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Bedrijfsplan RTV Dordrecht 2008 - 2014
Op verzoek van de raadsfracties een meer uitgewerkte presentatie en onderbouwing van het
bedrijfsplan 2008-2014. Inmiddels mogen we spreken van 2009-2014, de aanzet en uitvoering
van de plannen zijn in 2008 gestart. Waar nodig stellen wij de plannen aan de nieuwste
inzichten bij.
Hoofdstuk 1: Inleiding
RTV Dordrecht levert nieuws en andere programmering via drie media: Radio, Televisie en
Internet.
1.1

TV

Hierbij ligt het zwaartepunt op het medium Televisie. TV Dordrecht wordt goed bekeken en
gewaardeerd en heeft daarmee een belangrijke positie in het informatieaanbod in Dordrecht.
Televisie is een snel, visueel en auditief medium.
Voor televisie geldt:
- de productie is arbeidsintensief
- de apparatuur is kostbaar
- de distributie is complex
- de wetgeving is complex
- de technologie verandert razendsnel, niet alleen de televisietechniek zélf, maar ook de wijze
van distributie.
Televisie is een kostbaar medium. Het publiek kijkt vooral in de avond dus moet er vooral
overdag geproduceerd worden door goed opgeleid personeel dat vrijwel continu voor het
nieuws beschikbaar moet zijn. Daardoor is inzet van betaald personeel onontkoombaar.
1.2

De kijkersmarkt

De concurrentie op de kijkersmarkt is in de loop der tijd sterk toegenomen: het aantal kanalen
dat ontvangen kan worden is sterk vergroot door de digitalisering terwijl het aantal minuten
dat de bevolking per dag besteedt aan televise kijken vrijwel gelijk is gebleven. Dit
mechanisme heeft tot gevolg dat slecht presterende TV-kanalen niet of veel minder worden
bekeken. Om kijkers te behouden en nieuwe kijkers te binden is kwaliteit dus essentieel.
TV Dordrecht heeft echter één heel belangrijk voordeel ten opzichte van de concurrentie:
waar de meeste TV stations moeiteloos voor een kopie van de naaste concurrent kunnen
doorgaan heeft TV Dordrecht een geheel eigen, unieke positie in de lokale TV informatie.
1.3

De adverteerdersmarkt

De markt voor TV reclame is in Dordrecht nog betrekkelijk onontwikkeld. Dit is een gevolg
van vier factoren:
- lokale TV-reclame was tot niet zo lang geleden relatief erg kostbaar, vooral door de hoge
productiekosten van een TV commercial;

- reclamebureaus in Dordrecht zijn veelal te klein voor het in huis hebben van de voor TV
reclame benodigde specialistische kennis van het medium;
- grote delen van het Dordtse bedrijfsleven zijn vooral georiënteerd op een grotere
afiiemersmarkt dan alleen de stad Dordrecht, waarbij ook een rol speelt dat Dordrecht een
centrumfunctie heeft voor omliggende gemeenten;
- de landelijke reclamemarkt speelt zich grotendeels afin- of nabij Amsterdam. Het aantal
inwoners van de stad Dordrecht is te klein om - uitgezonderd lokale dealerinformatie specifieke reclame te kunnen genereren.
Bij de bedrijven en instellingen die wel een serieus belang hebben bij de lokale Dordtse markt
acquireert RTV Dordrecht met haar aantrekkelijke adverteermogelijkheden. Dit heeft tot
gevolg dat steeds weer nieuwe adverteerders kunnen worden aangetrokken. Ook neemt het
aandeel herhaalopdrachten in het totaal aan opdrachten toe. Een groot deel van deze
activiteiten speelt zich af bij bedrijven die niet in Dordrecht gevestigd, maar die zich wel
willen richten op de Dordtse consument.
1.4

Bedrijfseconomische overweging

TV Dordrecht kent een fors en trouw publiek. De toenemende concurrentie op de
kijkersmarkt betekent echter dat het maken- en uitzenden van TV-programma's met de
nadruk op lokaal nieuws en lokale zaken - binnen de financiële randvoorwaarden van de
omroep - besteding van het grootste deel van de omroepmiddelen vereist. Mede omdat
televisie veruit de meeste commerciële inkomsten genereert.
1.5

Technologie Analoog - Digitaal

Er zijn kansen en bedreigingen voor TV Dordrecht. De snelle ontwikkelingen in digitale
distributie zijn een belangrijke oorzaak van beide: TV Dordrecht is nu alleen analoog via de
kabel beschikbaar. Het aandeel analoog in het totaal van de kijkers vermindert gestaag.
Wetgeving (de nieuwe mediawet per 1 januari 2009) en het inspelen daarop door UPC als
belangrijkste aanbieder van digitale kabel in deze regio, maakt binnenkort wettelijk verplichte
digitale distributie in Dordrecht mogelijk. Ook de toegang tot de overige Drechtsteden wordt
gemakkelijker; en biedt ons een grote kans ook in de overige Drechtsteden programma's aan
te bieden. Distributie via digitale ether is nog niet voorzien om redenen van technische aard.
Met de lokale omroep Atos (Zwijndrecht) is overeengekomen op haar analoge TV kanaal in
Zwijndrecht en H.I. Ambacht 4 keer per dag een uur TV Dordrecht door te geven. Aanleveren
van het signaal van TV Dordrecht gaat via een straalverbinding, zodat TV Dordrecht in deze
twee Drechtstedelijke gemeenten binnenkort via de analoge kabel te zien zal zijn. Voor
distributie op de analoge kabel in andere Drechtsteden zijn de vooruitzichten minder goed. Er
is geen TV kanaal (Alblasserdam), de omroep richt zich op een ander gebied dan de
Drechtsteden (Sliedrecht) of de communicatie met de houder van de zendmachtiging
ontbreekt (Papendrecht).
1.6

Radio

Radio Drechtstad FM komt vooral tot stand dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers,
die in de avonduren programma's maken voor een groot aantal doelgroepen. Onderkend
wordt dat er te weinig menskracht is voor een volwassen programmering, vooral overdag
tijdens kantooruren. Oorzaak daarvan is dat er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn

buiten de avonduren en het weekeinde. Dit wordt deels ondervangen door intensieve
samenwerking met de Zwijndrechtse omroep Atos, waarmee programma's worden
uitgewisseld. Door het geringe bereik is de mogelijkheid om commerciële inkomsten te
genereren beperkt. Vergroting van het bereik duurt lang en is duur.
1.7

Internet

De omroep onderkent het toenemende belang van Internet, zeker de toenemende convergentie
met het medium TV en de interactieve mogelijkheden. Op bescheiden schaal zijn voor de
ontwikkelingen op dat terrein middelen ingezet en ook menskracht. Daardoor beschikt RTV
Dordrecht nu over een website met actuele informatie, een videostream en een audiostream.
Aan verdere ontwikkeling wordt gewerkt, gezien echter de geringe mogelijkheden om met
internet op lokale schaal significante commerciële inkomsten te genereren vindt de uitbouw
in laag tempo plaats. Een significante uitbouw leidt ook tot een structurele kostenverhoging,
immers een website met veel actuele content vraagt om structureel beheer.
1.8

Wettelijk kader

RTV Dordrecht is een publieke omroep en sinds 1 januari, de datum van inwerkingtreden van
de nieuwe mediawet, een publieke media-instelling.
De meest belangrijke van toepassing zijnde wetgeving is:
Verbod op het verlenen van medewerking aan het maken van winst door derden (met
uitzondering van reclame voor zover expliciet toegestaan)
Beperkte mogelijkheden voor reclame (in hoeveelheid en plaatsing)
• Verbod op programmasponsoring
* Uitzondering op sponsoringverbod: de overheid en bij programma's op het gebied van
cultuur, sport en inzamelingen voor goede doelen
Doorgifteplicht op kabelnet voor kabelexploitant, analoog en wanneer een belangrijk
deel van het kijken digitaal plaatsvindt, ook digitaal
Verplichting onafhankelijke programma's
Hoofdstuk 2 De rol van TV Dordrecht in de samenleving
2.1

Het media-aanbod in Dordrecht

Het aanbod van serieuze lokale media in de Drechtsteden is betrekkelijk gering. Naast
AD/DeDordtenaar circuleert er een aantal gratis weekbladen met het 'kleinere' nieuws. De
redactionele onafhankelijkheid van deze bladen is slechts ten dele gegarandeerd. De toekomst
van AD/DeDordtenaar is onzeker, het volume aan lokale adverteerders is vrij klein.
De regionale omroep RTV Rijnmond doet haar best maar moet haar zendtijd zo goed
mogelijk verdelen over haar gehele uitzendgebied van ca. 1,4 miljoen mensen van 13 jaar en
ouder. In de praktijk betekent dit dat er één redacteur door Radio Rijnmond is toegewezen aan
het gehele Drechtstedengebied. TV Rijnmond rukt alleen uit richting Drechtsteden bij groot
nieuws, dat liefst ruim tevoren ingepland moet worden. Voor de niet-nieuws programmering
van TV Rijnmond geldt dat de Drechtsteden aan bod komen als daar additionele fondsen voor
ter beschikking worden gesteld door sponsoren zoals het Waterschap Hollandse Delta, de

Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Dordrecht. Dat gebeurde bij de serie documentaires
over de geplande ontwikkeling van Stadswerven uit 2007.
2.2

Kijkcijfers TV Dordrecht

Uit de onafhankelijke cijfers van het Onderzoeksbureau Drechtsteden uit 2008 blijkt dat TV
Dordrecht zeer goed wordt bekeken, ondanks dat het niet via de digitale kabel beschikbaar is.
In vergelijking, een station als TV Rijnmond, dat ook via de digitale kabel en via de digitale
Ether (Digitenne) beschikbaar is, slaagde er in 2008 niet in haar achterstand ten opzichte van
TV Dordrecht in te lopen.
2.3

De rol van RTV Dordrecht voor de Dordtse samenleving

De rol van een lokale omroep voor de samenleving wordt ook door de VNG (Vereniging van
Nederlandse Gemeenten) als volgt omschreven:
L Versterken lokale democratie
2. Lokale informatievoorziening en opiniëring
3. Bevorderen van communicatie en sociale cohesie
4. Medium voor bewustmaking en activering/samenlevingsopbouw
5. Vervullen van specifieke culturele of educatieve functies
6. Kweekvijver voor omroeptalent en formats
7. Onderdeel van de gemeentelijke informatie- en communicatiemix
RTV Dordrecht probeert aan deze rol zo goed mogelijk en onafhankelijk invulling te geven.
Door de VNG niet vermeld is het belang voor de Stad van het doorstromen van stagiaires en
medewerkers. Dit heeft tot gevolg dat gedetailleerde kennis van Dordrecht ook in serieuze
media daarbuiten toeneemt. Zo is onze voormalig eindredacteur Michael de Smit nu in dienst
bij het NOS Journaal en werkt een aantal oud medewerkers en stagiaires bij regionale
omroepen, zoals RTV Rijnmond.
Hoofdstuk 3: 2005 - heden: professionalisering
"aantrekkelijker worden en blijven voor mediaconsumenten en adverteerders"
Om recht te doen aan de rol van de omroep in de samenleving en om voorbereid te zijn op een
toekomst waarin digitale media de strijd om de gebruikstijd van de consument zouden gaan
intensiveren is in 2004 bewust gekozen voor professionalisering. Professionalisering op
meerdere terreinen: technologie, technische bedrijfsvoering, journalistiek en commercie.
3.1

Technologie (TV, radio en internet)

Intern is RTV Dordrecht in de afgelopen jaren vrijwel 100% gedigitaliseerd.
Digitale technologie in een complexe omgeving stelt hoge eisen aan personeelsontwikkeling,
de medewerkers zijn vertrouwd met de nieuwe technologie, al is de organisatie door het
beperkte aantal mensen die in de techniek opereren kwetsbaar. Soms is extern ingehuurde
deskundigheid onontbeerlijk. RTV Dordrecht is bewust geen koploper, koplopers betalen
altijd meer voor de laatste snufjes, maar volgt op redelijk korte afstand.

3.2

Technische bedrijfsvoering

Omgaan met technologie is breed in de organisatie ingevoerd. Videomontage is bijvoorbeeld
geïntegreerd in het werk van verslaggevers. De meeste mensen hebben - naast hun reguliere
taak als bijvoorbeeld nieuws maken - taken bij de technische productie van uitzendingen. Zo
is het niet nodig voor iedere taak een specialist in huis te hebben - zoals bij grotere omroepen
- en kunnen de kosten van de programma's beperkt blijven.
3.3

Journalistieke professionalisering

Zowel voor de kwaliteit als voor de continuïteit van de nieuwsvoorziening is de inzet van
professionele (en betaalde) redacteuren onderkend. Dit is gerealiseerd, waarbij de bezetting
meestal voldoende is om de nieuwsvoorziening voor Dordrecht (en incidenteel ook voor de
Drechtsteden) adequaat te verzorgen. Voor een regelmatige verslaggeving van een groter
gebied dan alleen Dordrecht is echter onvoldoende capaciteit aanwezig.
3.4

Commerciële professionalisering

Vanaf 2005 is een kansrijk productpakket ontwikkeld met een marktconform tarief. TV
Dordrecht heeft succes met laagdrempelige starterspakketten en realiseert in steeds meer
vervolgopdrachten. In 2008 werd een stijging van de commerciële inkomsten met 60% ten
opzichte van het tegenvallende jaar 2007 behaald. Zelfs met de huidige crisis is het mogelijk
een jaarlijkse stijging te realiseren, de mate waarin is echter afhankelijk van de gekozen
ontwikkelingsrichting.
Commercie is het sluitstuk van de cyclus, het door commercie gegenereerde geld het begin
daarvan, "de cost gaat voor de baet"
3.5

Samenstelling personeelsbestand RTV Dordrecht

De geschetste professionalisering heeft in de afgelopen tijd gevolgen gehad voor de
samenstelling van het personeel. Vooral het aantal vrijwilligers bij TV is afgenomen door de
grotere complexiteit van het productieproces. De inzet van freelancers en stagiaires is
toegenomen, terwijl het aantal radiovrijwilligers na een terugval begin 2006 weer op peil is.
Het vaste personeel is - naast management en ondersteunende taken - vrijwel geheel toe te
rekenen aan het maken van TV.

2005-heden: professionalisering
Përscneelssamenstellïng:

f- freelance/stage
■ In loondienst
i bestu u ren PBO
ü Vrijwilligers Radio
m Vrijwilligers TV

2005

3.6

2007

2008

Samengevat: Wat heeft 2005 - 2008 opgeleverd?
•
•
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•
•
•
•
•

4

2006

Continuïteit bij gelijkblijvend budget
Nieuwe zendmachtiging gereal iseerd
Vernieuwde en uitgebreide programmering, bij gelijk gebl even budget
Dage
l ijks vers nieuws op TV en Radio
Een gemotiveerde groep professionele en vrijwil l igers
Professiona
l isering redactie, bedrijfsvoering en commercie
Techno
l ogie is vernieuwd
Internet wordt een volwassen poot in het mul timediabedrijf
De commerciële inkomsten zijn, nadat er zekerheid kwam over de
zendmachtiging, stevig opgelopen

De toekomst tot 2014: Centrale probleems telling

Omroep en subsidieverlener zijn het er over eens dat de toekomstige omroep minder
afhankelijk van subsidies moet zijn dan thans het geval is. In eerste instantie echter moeten de
verliezen worden aangepakt.
Daarvoor zijn drie varianten mogel ijk:
4.1
4.2
4.3

Kostenbesparing en daardoor verlies terugbrengen;
Kosten op hetzelfde niveau en meer commerciële inkomsten
Expansie van de markt, daardoor licht stijgende kosten en meer commerciël e
inkomsten.

Ad 4.1 Kostenbesparing zonder de kwaliteit van de programmering aan te tasten is niet
mogelijk, RTV Dordrecht opereert al op een minimaal kostenniveau. Zie ook de
vergelijking van de programmakosten per uur verse programmering met de regionale
en landelijke omroepen (bijlage). In die situatie zal dus nadrukkelijk gekozen moeten
worden voor minder aanbod in - met name - de TV programmering en binnen die
programmering met name binnen de kostenintensieve nieuwsvoorziening. Dat kan
eigenlijk alleen maar door het terugbrengen van het aantal nieuwsuitzendingen. De
gevolgen voor de nieuwsvoorziening in Dordrecht en voor de kijkcijfers zijn dan
zwaar negatief. De gevolgen voor de reclame-inkomsten zijn onvoorspelbaar maar
waarschijnlijk niet positief. De kans is dan ook tamelijk groot dat de terugval in
reclame-inkomsten groter zal zijn dan de besparing op programma-kosten. Deze optie
wordt door ons dan ook afgewezen.
Ad 4.2 Zowel financieel rapporteur G. Meijers als de omroep zijn van mening dat deze optie
(in feite een continuering van de huidige situatie) kan leiden tot een break-even
situatie in ca. 2011. Echter ook deze optie impliceert een sterke kostenbewaking,
waardoor het opvangen van bijvoorbeeld ziekten en vakanties een probleem blijft. In
geval van gelijktijdige terugval in de bezetting van stagiaires zal de nieuwsredactie
minder onderwerpen kunnen afhandelen dan gewenst is. In de tijd tot het bereiken van
break-even zal niet of nauwelijks kunnen worden geïnvesteerd en kunnen geen
commerciële tegenvallers worden opgevangen. Het draagvlak voor reclame (de stad
Dordrecht) blijft gelijk want adverteerders met een Drechtstedelijk afzetgebied kunnen
niet worden bediend. In deze optie is het onwaarschijnlijk dat de groeidoelstelling kan
worden gerealiseerd hetgeen tot gevolg zal hebben dat de kijker zich gaat afwenden
van de zender. Op middellange termijn betekent dit het einde van de omroep zoals wij
die kennen en daarmee van haar functie voor de samenleving in Dordrecht.
Ad 4.3 Nieuwe technologie zal eind 2009 of begin 2010 verspreiding van TV Dordrecht
buiten Dordrecht mogelijk kunnen maken tegen relatief geringe meerkosten. Om
echter ook te voorzien in kijkers buiten Dordrecht zal de programmering
Drechtstedelijker moeten worden, wat ten gevolge van grotere afstanden en ruimer
nieuwsaanbod, meer mensen en middelen vereist. Tegelijkertijd wordt ook de toegang
tot de digitale kabel zeker gesteld en het commerciële draagvlak vergroot tot een
gebied dat past bij de centrumfunctie van de stad Dordrecht. Daardoor kunnen hogere
inkomsten worden behaald. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden voor bevordering
van inter-Drechtstedelijke integratie, de hierboven door de VNG aangegeven functies
kunnen een groter gebied gaan betreffen. Kortom, eigenlijk vooral voordelen en afhankelijk van de tempo van uitbreiding van de nieuwsvoorziening met
Drechtstedelijk nieuws, betrekkelijk weinig extra nadelen.
Vandaar onze keuze voor deze variant voor de toekomst van de omroep.
5

De toekomstige omroep

5.1

Multimediaal

De toekomstige omroep is multimediaal, meer dan nu het geval is. Vernieuwing van de
internetsite is een belangrijke voorwaarde voor distributie van nieuws vanuit een centrale
nieuwsredactie, ook al omdat dan een veel groter gebied bestreken wordt zonder afhankelijk
8

te zijn van een kabeldistributeur. Bij een toenemende convergentie tussen TV en Internet (
door toegenomen bandbreedtes) zal Internet steeds meer een alternatief voor traditionele TV
worden, via de gerealiseerde live-videostream. Daarnaast biedt internet mogelijkheden die TV
(nog) niet kent en kan gaan fungeren als een web-portal voor (o.m.):
Interactieve participatiefaciliteit voor de burger, publieke organisaties en instellingen
Opvragen uitgezonden programma's
Ingezonden filmpjes
De Drechtsteden Poll
Forumdiscussies
Bij- en onderhouden van internet brengt ook structureel aanmerkelijke kosten met zich mee.
De productie van beide soorten programmering verschilt aanzienlijk en om van de extra
geplande mogelijkheden van internet gebruik te kunnen maken is inzet van menskracht nodig
die vooralsnog niet uit extra commerciële inkomsten terugverdiend kan worden.
5.2

Uitbreiding programmering TV

In de periode tot 2014 wordt het mogelijk de TV programmering naar 1 uur per dag (in 24uurs carroussel) uit te breiden. Daartoe is in het plan een geleidelijke uitbreiding van
programmamakers opgenomen, de exacte invulling en verdeling tussen de verschillende typen
programma's is nog niet afgerond.
Het is onze ambitie in de volgende programmacategorieën aanbod te gaan leveren of uit te
breiden:
•
•
•
•

sport
cultuur
nieuws
verdere uitbreiding programmering in samenwerking met derden (gemeenten
en maatschappelijke partijen)

Er is in december 2008 een bescheiden start gemaakt met een cultuurprogramma met
financiële hulp van een sponsor. Tot nog toe zijn twee aflevering geproduceerd, in
samenwerking met de Kunstkerk en Kunstmin. Het streven is om dit programma uit te laten
groeien tot een platform voor culturele activiteit in de Drechtsteden. Momenteel wordt
gezocht naar meer sponsors.
Uitbreiding van het nieuws vraagt meer menskracht en - waar mogelijk - een meer effectieve
benutting van menskracht. Zeker als meer nieuws uit de overige Drechtsteden wordt
geproduceerd zal de inzet van Camjo journalistiek toe gaan nemen. Camjo is een verslaggever
die zelf een camera bedient en tegelijk het verslag verzorgt. Voor actuele gebeurtenissen waar
wij zelf niet aanwezig kunnen zijn, zal meer dan tot nog toe een beroep gedaan kunnen
worden op beelden die gemaakt zijn door kijkers. De kwaliteit daarvan laat soms te wensen
over, de actualiteit kan voor de omroep toch interessant zijn. Ook de website speelt hierin een
rol. Voor nieuwsfeiten die het TV nieuws niet halen kan ruimte gecreëerd worden op de
website.

Ambitie "TV:
Aantal uren verse uitzending per week TV Dordrecht/TV Drechtsteden
(exclusief kerku itzendingen)
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Ambities Drechtstad FM

5.2

Ook in de komende tijd zal de nadruk van de uitzendingen van Drechtstad FM liggen op
doelgroepprogramma's in de avonduren. Tegelijkertijd zal Drechtstad FM meer dan nu het
geval is gaan profiteren van de centrale nieuwsdesk. Dit betekent meer en meer actuele
updates van het regionieuws.
De radioprogrammering overdag blijft moe ilijk, ook in de komende periode. Zonder inzet van
betaalde krachten is het niet mogelijk ge ble ke n om overdag serieuze gepresenteerde radio
programma's neer te zetten. De kosten daarvan bleken in de tweede helft van 2008 echter
prohibitief, vandaar dat het ochtendprogramma moest komen te vervallen.
De ambitie blijft be staan, de uitvoerbaarheid is echter moeizaam:
Overdag doelgroep 25 - 65 jaar
•
•
9

•

Actualite ite n (07:00 - 09:00)
e
(ambiti )
Talkradio (09:00 - 10:00)
e
(ambiti )
Hoge er frequentie update
e
(ambiti )
regionieuws, file-informatie (ge re alise e rd, wordt verder ontwikkeld)
Tusse n 12:00 en 13:00 live presentatie
e
(ambiti )

Muziekformat: populair en veel Nederlandstalig
In de avond doelgroepprogrammering, incl. lokaal

10

5.3

RTV als streekomroep, wat Is het verschil?

Afhankelijk van mensen en middelen wordt de streekfunctie stapsgewijs uitgebreid, mede
afhankelijk van niet-Dordtse financiering, zowel commercieel (reclame, sponsoring,
programmaparticipatie) als directe financiële bijdragen. In de financiële uitwerking van de
plannen is met directe financiële bijdragen van andere gemeenten dan Dordrecht geen
rekening gehouden.
Een dergelijke basisverbreding heeft de volgende consequenties:
•

redactionele en commerciële kracht groeien en daardoor meer luisteraars, kijkers,
webhits en adverteerders. Betere reclametarieven door groter bereik, meer
commerciële mogelijkheden.

•

Vanuit Dordtse wortels dagelijks meer aandacht voor:
— actualiteiten in de Drechtsteden, dicht bij de mensen
— actuele ontwikkelingen in de streek: cultuur, sport, economie
— Drechtstedelingen leren elkaar beter kennen

De lokale omroep krijgt de schaal passend bij de streek en legt de verbinding tussen de streek
en individuele Drechtsteden.
Hoodstuk 6: Financiën
De plannen tot 2014 zullen meer kosten, vooral door de noodzaak van extra personeel voor
het uitvoeren van toegenomen taken. Hier is in 2008 al een voorschot op genomen, eind 2008
deels teruggedraaid door onzekerheid over de benodigde fondsen. Betere huisvesting is hier
nog niet meegenomen, maar vraagt wel aandacht. De huidige huisvesting is al geruime tijd
niet meer adequaat te noemen.
6.1

Personeel

Personeelsuitbreiding is geleidelijk gepland, voorzover de inkomsten dat toelaten. Naast vast
personeel zal en deel van de extra werkzaamheden door inzet van freelancers en stagiaires
verricht kunnen worden. Dit vergroot de flexibiliteit bij tegenvallende inkomsten. De ervaring
leert dat in alle gevallen waarin een publieke omroep financiële problemen krijgt, het
aannemen van teveel vast personeel de oorzaak is.
In de plannen is een jaarlijkse stijging van de loonkosten van 3% aangenomen. Daarnaast is
voor additioneel personeel (incl. freelancers en stagiaires) een jaarlijks oplopend bedrag
opgenomen, van € 30.000 in 2009 tot € 200.000 in 2014. Huidige bezetting, indexering en
nieuw personeel resulteren in een post personeelskosten van € 625.000 in 2014. Zoals eerder
gesteld: het merendeel van de extra kosten zal bestaan uit freelance kosten. Tussentijdse
wijzigingen in het tempo van aantrekken van nieuwe arbeidskrachten blijft mogelijk.
In volgorde van prioriteit gaat het om de volgende functies:
- Sales
- Internet
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TV Programmering
DrechtstadFM
TV Techniek
Management

6.2

Investeringen in Techniek

In de nabije toekomst zullen investeringen in nieuwe camera's en productieaparatuur nodig
zijn. Een overgang naar het beeldformaat 16:9, steeds meer het gangbare beeldformaat in
Nederland, zal kosten met zich meebrengen die in die periode iets minder dan € 100.000
zullen bedragen inclusief benodigde camera's en computerfaciliteiten. Daarnaast zal
vervanging nodig blijken van een deel van de in 2005-2006 aangeschafte apparatuur, voor
zover die niet al door een overgang naar 16:9 onbruikbaar wordt.
De gezamenlijke investeringen (excl. internet) bedragen daarmee minimaal € 200.000 aan
apparatuur in de periode t/m 2014. Continueren van het huidige afschrijvingsniveau van €
65.000 per jaar maakt dit ruimschoots mogelijk al is de financiering daarvan - mede gezien de
aflossingsverplichting van de eerdere lening van de gemeente Dordrecht - niet eenvoudig.
De kosten voor de ontwikkeling van een nieuwe Website zijn nog onvoldoende doorgerekend,
de verwachting is dat daarvoor een investering in de orde van grootte van € 50.000 nodig is
inclusief een bijdrage voor de benodigde verbindingen.
6.3

Verbindingskosten en toegangskosten.

Als gekozen wordt voor opname in de digitale pakketten buiten Dordrecht, is er in die
plaatsen geen doorgifteplicht voor de kabelmaatschappij. Per aansluiting moet € 0,50 per jaar
aan de kabelmaatschappijen betaald worden.
Voor verbindingen kan gebruik gemaakt worden van IP technologie, waardoor deze per
gemeente niet zo duur zijn als de huidige verbinding via UPC.
Het is aannemelijk dat verbindings- en toegangskosten samen niet veel hoger zijn dan de €
36.000 per jaar thans. Het is niet onredelijk dat de overige Drechtsteden daarin een bijdrage
leveren, vandaar dat voor het totaal van verbindings- en toegangskosten geen extra kosten in
de plannen zijn opgenomen.
6.4

Marketingkosten

RTV Dordrecht is actief op twee markten, de kijkersmarkt en de adverteerdersmarkt. Als
streekomroep zal vooral aandacht moeten zijn voor de bewerking van de kijkersmarkt in de
overige Drechtsteden. Daarbij ligt inzet van eigen media deels voor de hand: de te bereiken
groepen zijn per definitie de niet-kijkers, de niet-luisteraars en de niet-gebruikers van de
website. Gezien de minimale budgetten die hiervoor beschikbaar zullen zijn, komen
verschillende methoden in aanmerking, die alle gebruikt moeten worden:
Barters met andere exploitanten van reclamedragers, zoals buitenreclame.
Reclamebarters met beheerders van groot-lokale transportmiddelen.
Het op opvallende wijze laten rondrijden van bestickerde reportagewagen(s).
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Zo mogelijk: posteracties die attenderen op programma's met lokale content,
bijvoorbeeld over lokale festivals.

De adverteerdersmarkt zal hoofdzakelijk bewerkt moeten worden via personal selling, zoals
nu het geval. Hiervoor is extra personeel begroot.
6.5

Liquiditeit

Door verliezen in de afgelopen jaren die groter waren dan het voor afschrijvingen
gereserveerde bedrag is de liquiditeit van de omroep slecht. Uitstel van terugbetaling van de
lening door de gemeente Dordrecht is daarom noodzakelijk. Omdat het huidige plan voor de
middellange termijn dateert van medio 2008 is het eveneens noodzakelijk de eventueel
verhoogde subsidie toe te kennen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009.
6.6

Verwachte inkomsten

In het plan liggen verwachte stijgingen van commerciële inkomsten van 20% jaarlijks ten
grondslag. Gezien de stijging van 60% over het jaar 2008 lijkt dit niet onrealistisch. Als de
jaarlijkse stijging tegenvalt, kan tijdig worden ingegrepen door de kosten minder te verhogen
dan gebudgetteerd. Uiteraard is het zeer belangrijk dat het kijken naar de omroep in de andere
Drechtsteden zo snel mogelijk op gang gebracht wordt.
6.7

Verwachte resultaten

Zelfs bij een verhoogde subsidie zullen ook in 2009 en 2010 lichte verliezen worden geleden.
Vanaf 2011 zal een positief resultaat bereikt kunnen worden.
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Hoofdstuk 7: Wat kost het en wat krijgt mee daarvoor?
Het kost:
- verhoging structurele subsidie gemeente Dordrecht van € 326.000 naar € 400.000 per
jaar
eenmalige investering in internet en internet-gerelateerde toepassingen van € 50.000
- uitstel van de terugbetaling van de lening van € 200.000
Het levert op:
financiën en investeringen op orde
betere balans subsidie : eigen inkomsten
programma's hebben streekkarakter, zijn aantrekkelijk voor Drechtsteden-gemeenten
en digitaal (TV) te ontvangen
omroep krijgt solide plaats in budgetten van adverteerders Drechtsteden
omroep kan functioneren volgens de criteria van de VNG.
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Hoofdstuk 8 Evaluatie afspraken uit notitie Mediabeleid Dordrecht van 11 januari 2005
In de notitie mediabeleid was sprake van een aantal verschillende randvoorwaarden om te
komen tot het verlenen van en financiële injectie door de gemeente:
Het starten van een kabelkrant tesamen met Atos (Zwijndrecht)
Het starten van een kabelkrant samen met Atos Zwijndrecht is niet gerealiseerd.
Oorzaak is dat Atos de productie en de exploitatie van haar kabelkrant aan een commerciële
partij heeft uitbesteed in een publiek-private samenwerking, welke uitbesteding door Atos niet
wilde beëindigen of welke niet beëindigd kon worden. Het is RTV Dordrecht - een publieke
omroep - wettelijk verboden om medewerking te verlenen aan het maken van winst door
derden. Vanwege het risico dat een overeenkomst met de exploitant van de Atos-kabelkrant
met RTV Dordrecht strijdig bevonden zou worden met de exploitant van de kabelkrant en
vanwege het feit dat het medium kabelkrant bij zou kunnen dragen aan een minder positief
imago van de omroep dan gewenst is uiteindelijk verkozen de samenwerking met Atos te
concentreren op de media radio en TV.
Samenwerking op het gebied van radio heeft geresulteerd in gezamenlijke radioprogramma's
op het gebied van sport, cultuur, nederlandstalige muziek en programmering met betrekking
tot religieuze beleving.
Samenwerking op het gebied van TV heeft geleid tot eeen overeenkomst met Atos, waarin
wordt bepaald dat de programmering op het TV-kanaal van Atos dagelijks vier keer een vol
uur lang wordt onderbroken door de onverkorte uitzending van TV Dordrecht. De hiervoor
benodigde straalverbinding kwam enigszins moeizaam tot stand vanwege problemen met de
zichtverbinding. Deze problemen zijn thans opgelost, zodat de beelden van TV Dordrecht kort
geleden - bij wijze van test - op het kabelkanaal van Atos in geheel Zwijndrecht en H.I.
Ambacht te zien zijn geweest. Op het moment van schrijven wordt de kwaliteit van de
verbinding geoptimaliseerd.
Aantoonbare inspanningen dienen te worden verricht en resultaten moeten
worden geboekt op het gebied van reclame- en productieopdrachten.
Naar onze mening hebben wij hieraan voldaan. Het niveau aan commerciële opdrachten lag in
2008 boven de € 200.000 en is in stijgende lijn. In de periode waarin de notitie mediabeleid
ontstond bedroegen deze omstreks € 100.000
Op actieve wijze dient samenwerking te worden gezocht met RTV Rijnmond en
andere lokale omroepen in de streek.
Contacten met RTV Rijnmond met inzet samenwerking zijn er regelmatig geweest, deze
hebben echter niets nieuws opgeleverd omdat RTV Rijnmond - onder druk van de provincie
Zuidholland - de prioriteit moest geven aan samenwerking met RTV West. Daarnaast heeft
RTV Rijnmond in de afgelopen periode regelmatig te kennen gegeven geen tijd te hebben
voor besprekingen omdat men het te druk had met de verhuizing naar de nieuwe lokatie in het
Lloydgebied en is op een ander beeldformaat (16:9) overgeschakeld waardoor uitwisseling
van beelden onmogelijk wordt. Op individueel niveau, met medewerkers van RTV Rijnmond,
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zijn goede contacten. Zoals met de correspondent van Radio Rijnmond die tevens vrijwilliger
is bij TV Dordrecht, met het hoofd facilitair bedrijf van RTV Rijnmond en ook met de
directeur. Medewerkers van TV Dordrecht treden regelmatig op als cameraman voor TV
Rijnmond (op freelance basis) , omgekeerd verlenen bij TV Rijnmond werkzame
cameramensen ook freelance diensten voor TV Dordrecht. Deze vorm van samenwerking is
niet geïnstitutionaliseerd: de oorzaak ligt ook in redactionele richtlijnen bij TV Rijnmond.
Dordrecht vertegenwoordigt slechts ca. 6 tot 7% van het aantal inwoners in het uitzendgebied
van RTV Rijnmond, dat ca. 1,4 miljoen inwoners van 13 jaar en ouder omvat.
Met andere lokale omroepen in de Drechtsteden is actieve samenwerking gezocht, echter
alleen met Atos (Zwijndrecht/H.L Ambacht/Heerjansdam) heeft dit geresulteerd in echte
samenwerking: In Sliedrecht is men primair geörienteeerd op Hardinxveld-Giessendam en
delen van de Alblasserwaard; het beleid van de houder van de zendmachtiging in Papendrecht
wordt bepaald in Spijkenisse en Alblasserdam kent geen lokale omroep. Met de omroep
Hoekse Waard zijn wel goede contacten, er worden incidenteel TV programma's
uitgewisseld, maar er is geen formele samenwerking.

Zorg te dragen voor kwalitatief hoogwaardige radio- en televisieuitzendingen met
een groter bereik en een hogere waardering, waar onder een dagelijks
nieuwsprogramma.
In aanmerking het afnemend aandeel analoge kijkers zijn wij van mening dat RTV Dordrecht
aan deze voorwaarde (die zij samen met de tweede genoemde voorwaarde zelf ziet als pijler
van haar bestaansrecht) ruimschoots heeft voldaan.
Het dagelijks nieuws op TV en het dagelijkse regionieuws zijn geruime tijd geleden
ingevoerd. Over de gevolgen voor de organisatie (bezetting, continuïteit, professionaliteit) en
de daarmee samenhangende meerkosten van het invoeren van een dergelijks TVnieuwsprogramma hebben wij u elders geïnformeerd.
Leveren van kwartaalrapportages aan de gemeente Dordrecht
Hieraan is naar onze mening voldaan.
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