basis voor ‘do it yourself’-media.

gebruikersvriendelijke software en zijn daarmee een

gebruikers van onze online kanalen, een technisch

ligt achter ons; techniek is in toenemende mate sturend.

ze zich goed kunnen redden en gestimuleerd worden

verregaande personalisatie van de content voor de

waarde vormt. De tijd dat techniek slechts faciliterend was

krijgen om mediavaardig of ‘mediawijs’ te worden zodat

geprogrammeerd op basis van algoritmes. Het

organisatie.

en relevantie, waarvoor techniek een grote toegevoegde

van de stad. Daarnaast moeten Amsterdammers de kans

indien gewenst direct kan worden gedistribueerd,

tv-opnamestudio is inmiddels uitgerust met moderne

vanwege de gestelde ambities op het gebied van bereik

belangrijk voor de ontwikkeling van de lokale media en

SALTO eenvoudig online kan worden aangeleverd en

Online gaan de veranderingen razendsnel. Via

verbeterd dienen te worden. Niet in de laatste plaats

ontwikkeld kan worden. Doorstroming van talent is

en mediawijsheid is organisch onderdeel van onze

stabiliteit, snelheid, veiligheid en gebruiksgemak zal veel

voedingsbodem voor innovatie en experiment verder

ViZSV]XVac`XcR^^VVcUh`cUV_`aSRdZdgR_UV
Xc`eVgRcZÔeVZeRR_gZUV`V_RfUZ`4`_eV_eUZVSZ[

gemeente onderschrijven we volledig. Talentontwikkeling

en moderniseren. Op het gebied van beschikbaarheid,

klimaat waarmee voor de mediasector een interessante

de naam ‘OPEN SALTO’. Hiermee kan creatief en

en hun programma’s. Ook de faciliteiten zoals de

In 2019 zullen we op technisch gebied veel vernieuwen

‘Amsterdam werkt aan een creatief en kennisintensief

Bij SALTO is eigen software ontwikkeld onder

tot maatschappelijke participatie’. Dit standpunt van de

Techniek en innovatie bij POA

Talentontwikkeling bij POA

4. Onze plannen
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overeenkomst met ATV BV.

houden op de uitvoering van de productie- en reclame

platform van SALTO, FunX, Concertzender en het toezicht

van POA. Dat betreft het faciliteren van het open access

en is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering

Het bestuur van POA bestaat uit een directeur-bestuurder

Het bestuur

in de stichting.

beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken

?9>VUZR5VCgEYVVWee`eeRR\e`VkZTYeeVY`fUV_`aYVe

POA en op de samenwerkingsovereenkomst tussen POA en

het bestuur en houdt toezicht op de bedrijfsvoering van

a`ceVWVfZ]]Vd+ _R_TZÔ_YV^dVTcVeRcZd5VcRRUSV_`V^e

gR_E`VkZTYeCgESVdeRR_UVfZegZ[W]VUV_^VeUcZV

DeZTYeZ_XAfS]ZV\V@^c`Va2^deVcUR^YVVWeVV_CRRU

5VCRRUgR_E`VkZTYeA@2
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“Onze merken leveren
een unieke bijdrage aan
het functioneren van
onze democratische
samenleving.”

Publieke Omroep Amsterdam (POA) volgt de Governancecode van
de Publieke Omroep. Bij POA is gezien de aard en omvang van de
organisatie gekozen voor een model van ‘raad van toezicht en bestuur’.
De beoogde nieuwe organisatiestructuur is als volgt:

5. ONZE GOVERNANCE

21

POA heeft een productieovereenkomst en een
reclame-acquisitieovereenkomst met ATV BV
afgesloten. Inmiddels is POA ook enig aandeelhouder
gR_2EG3GV_YVVWeURRc^VVUV _R]VkVXXV_dTYRa
`gVcUVkV3G5VCRRUgR_4`^^ZddRcZddV_Cg4gR_
ATV BV wordt toezichthouder op (het bestuur van)
ATV BV, de producent van AT5. Bij ATV BV wordt een
Cg4XVTcVÔVcU5V]VUV_gR_UVCgEYVSSV_kZeeZ_X
Z_UVCg4gR_2EG3GYZVc^VVh`cUeVV_aVcd`_V]V
f_ZVXVg`c^U5ZeZd_`UZX`^VV_ dTR]VVV_YVZUeV
kunnen blijven vormen. De bestuurder van ATV BV is
tevens bestuurder van NH Media.

De Mediaraad is aangesteld om het mediabeleid

zoals dat wordt opgesteld door de (hoofd)redacties

met betrekking tot de merken van POA vast te stellen

en te monitoren. De Mediaraad is samengesteld uit

vertegenwoordigers van geledingen die belangrijk

en representatief worden geacht te zijn voor de stad

Amsterdam. Naast de vanuit de Mediawet verplichte

geledingen zijn er op basis van afstemming met

de gemeente vijf geledingen vastgelegd: Kunst en

Cultuur, Maatschappelijke Zorg en Welzijn, Onderwijs

en Educatie, Levensbeschouwing en Jongeren. Twee

geledingen zijn opgenomen als optioneel: Ondernemers

De Mediaraad bestaat uit zeven leden.

en Werknemers. Alle geledingen zijn vertegenwoordigd.

Amstel Televisie Vijf BV (ATV BV)

De Mediaraad (Pbo)

5. Onze governance

Concessiebeleidsplan | POA 2019 - 2024 | Versie 2 D.D. 08-01-2019

Bestuur

Cg4

100 % aandeelhouder:
Stichting POA

ATV BV

Productieovereenkomst

Bestuur

CgE

Stichting POA

Mediaraad
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6. FINANCIËN

de bestedingen van alle non-digitale platformen opgeteld
oversteeg. Een teken aan de wand. In toenemende mate
consumeren we nieuws via de mobiel en kijken we video
en televisie on demand. Adverteerders volgen het publiek
en gaan naar het digitale domein. De traditionele media
leveren daarbij in. Het verloren terrein verdwijnt naar het
groeiende online- domein, en belandt niet bij Nederlandse

op de begroting van AT5. In de afgelopen vier jaar heeft
2E&R]dXVg`]XgR_UVkV dTR]VhZ[kZXZ_XZ_e`eRR]p#!!<
bezuinigingen moeten verwerken. De compensatie vanuit
UVCZ[\d`gVcYVZUUZV]``aegZRUV@=@?h`cUedeRadXVhZ[d
met € 50K per jaar afgebouwd. 2019 is het laatste jaar van
deze compensatieregeling; daarna valt € 340k weg. Dit komt
direct ten laste van het budget voor de nieuwsvoorziening.

razend tempo. 2017 was het jaar dat de reclamebestedingen

verdwijnen richting de online- platformen. Het gaat in een

De reclame-omzet staat zwaar onder druk. De adverteerders

Commerciële omzet

op digitale platformen (een groei van 9%) voor het eerst

De in 2015 afgeschafte printprijsregeling heeft forse invloed
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mediapartijen maar voor 90% bij Google en Facebook.

Fiscale wetgeving en bezuinigingen

Fiscale wetgeving en bezuinigingen

Deze aanvraag is geschreven op de continuïteit van onze opdracht
SZ__V_YVe _R_TZÔ]V\RUVck`R]dUReZd^VVXVXVgV_gR_fZeYVe
raadsbesluit in 2012. Daar waar we geconfronteerd worden met
VieVc_VWRTe`cV_hRRc`ahZ[XVV_Z_g]`VUYVSSV_k`R]d dTR]V
hVeXVgZ_XSVkfZ_ZXZ_XV_V_RW_V^V_UVT`^^VcTZÔ]VZ_\`^deV_kZV_
we in de meerjarenraming een tekort ontstaan dat oploopt tot een
bedrag van bijna € 800k in 2024. Dat proberen we waar mogelijk
op te vangen binnen het budget, maar zal onherroepelijk ten koste
gaan van onze journalistieke ambities indien de subsidieverstrekking
op hetzelfde niveau blijft. Daarnaast hebben we extra ambities
hRRcg``cRR_gf]]V_UV _R_TZVcZ_X_`UZXZd
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POA heeft op drie locaties in Amsterdam huisvesting. De
huur van een redactieruimte in Vondel CS is per 01-05- 2019
opgezegd. Deze locatie paste niet in de samenwerking op de
nieuwsvoorziening en bracht veel te hoge kosten met zich
mee. De AT5-redactie werkt nauw samen met de redactie
van NH Nieuws en is gehuisvest bij NH Media in Amsterdam
Nieuw-West. Nu de eigenaar van dit pand aangekondigd
heeft woningbouw te willen realiseren op die locatie moeten
we verhuizen.

de totale begroting komt 15% uit de reclamemarkt. Om de

T`^^VcTZÔ]V`^kVe`aaVZ]eVY`fUV_h`cUeZ_XVkVe`a`_]Z_V

sales, waarvoor de nodige kennis naar binnen is gehaald. Ook

het delen van content levert naast bereik ook inkomsten op.

Tot slot komen nieuwe geldstromen voort uit overeenkomsten

met organisaties die een grote communicatiebehoefte hebben

met de inwoners in de metropoolregio. Met partnerconcepten

worden budgetten aangeboord die ten goede komen aan de

content. Ook al probeert AT5 met al deze zaken de reclame-

gestart. Door de hoge prijzen op de kantorenmarkt

rekenen met verlaagde reclame-inkomsten.

geschikte locatie kunnen vinden. We zouden graag met de
gemeente een nieuwe locatie zoeken voor ons mediahuis,
waarin AT5, NH Media, SALTO en zo mogelijk ook FunX,
hun samenwerking verder vorm geven. Naar verwachting
gaat het voor AT5 en SALTO om een investering van ca.

Graag willen we met de gemeente in gesprek gaan over onze

aanvullende initiatieven en ambities, die niet binnen ons

reguliere budget kunnen worden opgepakt. Waar we kunnen

geven we een indicatie mee t.a.v. de verwachte kosten. Deze

kosten zijn nog niet in deze begroting verwerkt.
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g``c2^deVcUR^`^kZTYR]d^VUZRdeRUeVac` ]VcV_

ruimte voor andere partijen en partners, zien wij als een kans

De realisatie van een professioneel mediahuis, met mogelijk

verplichtingen zijn hierin niet meegenomen.

€ 1 miljoen. Kosten verbonden aan eventuele lopende

investeringen, heeft het bestuur van POA tot noch toe geen

Aanvullende ambities

van Amsterdam, in combinatie met de voorziene hoge

De zoektocht naar een nieuwe locatie is reeds in 2017

niet volledig mee gecompenseerd. En dus zal AT5 moeten

omzet op peil te houden, de wegvallende tv-omzet wordt er

Huisvesting voor een Amsterdams mediahuis

AT5 heeft de reclame acquisitie uitbesteed aan NH Media. Van

6. Financiën
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“POA wil binnen de mediawereld
een voortrekkersrol vervullen op
het gebied van diversiteit.”

gebied; voor zover we dat al niet doen.

te willen denken en open te staan voor participatie met bestaande initiatieven op dit

activiteiten. Wel hebben we op verschillende plaatsen duidelijk gemaakt hierover mee

Het is voor POA niet uitvoerbaar om eigen opleidingen aan te bieden binnen de huidige

die bij ons binnen komen stromen vaak door naar landelijke media met meer budget.

Traditionele journalistieke opleidingen leveren nog onvoldoende diversiteit. De talenten

veel ruimte voor stagiaires en jonge talenten.

opleidingsinstituut maar wel een mediabedrijf en partner van mediaopleidingen met

de redactie en het scouten van talenten op andere platformen. POA is weliswaar geen

hZ]]V_SV\hR^V_Z_`_dgR\XVSZVU3Z[g``cSVV]UU``cYVeTcVÔcV_gR_deRXVa]V\\V_`a

`^^`XV]Z[\YVUV_V_\R_dV_eVTcVÔcV_g``c^Ve_R^V[`_XV2^deVcUR^^VcdUZVkZTY

voor de ontwikkeling van de lokale media en van de stad te realiseren. Ze vraagt ons

De gemeente Amsterdam vraagt ons om doorstroming van talent als belangrijk element

Mediatalent en diversiteit

6. Financiën
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jaar lang een bedrag van ten minste € 3,6 miljoen ter
beschikking te stellen aan POA. Daarvan is een bedrag
van € 2,8 miljoen geoormerkt voor de lokale, professionele
nieuwsvoorziening AT5 en € 0,8 miljoen beschikbaar voor
de SALTO Open Access activiteiten en overige (beheer)
taken als licentiehouder. In de begroting is een indexering
van 2,8 % verwerkt.

waaronder de integratie van de backof ce van AT5 en

NHMedia en de samenwerking tussen de redacties van AT5

en NH Nieuws, is het wenselijk om iedereen onder eenzelfde

cao te brengen. POA heeft geen cao. AT5 heeft een eigen

cao, die per 1 januari 2018 is verlopen. Gesprekken

over verlenging met de bonden lopen inmiddels. Een

gelijktrekking van de omroep cao betekent een structurele

nieuwsvoorziening AT5, € 880.533 voor onze publieke
omroeptaak en Open Access activiteiten van SALTO. De
subsidie voor FunX voor de Amsterdamse editie maakt
XVV_`_UVcUVV]fZegR_YVegRdeXV]VXUV _R_TZÔ]V\RUVc
voor POA in 2012. Voor FunX wordt separaat een aanvraag
ingediend. In de bijlage is de geconsolideerde begroting
2019 met een meerjarenraming van POA opgenomen,
evenals een enkelvoudige begroting van POA en AT5.

VV_daVTZ TReZVV_e`V]ZTYeZ_X5VkVZd`_UVcUVV]gR_

de subsidieaanvraag voor 2019, die wij voor 1 oktober

moeten indienen bij de gemeente. Tevens presenteren

we een Meerjarenraming 2019-2024 uit hoofde van

de concessieperiode en de tweede tranche van de

eZV_[RcZXV _R_TZVcZ_XdRWdacR\V_^VeUVXV^VV_eV:_UV

meerjarenraming zien we een tekort ontstaan dat oploopt

tot een bedrag van bijna € 800k in 2024. Dit tekort kunnen

van de nieuwsvoorziening te bezuinigen.
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we voor 2019 een bijdrage aan van € 2.952.353 voor de

We presenteren een begroting voor 2019 van POA met

we alleen opvangen door op het budget voor de productie

@aXc`_UgR_YVegRdeXV]VXUV _R_TZÔ]V\RUVcgcRXV_

Begroting 2019 en Meerjarenraming

Gevraagde bijdrage

De gemeente Amsterdam heeft in 2012 besloten om tien

Gezien de intensieve samenwerking met NH Media,

kostenverhoging van ca. € 350k.

Gemeentelijke subsidie

CAO

6. Financiën
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Piet Heinkade 181 E

|

1019 HC Amsterdam

Publieke Omroep Amsterdam
|

020 638 6386

BIJLAGE 1

Concessiebeleidsplan | POA 2019 - 2024 | Versie 2 D.D. 08-01-2019

1

0
0
0
0

0
0
0
0

Resultaat deelnemingen

RESULTAAT NA BELASTINGEN

Belastingen resultaat uit gewone
bedrijfsoefening

*14

*13

*12

*11

*10

*9

*8

*6
*7

*5

*4

*3

*2

*1

Concessiebeleidsplan | POA 2019 - 2024 | Versie 2 D.D. 08-01-2019

0

0

0

0

8.000

-7.500

500

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSOEFENING VOOR
BELASTINGEN

-7.500

0
7.500

500

-8.000

0

7.500

-500

-65.550

500

6.390.068

6.324.518

191.190
22.709
21.027
24.720
11.707
271.353
-249.902
148.272
-100.324
5.617
-140.569

-46.632
0
-150.000
0
14.651
-7.700
11.707
-73.550

104.424

+/- 2018/2019 €

Rentelasten

2.044.651
326.199
236.163
164.873
105.961
2.877.846
1.733.371
561.244
513.753
161.108
542.747

386.858
29.519
850.000
750.000
471.779
159.700
21.250
6.397.568

3.728.462

Begroting 2018 €

2.235.841
348.908
257.190
189.593
117.668
3.149.200
1.483.469
709.516
413.429
166.725
402.178

340.226
29.519
700.000
750.000
486.430
152.000
32.957
6.324.018

3.832.886

Begroting 2019 €

Rentebaten

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

BEDRIJFSRESULTAAT

LASTEN
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelslasten
gedetacheerd personeel NH MEDIA
Subtotaal personele kosten
Directe programmalasten
Facilitaire lasten
Huisvestingslasten
Afschrijvingslasten
Algemene kosten

- overige subsidies (OLON compensatie)
- overige subsidies (loonk.subs. Sargentini)
Reclamebaten
Bijdragen van derden / sponsorbijdragen
Baten uit nevenactiviteiten
Baten toegangsredacties
Vergoeding externe producenten

- gemeentelijke subsidies

BATEN
Subsidiebaten:

BIJLAGE 1. GECONSOLIDEERDE BEGROTING POA
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1. Geconsolideerde begroting POA
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1. Geconsolideerde begroting POA
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1. Geconsolideerde begroting POA

Concessiebeleidsplan | POA 2019 - 2024 | Versie 2 D.D. 08-01-2019

5

1. Geconsolideerde begroting POA
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“Voor en door alle
Amsterdammers”

1
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Addendum
2019-2024

Addendum bij de Aanvraag Omroepconcessie
2019 – 2024 van C-Amsterdam
Amsterdam, 12-11-2018
wGeachte wethouder, geachte adviescommissie,
Met meer enthousiasme en overtuiging dan ooit, brengen wij
onze aangescherpte aanvraag bij u onder de aandacht.
Wij geloven namelijk in een omroep die zich in alle denkbare
media laat zien als een diverse, inclusieve omroep,
rechtdoend aan alle inwoners van de stad. Hiermee willen wij
als C-Amsterdam bijdragen aan onze mooie stad, die bruist
en leeft, schuurt en knarst, ondernemend en vrij is, gebaseerd
op een rijk verleden en klaar is voor de toekomst!
Nieuw: alliantie met De Balie
C-Amsterdam is een strategische alliantie aangegaan met
De Balie het podium voor het vrije woord, debat, eigentijdse
kunst, politiek en cultuur. Met deze alliantie naast de al
genoemde samenwerking met toonaangevende
organisaties, als Studio West, De Nederlandse Filmacademie
en Productiebedrijf De Familie verstevigt C-Amsterdam haar
positie in de stad. Steeds meer organisaties spreken zich
actief positief uit over ons. Zij worden binnenkort
bekendgemaakt via onze website, maar gedacht kan worden
aan uiteenlopende partijen als Het Bijlmerpark Theater, het
Concertgebouw en de jongerenorganisatie New Urban
Collective. Aan de alliantie met De Balie wordt de komende
tijd verder invulling gegeven. Naast deze grotere partijen
krijgen we ook veel steunbetuigingen uit het mediaveld.
Onafhankelijke programmamakers verwelkomen een
nieuwe kans.
Nieuw: Yoram Levi
Afgelopen zomer hebben we onze operationeel manager
gevonden in de persoon van Yoram Levi. Yoram is opgeleid
als jurist en werkt zijn hele carrière al in de media. Zo heeft hij
jarenlang content diensten ontwikkeld voor Ziggo en was hij
verantwoordelijk voor alle acquisities: van het naar Nederland
halen en opzetten van HBO Nederland, tot de distributie van
lokale omroepen en de mooiste kleine films. Na zijn vertrek bij
Ziggo is Yoram zich gaan richten op het helpen van start-ups
met het bouwen en realiseren van hun mediadiensten.
In C-Amsterdam komt voor hem alles samen: hij kan zijn
commerciële en operationele talenten gebruiken om een
organisatie op te bouwen, in te richten en mede te leiden.

Aangescherpt: Financiële paragraaf aanvraag concessie
In de afgelopen periode is de financiële paragraaf van de
aanvraag verder uitgewerkt, de bijgevoegde financiële
paragraaf vervangt dan ook de begroting uit de oorspronkelijke
aanvraag (pag. 38-39). De begroting is uitgewerkt vanuit het
uitgangspunt dat de baten voor de kosten gaan.
Dat wil zeggen dat vanuit de huidige budgettering, rekening
houdend met een bescheiden omzet uit advertenties, we onze
programmering neer kunnen zetten.
Kortom, sinds de zomer is er veel gebeurd en veranderd. Wat
vaststaat is dat alles in beweging zal blijven. Deze beweging
creëert energie, vernieuwing en creativiteit. C-Amsterdam staat
er middenin en staat er voor open. Met deze energie en
dadendrang willen wij er voor zorgen dat de visie van
C-Amsterdam werkelijkheid wordt: Het realiseren van een
diverse, inclusieve, vernieuwende stadsomroep voor de mooiste
stad van ons land. Zo dragen wij bij aan een diverse en
democratische hoofdstad.
Wij zien er naar uit onze plannen toe te kunnen lichten aan de
adviescommissie, de wethouder en de raad. Onze visie zal
nagenoeg dezelfde blijven maar inhoudelijk sturen we steeds
bij op basis van de actualiteit.
Namens het gehele team van C-Amsterdam,
De initiatiefnemers en oprichters
Mildred Roethof en Anne-Mieke Semmeling

Financiële paragraaf
De begroting van C-Amsterdam is opgezet op basis van de
normbegroting streekomroep, gesprekken met leveranciers, input van
programmamakers en eigen ervaring in het opzetten van
mediaorganisaties en zenders.
De basis van de begroting wordt gevormd door vast personeel,
de huisvesting, de technische middelen en infrastructuur om content te
kunnen maken en te distribueren naar tv, radio en digitale platforms.
De inkomsten zijn gebaseerd op de subsidie die de Gemeente de
afgelopen jaren verstrekt heeft ten behoeve van de lokale
media-instelling. Wij zien geen reden ervan uit te gaan dat deze lager zal
worden, noch hebben we gemeend deze te moeten verhogen. Overige
baten bestaan uit advertentie-inkomsten uit radio, tv en digitaal en
sponsoring en nevenactiviteiten. Inkomsten voortkomend uit de
distributie van content via social media platforms zijn nog niet
meegenomen. Die zijn voor nu niet goed voorspelbaar. De ‘marge’ die
overblijft is bestemd voor de productie van content en programma’s en
het verzorgen van het media-aanbod. Dit wordt zoveel mogelijk gedaan
met eigen middelen (mojo sets, studio’s), eigen werknemers en
freelancers waar nodig.
We verdelen in beginsel de middelen tussen het maken van nieuws en
het produceren van content van wisselende aard.
Alle geproduceerde content wordt op verschillende media op eigen wijze
ingezet: onze tv en radiozender, ons eigen digitale platform (website en
app) en op social media platforms (youtube, instagram stories, etc.). Ook
zullen we ons erop richten om op zoveel mogelijk schermen toegankelijk
te zijn: we bouwen standaard chromecast en airplay in op onze app, we
zorgen dat we op een aantal smart tv merken aanwezig zijn en bouwen
een app voor de PS4. We volgen nadrukkelijk ons publiek: daar waar zij
zitten en content consumeren, willen wij onze content aan kunnen
bieden. We blijven daarin flexibel en investeren continu in nieuwe
mogelijkheden.

Met betrekking tot organisatie en huisvesting:
C-Amsterdam gaat uit van een organisatie die in het eerste jaar ong. 25
man personeel in dienst zal hebben, oplopend naar 34 in 2024.
Het personeel wordt aangevuld met stagiairs en vrijwilligers.
Verder vullen we de personele behoefte aan met ZZP-ers, flexibele
contracten en kleine mediabedrijven. Zo blijven we flexibel in de
personele invulling en zorgen we ervoor dat we pas meegroeien met
personeel als de inkomsten dat ook toelaten. Daarnaast kijken we voor de
invulling van de personele behoefte ook nadrukkelijk naar mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Via WSP Groot-Amsterdam vullen we
een deel van onze vacatures in, zowel vast als flexibel. Huisvesting is
gebaseerd het aantal FTE’s en stagiairs, radio en tv-studio,
edit-ruimtes, etc. Ter kosten referentie gaan we uit van een beschikbare
locatie in Pand Noord, waar zowel personeel als studio voldoende ruimte
hebben. Voor huisvesting zullen we ook kijken naar de mogelijkheid om
geheel of gedeeltelijk in te trekken bij partners zoals De Balie.
Met betrekking tot de technische middelen en infrastructuur
(uitzendlasten):
We gaan uit van de bouw van een eigen studio. Dit doen we omdat we
zoveel mogelijk zelf zullen produceren en dus veelvuldig gebruik moeten
kunnen maken van een professionele studio. Bovendien kan deze studio
ook ingezet worden door de verschillende toegangsredacties en open
access. We zullen daartoe ook een aantal edit sets inrichten. Daarnaast
rusten we verslaggevers uit met een eigen mojo set. We richten ook een
radiostudio in om C-Amsterdam Radio te kunnen realiseren.
Met betrekking tot de baten:
Baten uit televisie, radio en digitaal zijn berekend op basis van zeer
behoudende bereikcijfers. Ter referentie kijken we naar de bereikcijfers
van de bestaande lokale omroep en zijn daar fors onder gaan zitten.
Dit is niet omdat onze ambitie op dat niveau ligt, maar om met
bescheiden aantallen te beginnen en de cijfers realistisch te houden.
Met de groei van het merk, de bekendheid van C-Amsterdam en ons
bereik op alle verschillende media, zullen ook de baten stijgen. Ook baten
uit sponsoring en nevenactiviteiten zullen groeien met de bekendheid
van het merk.

Met betrekking tot advertentie-inkomsten uit televisie, gaan we uit van
een weekbereik van 80.000 kijkers, maandelijks groeiend naar 150.000
kijkers in 2024. Ook hier ligt ons ambitie niveau hoger maar om
bescheiden te beginnen en de cijfers realistisch te houden, hebben we dit
als uitgangspunt gehanteerd, zodat ons financiële plan waterdicht is. We
hanteren een tarief van € 35 voor iedere 1% bereik (gerekend over heel
Amsterdam). Dat komt globaal neer op een tarief van € 5 per
uitgezonden spot (en 12 spots per uur) in de piekuren (4 uur in totaal) en
€ 2,5 per uitgezonden in de daluren (8 uur in totaal). Voor radio hanteren
we een tarief van € 3 per spot en 108 spots per dag. We gaan ervan uit
dat we het eerste jaar niet meer dan 5% van de beschikbare spots zullen
vullen en dit opbouwen naar 80% in 5 jaar.
Voor digitaal zijn de inkomsten gebaseerd op 1,5 miljoen web en app
pageviews het eerste jaar. Dat zijn 125.000 pageviews per maand,
gebaseerd op 10 views per gebruiker per maand. Het aantal views
groeit naar 6,5 miljoen na 5 jaar. Voor bannering op de website en in de
app hanteren we een CPM startend op € 2,5. Dat wil zeggen dat we voor
iedere 1000 views, € 2,5 ontvangen. De CPM groeit jaarlijks met het beter
leren kennen van de doelgroep en de mogelijkheden van targeted
advertising. Tenslotte zal voor video’s die via onze app en website worden
afgespeeld zowel voor als tijdens de video 1 advertentie getoond worden.
We schatten voor het eerste jaar 50.000 video views in, oplopend naar
200.000 in het vijfde jaar. Hiervoor hanteren we een CPM van € 7,50.
Met betrekking tot producties:
Wij zetten ons financiële plan zo op dat de baten voor de kosten gaan.
Vanuit de huidige budgettering, rekening houdend met een bescheiden
omzet uit advertenties, zullen we onze programmering neer kunnen
zetten. Pas bij de groei aan omzet door middel van sponsoring,
bartering en nevenactiviteiten, zullen we onze activiteiten verder
opschalen. Om hier flexibel mee om te gaan zetten we freelancers in
en huren we in voorkomende gevallen bij producties ook apparatuur in
plaats dit aan te schaffen. Pas bij gezonde groei aan omzet en gezond
toekomstperspectief, investeren we in personeel en middelen. Op deze
wijze borgen we dat we altijd binnen budget kunnen opereren en zorgen
we er tegelijk voor dat we met groeiend succes ook steeds meer
programma’s en content kunnen maken. De basis aan vaste medewerkers
groeit namelijk, terwijl het productiebudget op niveau blijft.
Bijgevoegd een verdere specificering van de bij de concessie aanvraag
behorende begroting.

Financiële paragraaf
C-Amsterdam

Bijlage

IV

Bijlage bij Beleidsbrief lokale publieke media 2019-2023
Achtergrond en aanleiding
Op 15 februari 2012 heeft het gemeentebestuur ingestemd met de garantie om voor een periode
van 10 jaar een subsidie te verlenen van € 2,8 miljoen per jaar aan Publieke Omroep Amsterdam
(POA) ten behoeve van de lokale nieuwsvoorziening. Voor deze uitzonderlijke termijn van 10 jaar
is gekozen om financiering van het oude AT5 in een nieuwe constructie mogelijk te maken. Ten
aanzien van de financiering van de overige taken van POA in het kader van de uitvoering van het
toereikend media-aanbod besloot de gemeenteraad tot een garantie op basis van een
tienjarenraming, op voorwaarde dat de zendgemachtigde ook gedurende die 10 jaar haar licentie
behoudt. Verder werd afgesproken dat halverwege de termijn van 10 jaar een evaluatie zou
plaatsvinden.
Bij besluit van 21 januari 2014 heeft het Commissariaat voor de Media POA voor vijf jaar
aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke
mediadiensten in de gemeente Amsterdam. Deze periode van vijf jaar is ingegaan op 26 januari
2014 en eindigt op 25 januari 2019.
Halverwege de periode 2012-2022 is een evaluatie uitgevoerd van de publieke nieuwsvoorziening
in Amsterdam en heeft de AKr het advies ‘Afstemmen op AT5’ gepubliceerd. Op verzoek van de
raadscommissie Jeugd en Cultuur is op 13 november 2017 een technische sessie georganiseerd
over het dossier lokale media. Op 7 december 2017 zijn de genoemde rapporten en de bestuurlijke
reactie besproken in de raadscommissie. Bij deze bespreking heeft de wethouder lokale media
toegezegd een beleidsbrief op te stellen met daarin uitgangspunten voor het nieuwe
concessiebeleidsplan voor de periode 2019-2023.
Juridisch kader
In de Mediawet is verankerd dat de zendgemachtigde zorg moet dragen voor het realiseren van
publieke medianieuwsgaring, en programmering over cultuur, en programmering van educatieve
aard en waar nodig entertainment. Daarbij geldt dat het aanbod in het bijzonder betrekking moet
hebben op de gemeente.
In de Mediawet wordt een ICE-norm gehanteerd. Deze norm bepaalt dat ten minste vijftig procent
van de toetsingstijd (binnen de programmering) informatief, cultureel of educatief moet zijn. De
gemeente heeft geen invloed op de inhoud van het media-aanbod. Overheidsbemoeienis
verdraagt zicht niet met het recht van media-instellingen om zelf in redactionele vrijheid de vorm
en inhoud van het media-aanbod te bepalen.
Binnen het bestuur van de lokale publieke media-instelling heeft het Programmabeleidsbepalend
Orgaan (PBO) een belangrijke rol. Het PBO
- bepaalt het zogenaamde media-aanbodbeleid;
- controleert of het door hem vastgestelde beleid voor het media-aanbod wordt uitgevoerd
- rapporteert tweemaal per jaar aan het bestuur van de lokale publieke media-instelling;
- rapporteert jaarlijks aan het Commissariaat voor de Media over de uitvoering van het door
hem vastgestelde media-aanbodbeleid;
- kan het bestuur van de lokale publieke media-instelling adviseren over aangelegenheden
die direct verband houden met het door het PBO vastgestelde media-aanbodbeleid.
Elke organisatie kan bij het Commissariaat voor de Media een aanwijzing (concessie) aanvragen
om een publieke lokale media-instelling te worden voor een nieuwe licentieperiode. Het
Commissariaat vraagt de betreffende gemeenteraad om advies over de aanwijzingsaanvragen die

in de aanvraagperiode zijn ingediend, waarbij de gemeenteraad op grond van de Mediawet
adviseert over de volgende drie criteria:
- is de aanvrager van de licentie een rechtspersoon?;
- stelt de rechtspersoon zich volgens in de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel het op
lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht1?; en
- beschikt de aanvrager over een programmabeleidsbepalend orgaan (pbo) dat representatief
is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke stromingen?
Als er meerdere aanvragers in de aanvraagperiode een aanvraag tot aanwijzing hebben
ingediend, onderzoekt het college of het redelijkerwijs mogelijk is dat die aanvragers samengaan
en zodoende één aanvraag indienen. Als het college er niet in slaagt de aanvragers te laten
samengaan, vraagt het Commissariaat de gemeenteraad om hem te adviseren welke van de
aanvragers – ervan uitgaande dat de PBO’s van de aanvragers representatief zijn - volgens de
gemeenteraad het beste de functie van lokale publieke media-instelling kan uitoefenen. De
gemeenteraad wordt dan dus door het Commissariaat om een aanvullend advies gevraagd. Dit
aanvullende advies houdt in dat de gemeenteraad adviseert welke aanvrager de opdracht die de
Mediawet aan de lokale publieke media-instelling geeft het beste kan vervullen.
Op positief advies van de gemeenteraad op de genoemde drie criteria is het uitgangspunt dat het
Commissariaat voor de Media de licentie voor een periode van 5 jaar verleent. Daarmee ontstaat
voor het college de verplichting de zendgemachtigde te bekostigen en de besteding van de
verstrekte middelen te controleren.

1

In artikel 2:61 lid 2 Mediawet is vastgelegd dat uit de statuten de doelstelling moet blijken: (…) door het verzorgen van mediaaanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven waarop de instelling zich richt,
en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen.
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1. Inleiding
Drie jaar geleden in juni 2012 is het ‘Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen 2012-2015’
(oftewel op basis van Mediawet 2008: lokale publieke media-instellingen) tussen de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON)
gesloten. Dit was het resultaat van een intensief en ambitieus overleg tussen betrokken partijen.
Hierbij zijn tevens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Commissariaat
voor de Media (CvdM) aanwezig geweest. Samen zagen wij het belang en de noodzaak om de
publieke lokale omroepsector op een nieuwe koers te brengen in een tijd van technologische
innovaties, veranderende maatschappelijke behoeften en gedragswijzigingen van de mediaconsument. Nu we in 2015 drie jaar verder zijn is het tijd om de balans op te maken en het convenant
voor een tweede periode van drie jaar te actualiseren mede gelet op nieuwe ontwikkelingen bij de
gebruiker, de media en het politieke veld.
Het blijkt op dit moment meer dan ooit noodzakelijk om een onafhankelijke publiek bekostigde lokale
nieuwsvoorziening te hebben. De praktijk en onderzoek hebben uitgewezen dat commerciële partijen
zoals regionale dagbladen steeds meer verdwijnen, terwijl de regionale omroepen zich in de meeste
gevallen slechts richten op de grotere steden in hun gebied. (Digitale) private burgerinitiatieven blijken
geen echt alternatief te bieden, omdat zij vaak louter berichten van anderen kopiëren en geen platform
zijn voor onderscheiden meningen in het kader van hoor en wederhoor. De publieke lokale omroepen
blijken meer en meer onmisbaar om de lokale democratie, de betrokkenheid van burgers en het
dualisme tussen gemeenteraad en college werkelijk een kans te geven. Om zoveel mogelijk
bewoners van alle leeftijden te kunnen blijven bereiken is het wel noodzakelijk dat zij van alle ‘kanalen’
gebruik kunnen maken. Het gaat om rechtstreekse/lineaire en niet-rechtstreekse/non-lineaire
programma’s en activiteiten zoals analoge en digitale radio en tv via ether/kabel/computer, interactief
internet via computer, mobiele toepassingen via smartphones en tablets e.d. In de afgelopen drie jaar
zijn belangrijke stappen gezet als het gaat om de innovatie van de organisatorische, journalistieke en
technische infrastructuur bij de lokale omroepen. Hierbij was er sprake van pionierswerk. De VNG en
de OLON zijn derhalve van oordeel dat wij deze vernieuwingsbeweging thans gedurende een tweede
periode van drie jaar moeten ondersteunen om deze overal in het land te kunnen laten effectueren.

2. Aanleiding
2.1. Verhoging maatschappelijke waarde
De aanleiding voor het convenant was gelegen in de ambitie van de sector om te komen tot een
verhoging van zijn maatschappelijke toegevoegde waarde. Juist voor deze sector ontstaan kansen:
de lokale omroepen zitten in de haarvaten van de samenleving, hebben het meest nabije contact met
de burger en krijgen door nieuwe technologieën grote mogelijkheden om kwalitatiever, doeltreffender
en doelmatiger te opereren als derde laag in het publieke mediabestel.
2.2. Vertroebelde relatie tussen gemeenten en omroepen
Anderzijds zagen we nogal eens vertroebelde relaties tussen gemeentelijke overheden en lokale
omroepen, waarbij vooral de wederzijdse verwachtingen niet op elkaar aansluiten: Wat mogen
gemeenten en omroepen van elkaar verwachten? Wat is een lokaal toereikend media-aanbod zoals in
de Mediawet 2008 voorgeschreven en tegen welke prijs kan dat geleverd worden?

3. Terugblik op convenantsperiode juni 2012- juni 2015

3.1. Kern van het Vernieuwingsconvenant
Het Vernieuwingsconvenant beoogde in de kern een gedragen antwoord te geven op de vraag wat
een lokaal toereikend media-aanbod is en hoe de optimale realisatie daarvan door de sector
gestimuleerd, gefaciliteerd en geconditioneerd kan worden. Dat antwoord is geformuleerd in algemene
en generieke uitgangspunten, die alle ruimte laten voor redactionele autonomie en couleur locale.
De OLON en de VNG waren zelf van oordeel dat het wettelijk voorgeschreven lokaal toereikend

media-aanbod het beste vormgegeven kon worden door een omroep functionerend in de woon- en
leefomgeving van de burgers dus voor een centrumgemeente of streek, die gebruik maakt van
verschillende kanalen (televisie, radio, internet/sociale media, mobiel), voldoet aan de wettelijke eisen
op het gebied van informatie, cultuur en educatie en kwalitatief verantwoorde producten levert met
een professioneel aangestuurde bedrijfsvoering en journalistiek. Het kan in een gebied gaan om één
omroeporganisatie met één zendmachtiging van het CvdM of om een samenwerkingsverband van
meerdere lokale omroepen.
3.2. OLON/omroepen
De OLON heeft de uitwerking van het Vernieuwingsconvenant krachtig ter hand genomen en haar
leden via een specifiek procesmanagement ondersteuning gegeven bij de beoogde verandering.
Dat is gebeurd via brochures, bijeenkomsten, hulp ter plekke e.d. Ten aanzien van de inhoud heeft zij
in een checklist aangegeven wat naar haar idee moet worden verstaan onder een lokaal toereikend
media-aanbod zoals in de Mediawet 2008 voorgeschreven. Het gaat er daarbij om hoe de generieke
uitgangspunten van de wet en het convenant in de praktijk kunnen worden geoperationaliseerd.
Ook heeft de OLON haar leden assistentie geboden bij het technisch mogelijk maken van de beoogde
vernieuwing.
In mei 2015 heeft de OLON in overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de
Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) opgericht. Dit is gebeurd om de technische,
facilitaire en administratieve ontwikkelingen te versnellen los van de OLON-verenigingsstructuur.
De Stichting wordt het eerste aanspreekpunt voor de mediale omgeving. Ze regelt zaken die collectief
van belang zijn zoals de technische infrastructuur (te beginnen met een landelijke mediahub voor
uniforme verspreiding van de lokale programma’s aan alle relevante distributeurs/ pakketaanbieders).
Bij de content gaat het vooral om reclame, auteursrechten en distributie-vergoedingen. Zij gaat zich
oriënteren op de mogelijkheden van collectieve inkoop. Voorts gaat ze een keurmerk voor de lokale
omroepen opstellen uitgaande van een lokaal toereikend media-aanbod en hen op basis daarvan
toetsen. Er is vooralsnog becijferd dat voor deze omroepen jaarlijks € 50 miljoen nodig is, waarvan de
helft/ € 25 miljoen afkomstig uit gemeentelijke middelen. De Stichting Nederlandse Lokale Publieke
Omroepen heeft een raad van toezicht met een voorzitter en vier deskundigen uit de kring van de
betrokken stakeholders van wie twee vanuit de lokale omroepen en twee vanuit de publieke sector
c.q. de publieke omroep en de gemeenten. De OCW-subsidie voor de landelijke ondersteuning zal op
termijn worden verlegd van de vereniging naar de stichting.
De vereniging OLON blijft het formele overlegorgaan van de individuele publieke lokale mediainstellingen en houdt zich met name bezig met alle beleidszaken en faciliteiten die de kennis, kunde
en expertise binnen de sector van lokale publieke media-instellingen bevorderen. Daarnaast bevordert
de vereniging de afstemming van de beleidsvorming tussen de lokale publieke media-instellingen
onderling en de afstemming van de beleidsbepaling van de sector als geheel. Zij voedt en monitort de
beleidsvorming en activiteiten van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen.
Per 1 augustus 2015 zijn er 275 lokale omroepen in Nederland. Deze zijn actief in 367 gemeenten.
- 16 bestaande stadsomroepen (omroepen in gemeenten met meer dan 100.000 inwoners)
- 10 bestaande streekomroepen (omroepen met een aanwijzing van het Commissariaat voor de
Media voor meerdere gemeenten tezamen/meer dan 100.000 inwoners)
- 161 lokale omroepen betrokken bij de vorming van 49 nieuwe streekomroepen (met
intentieverklaring).
In totaal zijn er dus 75 streekomroepen (d.i. een stadsomroep/een fusieomroep of een
samenwerkingsverband van lokale omroepen in een streek van circa 100.000 inwoners).
Daarbij zijn 187 van de lokale omroepen “oude stijl” betrokken en ze hebben een aanwijzing voor
259 gemeenten. Totaal bereik: 12.023.308 inwoners.
De overige 88 lokale omroepen zijn zich nog aan het oriënteren en/of willen niet samenwerken.

De verzorgingsgebieden van bestaande en nieuwe streekomroepen zijn terug te vinden om de
interactieve kaart op de website van de OLON.
3.3. VNG/gemeenten
De vernieuwing dient bij de lokale omroepen zelf te beginnen en zij moeten onafhankelijk van
overheidsinvloeden kunnen functioneren. Daarom waren de activiteiten van de VNG een afgeleide
van die van OLON. Door middel van ledenbrieven, via de site en tijdens bijeenkomsten zijn de
gemeenten bestuurlijk en ambtelijk geïnformeerd over het Vernieuwingsconvenant en de gevolgen
daarvan. Voorlichting en hulp ter plekke kunnen vanaf 2015 ook geboden worden door twee
bestuurlijke ambassadeurs/mediators.
Veel gemeenten blijven nog achter als het gaat om de vernieuwingsslag. Wel heeft een aantal
gemeenten het initiatief genomen om omroepen in hun streek te laten samenwerken. Voorts zijn er
colleges die in hun akkoord de lokale omroep als essentieel voor de lokale democratie hebben
aangewezen. Veel gemeenten blijven ook achter als het gaat om de financiële bijdrage aan de lokale
omroepen. In de evaluatie door het CvdM in 2013 over gemeentelijke zorgplicht die de colleges sinds
2010 voor de lokale omroepen op basis van de Mediawet hebben blijkt dat de gemeenten gemiddeld
de toen geldende richtsnoer van € 1,30 per woonruimte bekostigden. Maar ook dat er grote verschillen
zijn: 59% van de lokale overheden bekostigt gemiddeld € 0,52 minder en bij 1/3 van de omroepen is
er sprake van een zorgelijke financiële situatie. Uit het CvdM-jaarverslag 2014 blijkt de gemeentelijke
bekostiging voor de lokale omroepen licht te stijgen van € 12,6 naar € 13,1 miljoen.
Het CvdM heeft in zijn evaluatie geen definitie gegeven van en geen uitspraken gedaan over de
kosten van een lokaal toereikend media-aanbod. Ook heeft het desgevraagd geen criteria gegeven
voor het advies van de gemeenteraad bij de keuze tussen een bestaande lokale omroep en een
vernieuwende streekomroep. Dit brengt onzekerheid met zich mee. Ook het zogeheten groot
onderhoud van het gemeentefonds heeft per 2015 voor onzekerheid gezorgd. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft daarna op verzoek van de VNG bij de faq’s
naar aanleiding van de gemeentefondscirculaire van december 2014 helderheid geschapen: de
nieuwe richtsnoer voor de gemeentelijke bekostiging van de lokale omroepen is per 2015 € 1,14 per
huishouden geworden, jaarlijks te verhogen/verlagen met het gemeentefondsaccres. Er zijn 7.911.849
huishoudens geraamd tegenover 16.871.473 inwoners, omgerekend gaat dus om een bedrag van €
0,53 per inwoner. Daarmee is duidelijk geworden wat er bij gemeenten financieel binnenkomt voor
lokale omroepen. Wat er vervolgens als gemeentelijke bekostiging uit gaat richting lokale omroep is
gebaseerd op de individuele beleidskeuze van gemeenten en de vereisten in de Mediawet: de
gemeentelijke zorgplicht, de overeenstemming tussen gemeente en omroep over een lokaal
toereikend media-aanbod in het betrokken gebied en de waarborg voor continuïteit.
3.4. Betere dialoog tussen gemeenten en omroepen
Voor de OLON stond, daarbij ondersteund door de VNG, in het kader van het Vernieuwingsconvenant
de dialoog landelijk en lokaal voorop. Dit heeft ervoor gezorgd dat er niet meer, zoals voorheen,
jaarlijks tientallen bezwaarschriften en diverse juridische procedures van de lokale omroepen tegen
gemeenten lopen. Maar de situatie is nog niet optimaal. Met name door de nieuwe gemeentefondssystematiek staat de relatie tussen gemeenten en omroepen weer onder druk.

4. Ontwikkelingen rond de media sinds medio 2012
4.1. Groei digitaal en sociaal mediagebruik
Het digitale gebruik door de burger als mediaconsument neemt nog steeds toe. Televisie kijken en
radio luisteren via telefoon of tablet schrijdt voort: 25% kijkt thans via de tablet en 14% via de
smartphone, hetgeen een groei van respectievelijk 13% en 75% in een jaar betekent. En ook de
informatie en communicatie via sociale media blijven onverminderd hoog.

4.2. Problemen bij traditionele media
De traditionele media hebben het moeilijk. De regionale kranten en de objectieve journalistiek
verdwijnen steeds vaker. De regionale publieke omroepen staan vaak ver van de lokale praktijk. Veel
lokale omroepen werken noodgedwongen louter met vrijwilligers. Nieuwe commerciële en particuliere
media kunnen noch online noch offline op eenzelfde kwalitatief niveau deze leemte opvullen. Twee
studies van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek over de Nieuwsvoorziening in de regio 2013
en 2014 laten dit zien. In een derde onderzoek van het Stimuleringsfonds is medio 2015
geconstateerd dat gemeenten lokale en regionale media onmisbaar vinden. De traditionele media
hebben een rol voor de lokale politiek in duidende en verslaggevende zin, maar hun waakhondfunctie
loopt terug. Zij kunnen sterker dan nu een platform zijn voor interactie en debat onder burgers, terwijl
zij ook meer aandacht kunnen geven aan de gemeenteraad. De colleges blijken hun eigen
communicatiekanalen maar niet de lokale omroepen versterkt te hebben.
4.3. Bestendiging en innovatie vanuit landelijke en provinciale politiek
De minister van BZK
Minister Plasterk van BZK stelt in zijn ‘Agenda lokale democratie’ van januari 2015 dat lokaal nieuws
en informatie van een goede journalistieke kwaliteit een rode draad voor de lokale democratie vormen.
Lokale media hebben volgens hem een functie als waakhond en een rol als facilitator van het debat.
Het belang hiervan neemt met de decentralisaties in het sociaal domein alleen maar toe. Daarom is de
daling van het aantal en de oplage bij lokale en regionale kranten een aandachtspunt. Ook blijkt dat
eenderde van de lokale omroepen in zwaar weer verkeert. Het gat dat hierdoor ontstaat wordt online
slechts gedeeltelijk gevuld. Vanuit BZK heeft men derhalve dit voorjaar medewerking verleend aan
voorlichtingsbijeenkomsten over lokale media van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en de
VNG. Meer bijeenkomsten en een handreiking met name gericht op gemeenteraden en raadsleden
zitten in de pen.
De staatssecretaris van OCW
Staatssecretaris Dekker van OCW heeft mede naar aanleiding van een advies van de Raad voor
Cultuur in oktober 2014 zijn brief ‘Toekomst publieke mediabestel’ naar de Tweede Kamer gezonden.
Hij ziet veranderingen bij publiek, aanbieders, wijze van distributie en content. De staatssecretaris
meent dat publieke omroepen nodig blijven voor informatie, educatie, cultuur,
onafhankelijkheid/betrouwbaarheid en innovatie. Samenwerking met en in de regio en met andere
organisaties is noodzakelijk. De landelijke én regionale omroepen vallen dan ook sinds 2014 onder
zijn (financiële) verantwoordelijkheid. In deze brief onderschrijft hij de professionalisering en
vernieuwing van de lokale omroepen zoals beoogd in het Vernieuwingsconvenant van de VNG en
OLON. En hij heeft ons initiatief gehonoreerd met een financiële bijdrage voor het procesmanagement
en een landelijke mediahub bij de OLON. Deze laatste maakt het voor de omroepen mogelijk te
voldoen aan de verplichting in de Mediawet om hun programma’s vanaf 2014 aan te leveren aan
nagenoeg alle grote distributeurs/pakketaanbieders. Bovendien moet deze leiden tot kostenbesparing,
technische modernisering en nieuwe gezamenlijke producten zoals apps.
Meer samenwerking
Naast de in het Vernieuwingsconvenant van juni 2012 beoogde vorming van streekomroepen/
paraplu’s in de streek zijn er de afgelopen jaren nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. In
Noord-Holland werkt de regionale omroep samen met een aantal lokale omroepen. In 2012 en 2013
was er een subsidieregeling bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek voor experimenten rond de
vorming van publiek-private regionale mediacentra. Ook enkele provincies zoals Limburg en Friesland
hebben daartoe stimuleringsregelingen in het leven geroepen. En staatssecretaris Dekker geeft in zijn
vervolgbrief over het publieke mediabestel van juni 2015 aan om mede op basis van onlangs
ingevoegd experimenteerartikel in de Mediawet plannen voor regionale journalistieke
samenwerkingsvormen te blijven bekostigen via een nieuwe regeling bij het Stimuleringsfonds.

5. Huidige context
5.1. Media wortels van lokale democratie
Media vormen de wortels van onze democratische samenleving. Hun informatie-functie heeft de
emancipatie en participatie van burgers in het democratische proces mogelijk gemaakt. In Nederland
heeft dat geleid tot een prachtig pluriforme publieke omroep en een grote verscheidenheid aan
dagbladen en tijdschriften. De verzuilde landelijke publieke omroep heeft herkenning van het eigene
gecombineerd met kennisgeving van het andere; het gekleurde krantenlandschap stimuleert interne
én publieke discussie, waarop het democratische proces kan groeien. Die waarde van de media
moeten we koesteren. Inmiddels heeft het internet zich verankerd in het medialandschap. De
traditionele informatiekanalen van kranten, tijdschriften, radio en televisie monden allemaal uit in het
internet, dat dé mondiale kennis- en informatievijver is geworden.
5.2. Vier toekomstscenario’s
Staatssecretaris Dekker schetst in zijn brief over het mediabestel van juni 2015 mede op basis van
onderzoek vier toekomstscenario’s voor de journalistiek en de media. De overheid moet volgens hem
innovatie en ondernemerschap mogelijk maken, maar niet willen sturen. De scenario’s bevinden zich
technologisch op de as tussen radicale vernieuwing en terughoudendheid. En inhoudelijk gezien
betreft het de as tussen do-it-yourself en do-it-for-me.
In 2025 is er theoretisch gezien het volgende mogelijk:
1. Technisch radicaal/Inhoudelijk do-it-yourself: ‘wisdom of the crowd’
De burgers bepalen het nieuws. Journalisten zijn feitenverzamelaar, curator en community-manager.
2. Technisch radicaal/Inhoudelijk do-it-for-me: ‘a handful of apples’
Een handvol megaconcerns bepalen het nieuws. De traditionele media-instellingen bestaan niet of
nauwelijks meer en zij leveren volgens velen een achterhoedegevecht.
3. Technisch terughoudend/Inhoudelijk do-it-yourself: ‘the shire’
Er is sprake van kleinschaligheid, zelfredzaamheid en voorzichtigheid. De eigen wijk en regio zijn
ankerpunten. Zowel burgerjournalisten als professionals dragen daaraan bij, overigens met vaak
herhaling van dezelfde nieuwsfeiten en meningen.
4. Technisch terughoudend/Inhoudelijk do-it-for-me: ‘Darwin’s game’
Traditionele instellingen zoals overheden en media weten het vertrouwen van het publiek terug te
winnen. Zij zijn transparanter en toegankelijker: er is sprake van een echte dialoog. De mediainstellingen veranderen sterk door efficiency, samenwerking en experimenteren.

5.3. Lokale vertaling
In het Vernieuwingsconvenant van de VNG en OLON uit 2012 zijn we al ingegaan op de verschillende
situaties die zich naar onze verwachting lokaal het meest zullen gaan voordoen. Deze passen thans,
voorzien van enige nuanceringen, in de recent geformuleerde toekomstscenario’s.

‘Wisdom of the crowd’: Technisch gevarieerd/Inhoudelijk do-it-yourself
Publiceren is voor iedereen bereikbaar geworden. Mensen bloggen hun autobiografie, knutselen hun
eigen "televisie-uitzending" van de nieuwtjes in hun persoonlijke levenssfeer en hypen zich regelmatig
- vanuit de huiskamer als studio - een weg naar hun mondiale “one minute of fame”. Het meest
bekeken mediakanaal ter wereld heet niet voor niets YouTube: jij, jouw leven, jouw uitzending staan
centraal.
Naast deze individualisering - of misschien wel juist dóór deze individualisering - ontwikkelt zich
parallel een nieuwe soort gemeenschapszin. Bijvoorbeeld in online communities: gelijkgestemde
individuen vinden elkaar eenvoudig op het internet en vormen virtuele gemeenschapjes van
interactieve zenders en ontvangers, waaruit overigens opvallend veel realiteit voortvloeit.
Steeds vaker initiëren deze sites ook maatschappelijke en politieke processen. Belangenverenigingen
en burgerinitiatieven vinden hun legitimatie door middel van internetbezoekers en politici beïnvloeden
besluitvormingsprocessen door uitgekiend te twitteren. Er verschijnen wijkgerichte televisiewebsites
en wethouders houden interactieve blogs bij, waarop burgers tevens problemen in hun buurt via het
uploaden van foto’s aan de kaak kunnen stellen. En natuurlijk is de raadsvergadering voor iedereen
live te volgen in geluid en beeld.
De kansen van het nieuwe mediaparadigma appelleren aan onze emancipatoire, liberale en
democratische verworvenheden en beginselen, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting,
vereniging en religie. Door de informatieconcurrentie en de interactieve burgerparticipatie in het
mediaproces voorkómen ze juist het verworden van de democratie tot een mediacratie. Actief
burgerschap en sociale cohesie in de lokale gemeenschap worden gestimuleerd; verantwoordelijkheid
voor de eigen leefomgeving worden vergroot en gespreid; solidariteit met mensen met fysieke of
mobiele beperkingen neemt toe door hun mediale betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten.
Het zijn reële mogelijkheden van virtuele mediaparticipatie. We zouden het ons moeten wensen, dat
onze pluriforme media zich versterken vanuit het onderzoeken van al deze kansen en het behouden
van het goede. Maar tussen wens en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren.
‘Darwin’s game’: Technisch gevarieerd/Inhoudelijk do-it-for-me
Lokale publieke media-instellingen zullen op het veranderende gedrag van de mediaconsument
moeten inspelen, willen zij effectief bereik blijven houden. Zonder nadere maatregelen nivelleert dat
bereik en kan de omroep zijn missionaire bestaansrecht niet behouden. Dat vraagt om actie: lokale
omroepen moeten zich aanpassen aan het veranderende landschap en gedrag door cross channel te
distribueren (radio, tv, internet/sociale media, mobiel) en door lineair en non-lineair content aan te
bieden. Ook zullen zij in deze mediamix content moeten brengen met maximale relevantie voor de
burger, namelijk nieuws en informatie uit diens "natuurlijke habitat"/woon- en leefomgeving.
De dialoog tussen media en burgers is relevanter dan ooit. En ook lokaal zijn efficiency,
samenwerking en experimenteren sleutelwoorden.

6.
Toekomstig lokaal media-aanbod
6.1. Definitie
In de Mediawet 2008 speelt het begrip "lokaal toereikend media-aanbod" een cruciale rol. Ook door
de rechter is meermaals beslist dat de realisatie daarvan door de lokale omroepen leidend is voor
bijvoorbeeld de gemeentelijke bekostigingsvraag. Hoewel de lokale toereikendheid per geval kan
verschillen, is er wel een kwalitatieve ondergrens in aan te geven: toereikend zijn kan niet zonder een
aantal vaste elementen en criteria. Het staat vervolgens partijen vrij om daarenboven méér ambitie te
formuleren en bijvoorbeeld, naast de bekostiging op basis van de wet aanvullende gelden te
verstrekken. Kerndoel van dit convenant is om dit minimale, kwalitatieve niveau nader vast te leggen
als ambitie om in de komende jaren binnen alle gemeenten in Nederland te realiseren.
Er spelen drie dimensies een rol bij het bepalen van een lokaal toereikend media-aanbod: het
productaanbod, de kwaliteit van de omroep en de effectiviteit en efficiency van de exploitatie.

6.2. Producten
Content
Gegeven de missie van de lokale omroep zou de content tenminste aan de volgende criteria moeten
voldoen:
x gericht op de natuurlijke habitat van de burger dat wil zeggen het gebied waarin deze woont,
leeft, werkt, de dagelijkse of niet-dagelijkse inkopen doet, uitgaat, sport, voortgezet onderwijs
volgt e.d.; het gaat om een streek of centrumstad met een eigen geografische, economische
en sociaal-culturele identiteit, dus vaak ook gemeentegrensoverstijgend
x met evenwichtige en volledig dekkende redactionele aandacht voor burgers, straten, buurten,
dorpen en steden in het verzorgingsgebied
x (werk)dagelijks op alle kanalen multimediaal nieuws en informatie
x met interactie en participatie van burgers en groeperingen
x waarbij tenminste 50% van de mediaproducties informatief, cultureel en/of educatief is
De huidige Informatie, Cultuur en Educatie (ICE)-norm op basis van de Mediawet 2008 staat daarbij
kwalitatief niet ter discussie. Maar de wijze waarop de norm wordt berekend, zou daarbij nadere
invulling moeten krijgen als 50% van de content die over alle kanalen geaggregeerd gebracht wordt.
Hierover is nader overleg met het CvdM nodig.
Kanalen
Op basis van de Mediawet 2008 en in het veranderende medialandschap staat crossmedialiteit
centraal: als zender ben je alleen effectief als je een optimale mix kunt brengen van kanalen. Internet
is weliswaar hard op weg om hét informatiekanaal te worden, maar zonder de ondersteuning vanuit
traditionele massamediale kanalen als radio en tv - en de lineaire programmering daarvan - kan de
brede missionaire taakstelling niet worden gerealiseerd. Anderzijds kan een omroep niet zonder
internet en alle daaruit voortvloeiende ontwikkelingen, zoals social media en mobiele contentdistributie. "Hoe blijft de publieke omroep vindbaar" is overigens een vraag die niet alleen op het lokale
niveau speelt: het hele publieke bestel zal daarop een antwoord moeten vinden. En participatie van de
lokale omroepen in dat bestel zou wel eens een belangrijke driver daarvan kunnen worden: de waarde
van het nieuws (en daarmee de aantrekkingskracht voor de kijker/luisteraar) is rechtevenredig met de
afstand tot dat nieuws. De combinatie van landelijke nieuwsitems voorzien van lokale achtergrondinformatie is erg krachtig en de technische mogelijkheden daarvoor nemen snel toe. Tot slot is het van
belang dat alle distributeurs in staat worden gesteld door de lokale omroep om hun content te
verspreiden: de oude monopolies van de kabelbedrijven zijn doorbroken en dit leidt tot een breed
aanbod van de tv- en radiopakketten in één gebied. Al deze distributeurs met significante
aansluitingspercentages moeten en mogen op basis van de Mediawet per 2014 de lokale omroep
uitzenden.
Om die reden stelt het vernieuwingsconvenant dat een lokale publieke omroep tenminste de volgende
kanalen moet bedienen om de content te ontsluiten:
x radio (audio): analoog+digitaal, ether, kabel, IP-based/computer
x tv (video): analoog+digitaal, ether, kabel, IP-based/computer
x internet (tekst/foto/audio/video): interactieve internetsite inclusief gebruik mobile devices (via
smartphones, tablets e.d.) en social media
x (non-) lineaire distributie: must carry/wettelijk verplichte deel + must offer van lineaire radio-/tvuitzendingen en centrale non-lineaire distributie

6.3. Kwaliteit
De tweede dimensie betreft kwaliteit: op welke wijze kan kwaliteit worden gemeten, maar
belangrijker nog, hoe kan kwaliteit structureel worden geborgd. Daartoe kwalificeert dit convenant
de bedrijfsvoering en de journalistiek als volgt:

Bedrijfsvoering
x professioneel geborgde organisatie, in de praktijk veelal met vrijwilligers/onbetaalde krachten
x kwalitatieve toets/visitatie binnen planning- en controlcyclus door OLON
x lokale productie (omroepfunctie), paraplu in streek of regio (regiefunctie)
x gebruikmaking van landelijke infrastructuur (o.a. distributie: mediahub)
x kijk- en luisteronderzoek (bovenop reguliere bekostiging)
Redactie/journalistiek
x professioneel geborgde journalistiek: kwaliteit en onafhankelijkheid
x lokale samenwerking met bibliotheken, scholen en culturele organisaties
x publieke toegankelijkheid (van iedereen, voor iedereen, door iedereen)
x representatief en goed functionerend programmabeleidbepalend orgaan (PBO)
x samenwerking binnen het publieke bestel

6.4.
Exploitatie
Uitgangspunt: Mediawet en gemeentefonds
De hierboven genoemde ambitie zal qua product en productieorganisatie veel vragen van de
omroepen. In een reflex zullen zowel omroepen als gemeenten dit wellicht direct vertalen in veel
hogere budgetten en dus meer gemeentelijke gelden voor de lokale omroepen. Soms zal ook de
neiging ontstaan om de prestaties van de huidige lokale omroep te vergelijken met de ambities in dit
convenant, en daarmee een negatieve kwalificatie op dit moment ontlokken. Toch is dat allebei niet de
insteek van dit convenant.
Dit convenant gaat er van uit dat de huidige bekostigingswijze niet wijzigt, hoewel er mogelijk in
toekomstige wetgeving nieuwe kaders wenselijk geacht kunnen worden. Hoe dan ook zal het
convenant er geen aanleiding toe geven dat individuele gemeenten de reguliere bekostiging en
eventuele andere middelen voor de betreffende lokale omroep verlagen, noch dat omroepen met dit
convenant in de hand een verhoging van de bekostiging kunnen eisen. Doelstelling is om bij de
uitvoering van dit Vernieuwingsconvenant te komen tot een adequaat, efficiënt en effectief
bekostigingssysteem. Er zullen eerst verdere organisatorische en infrastructurele resultaten geboekt
moeten worden, om die systeemvraag op een juiste en gefundeerde wijze te kunnen beantwoorden.

Vaste basisbekostiging: normering
Er zal een normering plaatsvinden van de vaste basisbekostiging voor de organisatorische,
journalistieke en technische infrastructuur. Deze is mede afhankelijk van de ontwikkeling van
gezamenlijke technieken, producten en inkoop op landelijk niveau. Daarbij zal van de omroep worden
verwacht dat deze minimaal de helft van de bekostiging zelf acquireert. Overigens is de lokale omroep
daarbij tevens een "reguliere" marktpartij voor overheidscommunicatie door gemeenten en andere
overheden.
Samenwerking: efficiënt en marktgericht
De afspraken en ambities in dit convenant leiden tot een veel efficiëntere organisatie van de sector
door samenwerking en technologische innovaties. Bovendien leiden een landelijk dekkende lokale
omroepsector en samenwerkende omroepen tot een kwaliteitsniveau, dat niet alleen een hogere
maatschappelijke meerwaarde, maar ook betere mogelijkheden biedt om geld "uit de markt" te halen.
Bijvoorbeeld door advertentiemogelijkheden en samenwerking met andere omroepen en uitgevers.

Daarnaast geldt dat voorzieningen die door de overheid worden meegefinancierd efficiënt moeten
omgaan met deze middelen. Het past daarbij niet dat 275 keer het wiel wordt uitgevonden of 275
keer een dure eigen organisatorische en technische infrastructuur wordt opgetuigd. Dat zou het
ambitieniveau ook onbetaalbaar maken. Samenwerken op landelijk niveau én in de streek is het
sleutelwoord voor gelijktijdige verhoging van de kwaliteit en maatschappelijke waarde en verlaging van
de productiekosten daarvan. Landelijk gebeurt dat door de Stichting Nederlandse Lokale Pubieke
Omroepen gelieerd aan de OLON, die steeds meer voorzieningen centraal inkoopt en/of faciliteert.
Lokaal dient dat te gebeuren via een regionale regierol vanuit een "paraplu-organisatie" van
samenwerkende omroepen: die vorm van streekomroepen is voor de mediasector het leidende
principe bij de vernieuwing.

7. Belanghebbenden

7.1. Lokaal
De burger
Door de vernieuwing van de lokale omroepen krijgen de haarvaten van de samenleving hun krachtige
en herkenbare stem: die van de individuele burger, diens straat, wijk, dorp, stad en streek.
Hier komen het belang van de burger als mediaconsument en het belang van de burger als
belastingbetaler samen. De lokale omroep biedt als gezegd actief en passief toegang tot nieuws en
informatie aan de burgers in hun "natuurlijke habitat": een sociaal-cultureel-economische omgeving
waarin de burger leeft, werkt en recreëert. Dat wordt niet per definitie, of per definitie niet, begrensd
door de lijnen op de bestuurlijke kaart van Nederland. Samenwerking tussen omroepen en tussen
gemeenten is noodzakelijk om de burger het voor hem of haar relevante media-aanbod te bieden.
Het maatschappelijke middenveld
Er zijn vele lokale stakeholders die een groot belang hebben bij het realiseren van de doelstellingen
van dit convenant: juist instellingen als bibliotheken, scholen, culturele organisaties, politie, het
verenigings- en bedrijfsleven zijn gebaat bij de beschikbaarheid van een publiek toegankelijk
mediaplatform, dat van en voor iedereen is.
De gemeenten
- Lokale politiek
Zoals gemeld heeft recent onderzoek laten zien dat gemeenten lokale en regionale media onmisbaar
vinden. Maar de colleges blijken hun eigen communicatiekanalen en niet de lokale omroepen versterkt
te hebben. De traditionele media hebben een rol voor de lokale politiek in duidende en verslaggevende zin, maar hun waakhondfunctie loopt terug. Zij zouden derhalve naast hun rol voor de
burgers meer aandacht moeten geven aan de gemeenteraad en zijn leden. Dit is noodzakelijk voor
de lokale democratie en het lokale dualisme.
- Gemeenten 2020
In juni 2015 is de VNG-publicatie De gemeente 2020 verschenen met als kernboodschap:
“Dé opgave van gemeenten voor de komende periode is het versterken en vitaliseren van de lokale
democratie. Zij willen een krachtige lokale overheid zijn. Dat vraagt van hen om het op veel vlakken
anders te doen, om een antwoord te geven op nieuwe vraagstukken en een nieuwe balans te vinden
in de verhouding tussen overheid en de sterk veranderende samenleving Met de inwoner centraal,
een krachtige visie op de nieuwe rol van de gemeente en een excellente uitvoering winnen we
vertrouwen. En vertrouwen is de basis voor een versterkte lokale democratie”.
De lokale omroepen
- Multimediaal
De lokale omroepen worden via dit convenant in staat gesteld om aanbod, kanalen en organisatie
multimediaal te maken, noodzakelijk om een wezenlijke functie te blijven vervullen. Gelet op recente

ontwikkelingen rond regionale mediacentra kan een lokale omroep nieuwe stijl tevens trachten een
spil te worden van een multimediaal platform in zijn verzorgingsgebied.
- De inwoner centraal
Lokale omroepen moeten vernieuwen om diezelfde redenen als gemeenten, ook voor hen staat de
inwoner meer dan ooit centraal. Met dit convenant kunnen gemeenten een toekomstbestendige
relevante, publieke en lokale media-infrastructuur borgen. Daarbij zijn de omroepen betrouwbare,
maatschappelijke partners. Bovendien kan een einde worden gemaakt aan de individuele conflicten
tussen gemeente en omroep over financiering en prestaties: dit leidt tot op heden te vaak tot onnodige
en dure rechtszaken.
7.2. Landelijk en provinciaal
De minister van EZ
Voor de minister van Economische Zaken (EZ) is het van belang dat de distributie-infrastructuur
optimaal functioneert: voor huidige distributeurs en pakketaanbieders én voor nieuwe toetreders moet
ook de lokale content ontsluitbaar zijn. De inzet van dit convenant is om de daartoe gerealiseerde
innovatieve technologische infrastructuur uit te bouwen, terwijl daarmee tevens een kostenbesparing
bereikt kan worden door de inzet van nieuwe technieken voor digitale distributie.
De minister van BZK
De minister van BZK is doende met een programma ter stimulering van de lokale democratie. Goed
functionerende toekomstgerichte lokale omroepen vormen ook volgens hem een onontbeerlijk
onderdeel daarvan. Het convenant ondersteunt hem bij zijn streven.
De staatssecretaris van OCW
Het convenant steunt de invulling van de verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van OCW voor
het publieke bestel en borgt de bijdrage daaraan vanuit de lokale sector. Media zijn immers de pijler
onder publieke informatie, democratie, sociale cohesie en burgerparticipatie.
Het Commissariaat voor de Media
Het CvdM krijgt met dit convenant de mogelijkheid om meer effectief en meer efficiënt zijn
aanwijzende en controlerende taak uit te voeren: een van de belangrijkste toetsingscriteria is
bijvoorbeeld die van onafhankelijkheid van politieke en commerciële belangen. De afspraken in dit
convenant borgen dat structureel, systematisch en organisatorisch.
De landelijke en regionale omroepen
Voor de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en Stichting Regionale Omroep Overleg en
Samenwerking (ROOS), de landelijke respectievelijk provinciale collega's van de lokale omroepen, is
het van belang dat dit convenant een bijdrage levert aan een betrouwbare lokale media-infrastructuur,
die tevens als journalistieke bron kan dienen in de haarvaten van de samenleving.
Bovendien maakt dit efficiencymaatregelen voor hen mogelijk door gebruik te maken van de
gerealiseerde infrastructuur.
8. De rol van de convenantspartijen
8.1. Algemene voorlichting
De convenantspartijen continueren de voorlichting aan hun leden over de bedoeling van het
Vernieuwingsconvenant via de sites, bijeenkomsten e.d.
Speciale aandacht zal er daarbij zijn in de maand juni tijdens de jaarlijkse Week van lokale omroep,
temeer daar deze ongeveer gelijk valt met het VNG-Jaarcongres. Er wordt naar gestreefd om elk jaar
een inhoudelijke excursie naar de lokale omroep in de VNG-congresstad organiseren.
De eerdere intentie van een gezamenlijke digitale nieuwsbrief, die vier keer per jaar verschijnt, zal
geeffectueerd worden.

8.2. Technische en administratieve infrastructuur
De autonomie van de lokale omroepen blijft voorop staan. Maar om redenen van efficiency en
effectiviteit blijken bepaalde onderdelen van de technische, facilitaire en administratieve infrastructuur
beter landelijk aangestuurd en vormgegeven te kunnen worden. Dit gebeurt met name door de
onlangs opgerichte Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen. Deze draagt voortaan ervoor
zorg dat niet alleen lokale omroepen maar ook de bekostigende gemeenten tijdig en adequaat op de
hoogte gebracht worden van de verplichtingen, mogelijkheden en aansluitkosten.
8.3. Keurmerk
Er wordt een keurmerk voor de lokale omroepen ontwikkeld en getoetst door de Stichting Nederlandse
Lokale Publieke Omroepen. Vanwege het draagvlak zal zij over de inhoud van dit keurmerk
consensus trachten te bereiken met de VNG.
8.4. Ondersteuning ter plekke
De ondersteuning ter plekke aan de lokale omroepen vindt vanuit de OLON plaats.
Indien er onduidelijkheden en problemen met de gemeenten zijn wordt in eerste instantie de VNG
ambtelijk ingeschakeld. Biedt dat geen oplossing dan kunnen de twee door de VNG aangewezen
bestuurlijke ambassadeurs als intermediair tussen gemeenten en omroepen optreden. Er zal een
functiebeschrijving voor hen worden gemaakt die aan alle betrokkenen duidelijkheid biedt.
8.5. Best practices en Onderzoeken
De afgelopen drie jaar zijn te beschouwen als een aanloopperiode voor de vernieuwing. Derhalve kon
in deze periode nog geen consensus bereikt worden over de exacte technische, organisatorische,
journalistieke en inhoudelijke vormgeving van de lokale omroepen nieuwe stijl. Thans ligt de oplossing
enerzijds in het zoeken en uitdragen van best practices. En anderzijds kunnen onafhankelijke
onderzoeken van nut zijn. Te denken valt daarbij aan de volgende aspecten: techniek;
organisatie(modellen); personeel/professionals en vrijwilligers; inhoud/kwaliteit; rol voor de lokale
democratie. Er lopen thans onderzoeken bij twee toonaangevende lokale omroepen, waarvan de
resultaten zullen worden afgewacht. Op 1 januari 2016 beslissen de OLON en de VNG of ook
aanvullend nog eigen onderzoeken nodig zijn. Indien dat het geval is zullen wij daartoe offertes
vragen en een dekkingsplan maken.
8.6. Belangenbehartiging
Daar waar wet- en regelgeving het functioneren en de vernieuwing van het lokale publieke
mediabestel belemmeren zullen de OLON en de VNG nog meer dan voorheen samen optrekken om
dit ten gunste te veranderen. Bij het CvdM gaat het met name om de procedure voor de aanwijzing
van de lokale omroepen. Richting minister van BZK betreft het de continuering van de recent
verkregen plek in het beleid en het programma rond lokale democratie. En met de staatssecretaris van
OCW zullen wij overleg blijven voeren over samenwerking, experimenten en bekostiging.

9. Werking
Dit convenant spreekt een ambitie uit voor de sector van de lokale omroepen in Nederland en hun
primaire stakeholders, de Nederlandse gemeenten. Wij, de ondertekenende partijen, voelen ons
gecommitteerd aan het vernieuwingsproces dat op basis van het convenant voor een tweede periode
van drie jaar ten uitvoer gebracht gaat worden.
Het verplicht betrokkenen zich in te spannen om dit mogelijk te maken, in samenwerking ook met
partners zoals met name de staatssecretaris van OCW en het CvdM, met behulp waarvan immers de
totale bestuurlijke inbedding geregeld moet worden. Van onze kant zijn daartoe in ieder geval de
bereidheid en het inhoudelijke en procesmatige commitment. Dit convenant is daarin een nieuwe stap.
Het loopt tot 1 januari 2018 of tot wederopzegging.
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