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1. INLEIDING  

Inleiding  

Na het afketsen van de fusie van de lokale omroepen in west Twente tot een streekomroep heeft 

het toenmalige bestuur van de Stichting Lokale Omroep Hellendoorn – inmiddels beter bekend als 

HOi (Hellendoorn Omroep interactief) – in november 2018 aangekondigd te willen werken aan het 

voortzetten van een zelfstandige lokale omroep.  

Opdracht  

Het nieuwe – in 2019 aangetreden – bestuur en directie van HOi (zie hoofdstuk 2) heeft deze 

aankondiging omgezet in een besluit en de uitwerking opgepakt.  

 

Een belangrijke reden hiervoor ligt in de verschraling van het professionele media-aanbod. Regionale 

media maken de afgelopen jaren een terugtrekkende beweging en die ontwikkeling lijkt zich niet 

meer te keren. Het is aan de lokale omroep om het ontstane gat in de nieuwsvoorziening te vullen.  

 

Daarnaast is er gedurende meer dan 5 achtereenvolgende jaren veel aandacht besteed aan 

mogelijke samenwerkingen met organisaties en omroepen buiten de eigen gemeente. Het is tijd de 

volledige aandacht te richten op de eigen omroep en op de eigen gemeente Hellendoorn.  

 

HOi gaat zich ontwikkelen tot een zelfstandige, financieel gezonde en toekomstbestendige lokale 

publieke omroep, die zorgt voor het informeren van het publiek en een podium biedt aan het 

maatschappelijk leven. Een omroep van en voor de inwoners van de gemeente Hellendoorn.  

 

Daar hebben de inwoners van de gemeente Hellendoorn recht op!  

 

Financiering  

In de Mediawet is bepaald dat het de taak is van de lokale omroepen om een Lokaal Toereikend 

Media-Aanbod (LTMA) te verzorgen. In hoofdstuk 3 wordt het LTMA toegelicht.  

 

Duidelijk is wat een Lokaal Toereikend Media-Aanbod inhoudt. De door het Rijk bedachte 

financiering ervan is echter niet geregeld en wordt op korte termijn ook niet verwacht.  

 

En na wederom een bezuiniging door de gemeente Hellendoorn, moet de lokale omroep het in 2020 

doen met het huidige (landelijk vastgestelde) normbedrag van € 1,28 per huishouden. Dit 

normbedrag geldt ongeacht het aantal media dat de omroep bedient.  

 

HOi realiseert met ondersteuning van deze subsidie ook in 2020 uitzendingen via de beschikbare 

media radio, televisie, kabelkrant en online en neemt daarmee een vrij uitzonderlijke positie in 

binnen het lokale publieke bestel.  
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2. ORGANISATIE  

Eind vorig jaar is een nieuw bestuur en managementteam gevormd, dat in de loop van 2019 nog 

enkele wijzigingen heeft ondergaan. Dit is de bemensing eind 2019:  

 

Bestuur van de stichting:  

- Etzel Steinhage, bestuursvoorzitter  

- Ton Brinker, secretaris en bestuurslid Marketing en Verkoop  

- Martin Kranenborg, penningmeester  

 

Het managementteam (MT) voor operatie en uitvoering:  

- Jaap Calkhoven, directeur, hoofdredacteur en voorzitter MT  

- Patrick van der Horst, hoofd techniek 

- Hylke Wolfkamp, hoofd televisie  

 

De voorzitter van het MT vertegenwoordigt de omroep en haar medewerkers in het bestuur.  
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3. LTMA  

Door de NLPO is het Lokaal Toereikend Media-Aanbod vervat in 20 kwaliteitscriteria. Het is de 

doelstelling van het bestuur van HOi om eind 2020 te voldoen aan zoveel mogelijk van deze criteria.  

 

De verantwoordelijkheid voor de criteria ligt bij het bestuur, de uitvoering ligt gedeeld bij het bestuur 

en/of het MT. In het volgende overzicht is de hoofdlijn per criterium uitgewerkt en wordt 

aangegeven bij wie de uitvoering ligt en of het criterium haalbaar wordt geacht.  

 

1. Inhoud: De content dient evenwichtig te zijn, met redactionele aandacht voor burgers, straten, 

buurten, dorpen en steden in het verzorgingsgebied.  

 MT/haalbaar  

 

2. Participatie: Er dient structureel interactie en participatie van burgers en groeperingen te zijn bij 

de totstandkoming van de content.  

 Bestuur en MT/haalbaar  

 

3. ICE: De eindredacteur heeft kennis van de ICE-norm (informatie, cultuur en educatie).  

 MT/haalbaar  

 

4. Werkdagelijks nieuws: Er dient minimaal werkdagelijks, nieuws en andere informatie uit de eigen 

leefomgeving te worden aangeboden.  

 MT/haalbaar  

 

5. Kanalen: De streekomroep dient de volgende mediakanalen te gebruiken om de content te 

ontsluiten:  

 a. radio (audio): analoog + digitaal, ether, kabel, IP-based/computer;  

 b. tv (video - bewegend beeld): analoog + digitaal, kabel, IP-based/computer;  

 c. Internet: (tekst/foto/audio/video): interactieve internetsite inclusief gebruik mobile devices 

(smart phones en tablets e.d.) en sociale media.  

 d. (non-)lineaire distributie: must carry/wettelijk verplichte deel (Bron: artikel 1.1 Media- wet 

2008) + het aanbieden van lineaire radio-/tv-uitzendingen en centrale (non-)lineaire distributie.  

 MT/haalbaar  

 

6. Kwaliteit: De kwaliteit, onafhankelijkheid en continuïteit van journalistiek dient professioneel te 

worden geborgd (cf. artikel 2.88 Mediawet 2008).  

 MT/een professionele invulling is niet haalbaar bij de omvang van de lokale omroep  

 

7. Samenwerking: Er dient aantoonbaar beleidsmatige samenwerking met lokale organisaties 

binnen het verzorgingsgebied te zijn.  

 Bestuur/haalbaar  
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8. Governance: De 9 principes van de Governance Code Cultuur zijn toegepast.  

 Bestuur/haalbaar  

 

9. Representatief: Het programmabeleidbepalend orgaan (PBO) is representatief en functioneert 

(cf. artikel 2.61 Mediawet 2008).  

 Bestuur/haalbaar  

 

10. Mediabestel: De organisatie dient open te staan voor samenwerking binnen het publieke en/of 

private mediabestel al dan niet op aangeven van de NLPO.  

 Bestuur/haalbaar  

 

11. Organisatie: De organisatie dient een organogram te hebben en de continuïteit van de 

organisatie dient te zijn gewaarborgd.  

 Bestuur/haalbaar  

 

12. Personeelsbeleid: De organisatie dient beleid te hebben om onbetaalde en betaalde krachten te 

faciliteren bij hun werkzaamheden. De omroep kent alleen onbetaalde krachten. 

 Bestuur en MT/haalbaar  

 

13. Personele taken en bevoegdheden: Betaalde en onbetaalde nieuwe medewerkers en leden van 

het PBO dienen geïnstrueerd te worden over de taken die men moet uitvoeren en de 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden die daarbij horen.  

 Bestuur en MT/haalbaar  

 

14. Personele scholing: De omroep stelt betaalde en onbetaalde medewerkers in staat hun kennis 

en kunde bij te houden.  

 Bestuur en MT/haalbaar   

 

15. Verbeteren: De organisatie dient jaarlijks de kwaliteit van de dienstverlening en van de interne 

processen te evalueren en voert naar aanleiding daarvan noodzakelijke verbeteracties uit. De 

organisatie stelt daartoe één keer per jaar meetbare kwaliteitsdoelstellingen op.  

 Bestuur/haalbaar  

 

16. Onderzoek: Er dient tweejaarlijks een bereiks- en/of imago-onderzoek te worden uitgevoerd, 

indien daarvoor gemeentefinanciering beschikbaar is gesteld. Bezoeken op de website en sociale 

media dienen maandelijks te worden gemonitord.  

 Bestuur en MT/beperkt haalbaar, alternatieven aanwezig  

 

17. Plannen: Er dient jaarlijks een activiteitenplan en begroting te worden opgesteld en daarnaast 

dient er een vijfjaren beleidsplan te zijn opgesteld inclusief een vijfjaren begroting.  

 Bestuur en MT/haalbaar  
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18. Positief resultaat: De afgelopen drie jaar dient er een positief resultaat te zijn behaald.  

 Bestuur/voorlopig niet haalbaar gezien recente historie  

 

19. Ontwikkelingen bijhouden: Het bestuur/de bestuurder houdt actief de ontwikkelingen bij in de 

sector en past het beleid indien nodig daarop aan.  

 Bestuur/haalbaar  

 

20. Klachtenprocedure: Er dient een externe klachtenprocedure op schrift te zijn waarnaar de 

organisatie ook werkt.  

 Bestuur/haalbaar  

 

HOi is een 100% vrijwilligersorganisatie. Hoewel het merendeel van de criteria haalbaar wordt 

geacht, houden bestuur en MT een slag om de arm als het gaat om het werkelijk realiseren ervan.  
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4. PRIORITEITEN IN BELEID EN UITVOERING  

Het bestuur heeft vanaf haar aantreden vol ingezet op contacten met medewerkers van de omroep. 

De omroep telt bijna 100 medewerkers. De mate waarin deze vrijwilligers actief zijn neemt echter 

wel af. Interesses verschuiven, technische mogelijkheden veranderen razendsnel en blijken soms 

niet meer te passen bij de mens, en economisch gaat het beter waardoor men bijvoorbeeld nu wel 

werk heeft of daar drukker is dan voorheen.  

 

Ook is gesproken met beleidsbepalers in de gemeente Hellendoorn. Al vroeg in 2019 werd duidelijk 

dat de gemeente de subsidie voor de omroep vanaf 2020 wederom fors zou verlagen. Vooral door 

een vervuiling van het donateurs bestand is er sprake van een daling van de inkomsten uit donaties 

en door persoonlijke omstandigheden is de advertentieverkoop fors teruggevallen.   

 

Deze ontwikkelingen stellen de teams bij radio en televisie, de directie en het bestuur voor een 

uitdaging, waaruit het volgende motto is voortgekomen:  

 

“We moeten de dingen doen met de mensen en de middelen die wij hebben!” 

 

Bestuur en MT hebben vervolgens deze zomer de volgende prioriteiten geformuleerd:  

 

Programmering en techniek  

Een voorbeeld uit de programmering is HOi Centraal, het live-nieuws programma op de vrijdagavond 

bij HOi tv. Een afnemende  bemensing van de redacties, techniek en regie maakt het voortzetten van 

dit programma erg moeilijk. Er moest dus iets veranderen, maar wat en hoe? De afgelopen maanden 

is daarover gesproken met veel mensen binnen en buiten de omroep en inmiddels staat er een 

concept voor een nieuw actualiteitenprogramma, HOi journaal. Dit programma start 6 december 

2019.  

 

Er is ruimte voor nieuwe initiatieven. Televisie is, afgezien van de herhalingen in het weekend, met 

1 uur uitzending per week een duur product. Zonder dat het duurder wordt kan het aantal 

uitzenduren echter best omhoog. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het enorme archief van 

HOi tv. In december start daarom een programma onder de naam Toppers van Toen.  

 

In 2004 is een club radiomakers gestart met Reggestreek Radio, in het gebouw van de OZO. In 2012 

was er de fusie met de televisie van LOH en sindsdien is de radio gevestigd aan de Koninginnestraat 

in Nijverdal. De gebruikte techniek is indrukwekkend en tegelijk ook storingsgevoelig, zoals 

afgelopen zomer is gebleken, met name in de zeer warme periode. Het is noodzakelijk te werken aan 

de technische continuïteit van het product. Doet de zender het niet, dan haken luisteraars af en is 

het de vraag of en wanneer ze terugkomen. Inmiddels is de monitoring geregeld en staat er een 

technisch basisteam klaar voor het oplossen van calamiteiten.  
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Marketing en verkoop (en financiën)  

De inkomsten van de omroep bestaan globaal uit een gemeentelijke subsidie, donaties en de 

opbrengsten uit advertentieverkoop. Met alle drie gaat het niet goed. De subsidie van de gemeente 

Hellendoorn daalt, het aantal donateurs neemt af en de advertentieverkoop ligt in 2019 door 

omstandigheden nagenoeg stil.  

 

Om de lokale omroep in stand te houden moeten de financiën op orde zijn. Het werken aan herstel 

van de eigen inkomsten en aan het besparen op de uitgaven is een opgave, tegelijk een absolute 

noodzaak.  

 

Inmiddels zijn nieuwe advertentiepakketten ontwikkeld, waarmee HOi media breed adverteren is 

geïntroduceerd. Adverteerders kunnen voor minder geld dan voorheen adverteren op radio, 

televisie, kabelkrant en online tegelijk. Er is een nieuw verkoopteam geformeerd en er loopt een 

fondsenwerving campagne ook om het publiek meer te betrekken bij de omroep.  

 

ICE en PBO  

In de criteria voor de streekomroepen staan er 2 die direct verband houden met het voortbestaan 

van een lokale omroep, ICE en PBO.  

 

De Mediawet stelt duidelijke eisen aan de hoeveelheid informatie, cultuur en educatie (ICE) die 

verweven is in het aanbod van de lokale publieke omroep. Gewerkt wordt aan het verbeteren van 

het inzicht in de mate waarin de omroep voldoet aan de wettelijke normen.  

 

Van groot belang is het programmabeleidbepalend orgaan (PBO). Dit PBO moet door zijn 

samenstelling representatief zijn voor de lokale gemeenschap. De afgelopen maanden is er hard 

gewerkt, met als resultaat dat er aanvang 2020 een bijna geheel nieuw PBO staat.  
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5. PROGRAMMABELEID BEPALEND ORGAAN  

Iedere publieke lokale omroep moet om te mogen uitzenden voldoen aan de eisen van de Mediawet. 

Daarin is vastgelegd dat een lokale omroep tot doel moet hebben: “…een programma voor algemene 

omroep te verzorgen en alle activiteiten te verrichten die daarvoor nodig zijn.” En verder: “…dat het 

programma in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende 

maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften dat de lokale omroep kan 

worden geacht van algemeen nut te zijn.” In gewone mensentaal: HOi mag niet zomaar allerlei 

programma’s uitzenden. Die programma’s moeten aan een aantal eisen voldoen. Een van die eisen 

is bijvoorbeeld het ‘programmavoorschrift’ dat 50% van de uitzendingen informatief (‘I’), cultureel 

(‘C’) en educatief (‘E’) van karakter moet zijn en ook gericht moeten zijn op de eigen gemeente; de 

zogenaamde ‘50% ICE-eis’.  

 

Het PBO is verantwoordelijk voor het programmabeleid 

Onder meer om dat te ‘bewaken’ is in de Mediawet ook geregeld dat iedere lokale omroep, dus ook 

HOi, beschikt over een ‘Programmabeleidbepalend orgaan’ (PBO). De naam zegt het al: het PBO is 

(onder meer) verantwoordelijk voor het vaststellen van het programmabeleid; in dit geval het 

programmabeleid van HOi. Het toetst de in dat programmabeleid verwoorde uitgangspunten. Het 

geeft adviezen en het stelt ieder jaar een rapportage over het programmabeleid op ten behoeve van 

het bestuur van HOi en het Commissariaat voor de Media.  

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de lokale omroep 

Het bestuur van HOi is verantwoordelijk voor het functioneren van de omroepinstelling als zodanig. 

Het ziet toe op het goed verlopen van de HOi-uitzendingen en bevordert en bespreekt ideeën voor 

nieuwe programma’s. Voor de uitzendingen zelf zijn er de redacties, onder leiding van de 

hoofdredacteur. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de inhoud van de programma’s en legt 

daarover op zijn beurt weer verantwoording af aan het bestuur. 

 

Hoe is het PBO samengesteld? 

De Mediawet schrijft voor dat een PBO ‘representatief moet zijn voor de in de gemeente 

voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen’. Daarbij kan 

men denken aan maatschappelijke zorg en welzijn, kunst en cultuur, kerkgenootschappen, onderwijs 

en educatie, werkgevers, werknemers, etnische en culturele minderheden, sport en recreatie. Maar 

natuurlijk kunnen er in een PBO ook leden ‘op persoonlijke titel’ zitten. Het Commissariaat voor de 

Media adviseert dat een PBO ten minste acht leden moet tellen.  
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Met ingang van 2020 telt het PBO van HOi vertegenwoordigers uit de volgende richtingen:  

 

- Plaatselijk Belang Daarle  

- KBO/PCOB  

- Plaatselijk Belang Haarle  

- Molukse gemeenschap  

- Vrouwen van Nu  

- Het Rode Kruis  

- Raad van Kerken  

- BLOS  

 

Mogelijk wordt dit nog uitgebreid met een vertegenwoordiging vanuit het onderwijs en het 

jongerenwerk.  

 

De leden van het nieuwe PBO kiezen uit eigen gelederen een voorzitter. 

 

Het PBO vergadert viermaal per jaar. Die vergaderingen zijn bedoeld om:  

- de programmering van HOi te beoordelen, bij te stellen en vast te stellen;  

- te controleren of de programmering voldoet aan het wettelijk voorschrift (de ‘50% ICE-eis’).  
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6. ACTUALITEITEN  

HOi wil zoveel mogelijk mensen in de gemeente Hellendoorn bereiken met nieuws en informatie uit 

de hele gemeente.  

 

Media  

Om een grotere rol te kunnen spelen in de nieuws- en informatievoorziening wordt er binnen de 

omroep per januari 2020 één redactie gevormd, om van daaruit nieuws en actualiteiten cross 

mediaal te kunnen verspreiden via de kanalen van HOi; radio, televisie, online en koerier.  

 

Radio  

HOi fm is te beluisteren via 106.6 in de ether (lokaal), via 104.1 op de kabel (Ziggo), via de livestream 

op www.hoifm.nl en via de app van de lokale omroepen (Android en iOS). Daarnaast wordt HOi fm 

door verschillende distributeurs uitgezonden via glasvezel.  

 

HOi fm zendt 24 uur per dag en 7 dagen per week uit. Overdag, in de avonden en in het weekend is 

er een veelheid van door eigen vrijwilligers geproduceerde en gepresenteerde programma’s te 

beluisteren.  

 

Een greep uit het aanbod: Gerrit is al Wakker, Heur ie dat wie proat plat, We draaien door, Rondje 

Cultuur, Blasmusik klingt so!, Bakkie extra, De avond door, Dance Classics, Piraten café, 

Country, Rock & Roll en een beetje Blues, Hits Forever, The Hardstyle Generation, HOi fm sport, 

Goedemorgen Hellendoorn, Gewijde muziek en kerkdiensten, Reggebreed, Gouden Terugblik, Die 

Schlagerparade, Streekradio, Zondagsklanken, Cantate, Reggestreek Top 25. 

 

Op andere momenten is er non-stop muziek, met op het hele uur het nationaal en internationaal 

nieuws en op het halve uur het lokale nieuws.  

 

De tijd op werkdagen tussen 7 uur ’s-morgens en 7 uur ’s-avonds wordt het werkdagelijks blok 

genoemd. Binnen dit blok wordt gestreefd naar een horizontale programmering, herkenbaar voor 

de luisteraar. In 2020 gaat non-stop op werkdagen verschillende ‘kleuren’ krijgen.  

 

Televisie  

HOi tv is te zien via Ziggokanaal 42 (kabel) , wordt door verschillende distributeurs uitgezonden via 

glasvezel en is te zien via www.hoitv.nl. De uitzendingen zijn non-lineair beschikbaar via YouTube, in 

delen via Facebook en via de app De Lokale Omroep (Android en iOS).   

 

In december start een nieuwe tv-programmering, met op de vrijdagavond het nieuwsprogramma 

HOi journaal, per week afwisselend gevolgd door programma’s als Wat bezielt je, De Welle in Beeld, 

Toppers van Toen, kerkdiensten en meer.  

 

http://www.hoifm.nl/
http://www.hoitv.nl/
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De programma’s van de vrijdagavond worden het hele weekend en op weekdagen in de avond 

herhaald.  

 

Online  

Het belang van online neemt toe. Op internet is HOi in de loop van december 2019 te vinden met 

een nieuwe website. www.hoimedia.com wordt een breed portaal met lokaal nieuws, live 

uitgezonden radio en televisie, het terugluisteren en kijken van programma’s en berichten van een 

veelheid aan lokale instellingen en organisaties.  

 

De omroep is daarnaast te vinden op Facebook, met onder meer HOi journaal en Reggebreed. 

Nieuwsfragmenten worden via deze kanalen gedeeld. Uit het aantal bezoekers dat de social 

mediakanalen van de omroep bezoekt blijkt dat het publiek live video erg waardeert vanwege de 

mogelijkheid tot interactie. Het publiek kan terugpraten en direct feedback geven of vragen stellen.  

 

Koerier  

De Koerier is de kabelkrant van HOi en, op alle momenten dat er geen televisieprogramma wordt 

uitgezonden, te zien via Ziggokanaal 42 (kabel), bij verschillende distributeurs via glasvezel, via 

www.hoitv.nl en via de app De Lokale Omroep (Android en iOS). De kabelkrant brengt dagelijks het 

lokale nieuws en aankondigingen voor activiteiten en berichten van particulieren en bedrijven.  

 

Huisvesting 

In voorbije jaren zijn diverse voorstellen naar voren gebracht als het gaat om aanpassing van het 

gebouw, gericht op noodzakelijk onderhoud en het terugdringen van energielasten. Omdat partijen 

de ontwikkeling van RTV Reggestreek wilden afwachten zijn beslissingen dienaangaande 

voortdurend uitgesteld.  

 

Het bestuur heeft dit jaar geconcludeerd dat een verhuizing van de omroep naar een zichtbare, 

bereikbare locatie in het centrum van Nijverdal de ontwikkeling van de omroep als mediaplatform 

voor de hele gemeente wenselijk is. In de loop van 2020 verwacht het bestuur met een voorstel te 

kunnen komen.  

 

Personeel 

De vrijwilligers van HOi vormen het hart van de organisatie. Vrijwilligerswerk is echter niet 

vrijblijvend, deelnemen aan het project HOi brengt verplichtingen met zich mee. In 2020 krijgen alle 

medewerkers een functieprofiel en overeenkomst voorgelegd, waarin rechten en plichten worden 

omschreven. Ook in 2020 wordt gestart met het ontwikkelen en opleiden van de mensen.  

 

 

http://www.hoimedia.com/
http://www.hoitv.nl/
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7. FINANCIËN  

Om als lokale publieke omroep met uitzendingen via alle in de Mediawet beschreven kanalen te 

kunnen functioneren is geld nodig, dat in voorbije jaren vooral kwam uit een gemeentelijke subsidie. 

Die tijd ligt achter ons. Vanaf 2020 krijgt HOi van de gemeente Hellendoorn het door VNG en NLPO 

vastgestelde normbedrag van € 1,28 per huishouden, wat neerkomt op een bedrag van € 18.647. 

Met deze nieuwe situatie in het vooruitzicht heeft het bestuur van de omroep al voor de zomer acties 

uitgezet, met als resultaat dat voor 2020 een sluitende begroting kan worden gepresenteerd.  

 

Een overzicht van de exploitatie sinds 2016 met de prognoses voor 2019 en 2020:  
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Voor 2020 is gekozen voor een duidelijker gespecificeerde opzet van de begroting, waarin met name 

aan distributie gerelateerde kosten zijn gegroepeerd. De uitgavenkant van de omroep in 2020 wordt 

begroot op € 44.647, met daarin enkele grote uitgaven aan huisvesting (€ 15.000 voor huur, energie 

en overige) en distributie (€ 14.000 voor distributie, productie, NLPO en overige). De te ontvangen 

gemeentelijke subsidie ligt daarmee voor het eerst zichtbaar lager dan de vaste kosten.  

 

De advertentie-inkomsten worden ook in 2020 vergaard binnen de regels van de Mediawet.  


