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Stichting Lokale Omroep Vlaardingen 
Hoogstraat 82, 3131 BP  Vlaardingen 

MISSIE en VISIE Omroep Vlaardingen 2018 - 2022 
 

Omroep Vlaardingen levert lokaal nieuws, sportnieuws, politiek nieuws, cultuur, educatie en andere 
programmering via FM, internet en DAB+ en heeft daarmee een belangrijke positie in het 
informatieaanbod in Vlaardingen. Door de verarming van het medialandschap omdat er nog weinig 
huis-aan-huisbladen zijn, (regionale) kranten nauwelijks worden gelezen en er een daling is in de 
abonnementen, is Omroep Vlaardingen de plek waar Vlaardingers op de hoogte blijven van het 
actuele nieuws. Omdat men uitgesteld tv kijkt, kan de lokale omroep een oase zijn van informatie, 
cultuur en educatie voor de stad, in de stad en door de stad. De aanwezigheid van de omroep in en 
vanuit de stad moet vergroten.  

Om de democratische en maatschappelijke functies te borgen is het beleid van Omroep Vlaardingen 
gebaseerd op onafhankelijke journalistiek die niet door commercie, overheid of media wordt 
beïnvloed. Het beleidskader is gebaseerd op: 
- het voldoen aan de onderscheiden functies; 
- het als omroep toegankelijk zijn voor iedereen in Vlaardingen; 
- het garanderen van kwalitatief hoogwaardige inhoud met als doel het informeren van alle groepen 
- het bieden van voldoende ICE-programma's, om burgers te informeren over politieke en 
maatschappelijke ontwikkelingen, het lokale bestuur kritisch te volgen, politieke en maatschappelijke 
kwesties te agenderen en het verbinden van bevolkingsgroepen en daarmee bijdragen aan sociale 
cohesie. 

Omroep Vlaardingen is van en voor Vlaardingers, de programma's moeten een Vlaardings karakter 
hebben waarbij ook de jongeren en etnische doelgroepen volwaardig worden betrokken. De 
omroep moet nadrukkelijk zichtbaar zijn in de stad. Omroep Vlaardingen is een plek waar 
vrijwilligers hun kwaliteiten kunnen inzetten om radioprogramma's te maken. 
 
Omroep Vlaardingen is een belangrijke schakel in de informatievoorziening op lokaal niveau en 
vervult een verbindende, educatieve en culturele functie. Omdat er veel taken aan de gemeenten 
zijn overgedragen, moet de lokale omroep de kijkers en luisteraars goed informeren door een 
onafhankelijk programma te bieden, vrij van politieke of commerciële invloeden. Omroep 
Vlaardingen heeft als doelstelling een goed functionerende lokale omroep te zijn, die essentieel is 
voor een gezonde democratie en de vinger aan de pols houdt van het openbaar bestuur. 
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SPEERPUNTEN 
De pijlers van Omroep Vlaardingen zijn: 

 Nieuws-, actualiteiten- sport- en informatieprogramma´s 
 Kunst- en cultuurprogramma's 

Evenementen:  
 Vieren/gedenken belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Vlaardingen 
 Gemeenteraadsverkiezingen 
 Geuzenpenning 
 Koningsdag 
 4 en 5 mei 
 Sinterklaasintocht 
 Zomerterras 
 Haringloop 

 
Eveneens speerpunten zijn de goede contacten en het zoeken van actieve samenwerking met 
SCHIE/Omroep Wetering en RTV Rijnmond. 
 
Omroep Vlaardingen streeft commerciële inkomsten na door het werven van adverteerders en het 
aanbieden van reclamespotjes 
 
PROFESSIONALISERING 
Redactiestatuut Stichting Lokale Omroep Vlaardingen 
De doelstelling van het redactiestatuut van Omroep Vlaardingen is om een formele redactie een in een 
statuut vastgelegde, onafhankelijke journalistieke positie te geven binnen de organisatie.  
 
De kern van het redactiestatuut is de omschrijving van:  
● de rechten en de plichten van de redactieleden, programmamedewerkers en 
programmamakers, die tezamen de redactie vormen. Alleen het redactiestatuut kan 
beperkingen opleggen aan de onafhankelijkheid van de redactie;  
● de in acht te nemen algemene journalistieke normen, als hoor- en wederhoor, 
scheiding van gegevens en interpretatie en zorgvuldige verificatie. 
 
De hoofdredacteur is de eerstverantwoordelijke voor de vorm en de inhoud van het media-aanbod, en 
wel als rechtstreeks gedelegeerde van het bestuur. Hij is de intermediair tussen het bestuur en de 
redactie. Hij moet gevrijwaard zijn van politieke (gemeentelijke) druk en commerciële belangen. De 
taken van de hoofdredacteur dienen dan ook onderscheiden te worden van die van het bestuur, de 
zakelijk eindverantwoordelijke. Het bestuur kan slechts achteraf en met terughoudendheid toezicht 
uitoefenen, conform hetgeen daaromtrent in de statuten is geregeld.  
 
De redactie bestaat uit programmamedewerkers, programmamakers en allen die met redactionele en 
programma-inhoudelijke taken zijn belast. Voorop staat en zonder twijfel is dat het bestuur 
verantwoordelijk is voor de vorm en inhoud van het media-aanbod van de lokale omroep. Het 
redactiestatuut verzekert evenwel dat de samenstelling van het media-aanbod gedelegeerd is aan de 
hoofdredacteur. 
 
Het driekoppige bestuur van Omroep Vlaardingen bestaat uit: 
- Margriet Kleijn, vicevoorzitter/secretaris; 
- Chiel Harte, penningmeester; 
- Micha Ingenkamp, bestuurslid met de portefeuille Techniek. 
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Ambitie 
 Uitbreiden van het aantal 'verse' uitzendingen per week 
 Meer en actuele updates van het lokale en regionieuws 
 Vanuit de Vlaardingse wortels dagelijks meer aandacht voor actuele ontwikkelingen dicht bij 

de mens, cultuur, politiek, sport en economie en het leggen van de verbinding met de streek 

Omroep Vlaardingen wil met onderzoeksjournalistiek een verdere professionalisering van de 
nieuwsvoorziening bewerkstelligen.  

Toelichting ambities Omroep Vlaardingen 
Omroep Vlaardingen wenst te werken vanuit een gedegen organisatie, waarin medewerkers zich 
content voelen en hun kwaliteiten ten volle kunnen benutten. Dat geldt zowel voor de presentatiekant 
als voor de techniek. Met name dit laatste onderdeel krijgt een regelmatige update om de kwalitatieve 
aspecten van de huidige tijd te kunnen waarborgen.  
 
Hierbij zij nog vermeld dat Omroep Vlaardingen alle ruimte wil geven aan mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt en begrip en empathie wil tonen voor de mens achter de mens. Om de gewenste 
vaardigheden te kunnen aanleren aan deze medewerkers, is vaak extra advies, begeleiding en tijd 
nodig. 
 
Richting de toekomst stellen wij vast dat Omroep Vlaardingen een stevige eigen identiteit wil 
behouden, maar een positieve houding heeft ten opzichte van samenwerking nu en later. Er zijn in de 
afgelopen periode al contacten gelegd en geweest met RTV Rijnmond. Met SCHIE/Omroep Wetering 
zijn gesprekken gaande. Elkaars kwaliteiten benutten en verhogen is daarbij een voornaam streven. 
Het doel is om een goed lopende vorm van streekgebonden samenwerking te hebben, waarbij 
onderwerpen over en weer van elkaar gebruikt en overgenomen kunnen worden. 
 
Om die kwaliteit ook vanuit Vlaardingen te kunnen leveren, is het hebben van de juiste apparatuur 
een must om een bijdrage te kunnen leveren aan het bovengenoemde. De omroep werkt er continu 
aan om met de beschikbare middelen de juiste technische apparatuur in te zetten, om te borgen dat 
Omroep Vlaardingen de belangrijke schakel is en blijft in de informatievoorziening op lokaal niveau. 
 
Het opleiden en begeleiden van jonge mensen die op het gebied van presentatie en techniek verder 
willen groeien, zal tevens een belangrijk aspect blijven. Omroep Vlaardingen is een erkend leerbedrijf 
en ondersteuning op dat vlak wil de omroep graag blijven bieden. 
 
Wat doet het Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO) bij Omroep Vlaardingen? 
  
De Mediawet schrijft voor dat lokale omroepen, dus ook Omroep Vlaardingen, een representatief 
orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt. Dit Programmabeleidbepalend Orgaan 
(PBO) is, naast het bestuur, een afzonderlijk orgaan binnen Omroep Vlaardingen. Omroep Vlaardingen 
moet er als lokale omroep voor zorgen dat er voldoende (lokale) informatieve, culturele en educatieve 
programma-onderdelen worden gemaakt en uitgezonden. Tenminste de helft van de programmering 
dient aan deze onderdelen, de ICE-norm, te worden besteed. Het PBO heeft hierin een belangrijke 
taak. De leden van het PBO vertegenwoordigen elk een stroming binnen de gemeente Vlaardingen. Zo 
heeft het PBO een sterke binding met het publiek waar Omroep Vlaardingen zich op richt. 
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Taken PBO 
Het PBO voert uit naam van het Landelijk Commissariaat voor de Media het toezicht uit. Eén van de 
taken van het PBO is het categoriseren van programma-onderdelen op basis van de ICE-norm en te 
toetsen of het wettelijk verplichte percentage van dit soort programma-onderdelen ook daadwerkelijk 
wordt gehaald. Daarnaast ziet het PBO erop toe dat de diverse doelgroepen zich voldoende herkennen 
in de uit te zenden programma's en of de programmering in balans is. Het bestuur van de omroep 
stelt de programmering vast. 
  
Het PBO komt regelmatig bijeen om de taken te kunnen uitvoeren. Daarvoor is een minimumaantal 
van drie vergaderingen per jaar vastgesteld. Vaker kan natuurlijk ook, als daar aanleiding toe is. Het is 
belangrijk dat het PBO zorgvuldig notuleert tijdens de bijeenkomsten. Het Commissariaat voor de 
Media vraagt deze notulen jaarlijks op ten behoeve van de toezichthoudende taak. 
  
Voor Omroep Vlaardingen hebben zitting in het PBO: 
  
Wim Meijer, voorzitter 
Arie Ouwendijk, secretaris 
Jan van der Kolk: Onderwijs 
Mike Bos: Jongeren 
Theo Werner: Religie 
Peter Spek: Sport 
Bas van der Raaf: Senioren 
Beaty Czetö: Kunst en cultuur 


