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Inleiding 
 
Ontwikkelingen  nationaal en lokaal, 
 
Door de kortingen op de rijkssubsidie zijn publieke omroepen - nationaal, 
regionaal en lokaal - veel bezig met het zoeken naar allerhande bezuinigingen. 
In dat licht is het goed om te vermelden dat Omroep Houten blij is met de 
constatering dat ze een verhoging tegemoet kon zien van haar begroting op 
grond voor haar inhoudelijke ambitie en groei (evaluatie na 2,5 jaar). De 
verhoging houdt in dat de Omroep financieel ondersteund wordt bijna 
overeenkomstig het landelijk adviesbedrag van €1,30 per huishouden. Voor de 
ambitie van Omroep Houten een lokaal toereikend media aanbod te maken is 
een begroting gebaseerd op deze basis niet voldoende. Daarom wordt  gezocht 
naar efficiëntere vormen van samenwerking, zodat meer middelen vrijkomen 
voor het maken van verhalen en naar eigen inkomsten.  
In Noord-Holland, Twente en rond RTV Rijnmond zijn lokale en regionale 
omroepen bezig met het intensiveren van samenwerking. 
Ook Omroep Houten  overlegt op dit moment met de "Ring Om Utrecht"  een 
groep lokale publieke omroepen die rond Utrecht liggen - om op het gebied 
van techniek, opleiding, gezamenlijke productie van programma's en 
adverteerders (gedeeltelijk) samen te werken. 
Bovendien zijn er een aantal hoopvolle samenwerkingen te zien rond Een 
vandaag en met de NOS die op termijn lokale en regionale berichtgeving 
binnen handbereik wil brengen (NPO regio). In grote lijnen zien we dat beheer 
en uitwisseling makkelijker wordt en dat we ons steeds meer bezig kunnen 
houden met inhoud. Bij Omroep Houten volgen we deze ontwikkelingen maar 
proberen we vooral in de gaten te houden dat mensen de vertellers zijn en dat 
je die dus enthousiast moet houden. 
 
Eind 2015 wil Omroep Houten op alle platforms (radio, teksttv, internetvideo 

en sociale media) en waar mogelijk in samenwerking met de Houtense pers 

met Houtense Verhalen aanwezig zijn om op die manier een solide gemeen-

schappelijk platform zijn voor  een lokaal toereikend media-aanbod. Dit media-

aanbod is qua criteria vastgelegd in het convenant van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten en OLON (brancheorganisatie lokale omroepen) en 

luidt als volgt. 

"Dimensies van “lokaal toereikend media-aanbod” 
Bij de vaststelling van wat een lokale publieke omroep moet leveren - het 
lokaal toereikende media-aanbod - kunnen we 3 soorten criteria 
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onderscheiden. Buiten deze dimensies blijven omroepen volledig autonoom en 
zelfstandig: op geen enkele wijze wordt de inhoudelijke, redactionele of 
journalistieke vrijheid van een omroep ingeperkt door het vastleggen van deze 
criteria en kenmerken waaraan voldaan moet worden. Sterker nog, juist om te 
kúnnen komen tot een sterke, autonome mediaorganisatie die in staat is om in 
het maatschappelijke en politieke krachtenveld een krachtig eigen geluid te 
laten horen, is invulling van juist de in het convenant genoemde criteria een 
noodzakelijke randvoorwaarde, te weten: 
1. Mediaproduct 
De eerste dimensie betreft de eisen waaraan het mediaproduct dient te 
voldoen: welke mediakanalen worden benut en welke technieken moeten 
daarbij minimaal worden ingezet om in het moderne medialandschap een rol 
van betekenis te kunnen spelen. 
2. Relevantie 
De tweede dimensie betreffen eisen die de relevantie bepalen van wat een 
publieke lokale omroep levert: daarbij spelen kwaliteit (onafhankelijkheid, 
juistheid) en bereik (distributie, impact) een belangrijke rol. Zonder enige 
afbreuk te doen aan de redactionele en journalistieke autonomie, worden 
eisen gesteld, juist om die redactionele en journalistieke autonomie structureel 
en systematisch te waarborgen. 
2. Bedrijfsvoering 
Een derde dimensie betreft de wijze waarop de organisatie van een lokale 
omroep functioneert, en dan met name waarin zij ondersteund wordt met 
collectieve voorzieningen. Samenwerking is cruciaal voor een duurzame en 
volwaardige toekomst, zowel in de regio als op landelijk niveau. 
 

In 2015 zal het bestuur van Omroep Houten waakzaam moeten zijn op de 

verdere ontwikkeling en besluitvorming binnen OLON /VNG verband  en welke 

consequenties dit heeft voor het eigenstandig functioneren van onze Omroep 

op termijn.  

In oktober 2015 houdt de huidige licentie van Stichting Media Houten op en 
moet bekeken worden  of en hoe Omroep Houten verder gaat. Een belangrijk 
werkplan dus omdat de gemeenteraad volgend jaar opnieuw moet adviseren 
aan het Commissariaat van de Media over een vervolglicentie voor de 
komende 5 jaar voor Omroep Houten.  Als voorbereiding daartoe wil de 
gemeente ook een evaluatie laten doen door een onafhankelijke partij. In die 
3,5 jaar dat Omroep Houten echt operationeel is, is er heel wat tot stand 
gebracht. Maar er moet ook nog veel gebeuren in doorontwikkeling en 
publieksbereik.  
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De Mediahub 
 
1) doel  
Het faciliteren van video-, radio- teksttv- groepen voor de opslag van de 
respectievelijk gemaakte video's, audio's, foto's en documenten en daarna het 
eenvoudig weergeven via internet en (later) televisie en radio kanalen.  De drie 
bovengenoemde groepen bepalen de behoefte aan opslagruimte. 
  
2) activiteiten 
In de mediahub kunnen aankondigingen/programma's e.d. worden geplaatst 
door de  video-, radio-, en teksttv- groepen. De reporters en redacties hebben 
hun eigen themagroepen, waar zij hun items kunnen plaatsen. 
  
3) de beoogde resultaten  
Goed en snel kunnen reageren op de opslag-behoeftes van de reporters en 
redacteuren en daarna snel de gegevens via de juiste kanalen beschikbaar 
maken.  
Er is nu een internet-kanaal beschikbaar en een nog niet geheel uitgewerkt 
teksttv kanaal. Natuurlijk  willen we graag tv-kanalen openen om zodoende het 
publieksbereik te vergroten. OLON is bezig om overkoepelende contracten te 
sluiten. Met Ziggo is daarover inmiddels overeenstemming, waarschijnlijk de 
grootste aanbieder in Houten. 
 
Voor 2015 noteren we dat als ambitie, omdat het grote publiek alleen bereikt 
kan worden via ontvangst van (smart) televisie en dat betekent door meer 
budget. Het bestuur zal zich inspannen om te pleiten voor hogere subsidie van 
de gemeente i.v.m. de rol van de lokale omroep in de gemeentelijke 
communicatie en het genereren van eigen inkomsten 
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De Website’s  
 
1) doel   
Het weergeven op de website's  www.omroephouten.nl en www.houtenfm.nl 
van de gemaakte video's, audio's, foto's en documenten, die zijn opgeslagen in 
de Mediahub. De radio, video en teksttv groepenkrijgen via eigen thema's de 
mogelijkheid om hun producten weer te geven via de website. De in de 
Mediahub geplaatste activiteiten en programma's worden in de agenda 
weergegeven.  
Tevens kan de radiostream worden beluisterd, kunnen de directe webcam-
beelden worden bekeken en ook de twitter en facebook functie ontbreken 
niet.  
  
2) activiteiten 
Op de website kunnen de  redacties van radio, video en teksttv al hun 
activiteiten aankondigen.  
De (betalende)supporters van OmroepHouten krijgen een advertentie met link 
naar hun eigen website. 
  
3) de beoogde resultaten  
Een website die steeds een constant aanbod van Houtense verhalen, mooie 
interviews en korte nieuwtjes uit en rond de gemeente Houten laat zien. Een 
medium waar iedere Houtenaar om de paar dagen, liefst iedere dag even naar 
kijkt. Dit zou kunnen uitgroeien naar een soort startpaginafunctie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Kroesgrondelle/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/20ANNF24/www.omroephouten.nl
file:///C:/Users/Kroesgrondelle/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/20ANNF24/www.houtenfm.nl
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De Platforms 
 

 

a)  Houten  video/TV 

1) doel  
Het maken van videoverslagen van Houtense verhalen en gebeurtenissen en 
die publiceren. Er moet bij voorkeur wekelijks een dusdanig aanbod van nieuwe 
filmpjes zijn, dat het de moeite loont regelmatig op de website een kijkje te 
nemen, om zodoende een eigen publiek op te bouwen.  De reportages moeten 
in de behoefte voorzien van de bevolking in het uitzendgebied.  
  
2) activiteiten  
De coördinator van de filmploeg selecteert een aantal Houtense events en 
nodigt reporters uit hier samen verslag van te leggen. Daarnaast kunnen 
reporters ook elkaar opzoeken (via mailgroep en Facebook) om samen aan een 
item te werken.  
De filmploeg doet aan PR door zoveel mogelijk tijdens het filmen van events 
een Omroep Houten shirt te dragen. Daarnaast maakt zij van de events ook een 
kort verslag en een foto voor in Trefpunt, met een verwijzing naar Omroep 
Houten, waar een filmpje over het event te zien is. Verder houdt de filmploeg 
zich bezig met documentaires en onderzoeksjournalistiek. 
  
3) de beoogde resultaten  
Een filmploeg die uitgroeit tot een inspirerende groep die het leuk vindt om 
filmpjes te maken van gebeurtenissen en andere zaken die het vastleggen 
waard zijn in Houten en hier ook cross mediaal (gekoppeld aan radio, tekst tv 
en pers) aandacht aan zal geven. Hierdoor zal een meer stabiel aanbod van 
nieuwe filmpjes te zien zijn en zal de kwaliteit van de filmpjes beter worden. 
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b) Radio 
 

 
  Oude studio    Nieuwe studio 
1)doel: 
 
De radio stelt zich als doel zich te ontwikkelen tot een platform waarop zoveel 
mogelijk groepen uit de Houtense samenleving zich verzameld hebben en 
Houtense verhalen delen. In 2015 worden de radiouitzendingen gemaakt 
vanuit de nieuwe studio in het Cultuurhuis Schoneveld en wordt een begin 
gemaakt om radio dichter bij de doelgroepen te brengen of uit Enter (jeugd en 
jongeren) Oude Politiebureau (Cultuur) en Houtens (onderwijs) 
 
2) activiteiten 
 
In 2014 is ook de ouderen- en de cultuurredactie met het maken van 
programma’s begonnen. Bijna alle Houtense netwerken - op die van de kerk en 
natuur en milieu na - zijn nu binnen de omroep hoorbaar en zichtbaar. 
Met in totaal zo’n 38 actieve radiomakers maken we nu wekelijks met elkaar 
zo’n 47 uur live en semi-live radio terwijl we - met herkenbare vormgeving - 24 
uur per dag in heel Houten via internet en 107.3 FM te beluisteren zijn. 
Naast NOS nieuws op het hele uur is het streven om i.s.m. RTV Utrecht ieder 
half uur lokaal nieuws te verspreiden. 
 
3 de beoogde resultaten 
 
Met de aanstelling van 2 radiocoördinatoren - Youri van Vliet en Chantal 
Linschoten - is ook de organisatie versterkt en gaan we het aantal live-uren 
verder uitbreiden. Met de coachende vaardigheden van Youri en Chantal willen 
we ook de kennis van onze radiomakers vergroten. In 2015 willen we  doorgaan 
op de ingeslagen weg en met ondersteuning van de platforms video tv en tekst 
tv onze zicht- en hoorbaarheid verder vergroten.  

http://www.omroephouten.nl/houtenfm/article/5417/de-kracht-van-houten-de-uitzending-van-14-oktober-2014
http://www.omroephouten.nl/houtenfm/article/5417/de-kracht-van-houten-de-uitzending-van-14-oktober-2014
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c) TekstTV. 

 

1) doel 

Het verstrekken van korte, actuele informatie op beeldschermen bij winkeliers, 

in gezondheidscentra, zorginstellingen, wijkcentra e.d. Maar ook op Internet 

via www.omroephouten.nl  zal de informatie beschikbaar zijn. 

De informatie moet kort zijn en in beginsel gericht op personen die b.v. in 

winkels staan te wachten  en dus snel de informatie moeten kunnen opnemen 

in een eenvoudig taalgebruik. 

De doelgroep is dus tweeledig, namelijk de winkelende burger én de speciaal 

geïnteresseerde die via Internet de laatste actualiteit tot zich wil nemen. 

Verdere doelgroepdifferentiatie, zoals speciaal voor jongeren of ouderen, is 

vooralsnog niet voorzien.  

 

2) activiteiten 

 

De informatie moet aanvullend zijn op andere informatie zoals bijvoorbeeld de 

agenda’s op omroephouten.nl of op onshouten.nl of op uitinhouten.nl. Dit 

betekent dat bijvoorbeeld alleen de highlights worden belicht. 

http://www.omroephouten.nl/
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Wekelijks dient de informatie te worden ververst om de gewenste actualiteit te 

behouden. 

De onderdelen zijn: Politiek – Cultuur – Welzijn – Het Weer – Gebouwde 

Omgeving – Sport. 

Eigenlijk is het gewenste beeld: “koppensnellen”, waarbij men in één oogopslag 

de gewenste informatie krijgt voorgeschoteld en op de hoogte blijft van wat er 

speelt. 

Commercie: er is beperkt ruimte voor commerciële activiteiten. Er is een 

redactie actief die wekelijks de aanpassingen verzorgt. 

 

3) de beoogde resultaten  

 

-Een inzicht in de behoefte en wensen  bij winkels en andere beeldscherm- 

bezitters met een draaiend systeem van  informatie via scherm en op internet. 

-Het uittesten door een redactieteam van tekst tv  

 

In een evaluatie, met rapportage naar het bestuur, is voorzien.  

De ambitie is om in 2016 en volgende jaren via het glasvezelnet binnen te 

komen op de tv in de huizen van mensen en op “straat” via de beeldschermen. 
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Techniek.  
 
1. doel 
 
Het faciliteren en op orde houden van de techniek voor radio en tv. 
In 2015 een stabiele situatie creëren betreffende de techniek. Dit houdt in dat 
dankzij de nieuwe studioruimte en het nieuwe studiomeubel, er voor een 
uitzending niet veel ombouw werkzaamheden nodig zijn. Dit is het behoud van 
de apparatuur en geeft minder stress. 
 
2. activiteiten 
 
Het uitbouwen van een stabiel technisch team zodat er meerdere mensen 
beschikbaar zijn voor de uitzendingen, locatietechniek en andere 
werkzaamheden. 
 
Onderzocht wordt of we ook vanuit een aantal vaste lokaties uitzendingen 
kunnen maken zoals Enter, het Theater, Houtense Helden, VMBO school 
Houtens enz. 
 
Evenementen waarbij we aanwezig kunnen worden in de loop van het jaar 
bepaald. Te denken valt aan: Koningsdag, cultuurnacht, activiteitenmarkt en 
sportevenementen zoals Tour de Schalkwijk, wielerronde van Houten, Loop 
door Houten en een programma rond de Tourstart in Utrecht, als ook politieke 
items. 
 
3. de beoogde resultaten  
 
Met een stabiel technisch team beperk je het risico dat uitzendingen niet door 
kunnen gaan of storingen niet verholpen kunnen worden.  
Een goede samenwerking met organisaties op locatie en bij evenementen met 
andere disciplines en coördinatoren wordt nagestreefd. 
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Scholing en Trainingen  

1) doel 

Omroep Houten wil zijn vrijwillige medewerkers de gelegenheid bieden zich 

verder te ontwikkelen door middel van relevante scholingen. Ook andersom 

wordt er gelegenheid geboden aan leerlingen en studenten om activiteiten 

voor Omroep Houten te verrichten. 

2) activiteiten 

OLON: Omroep Houten speelt in op het aanbod van onze landelijke vereniging 

OLON die onder leiding van vakkundige workshopleiders  op het gebied van 

radio en tv trainingen verzorgen.  De hoofdredacteur brengt 2x per jaar  het 

aanbod onder de aandacht van programmamakers en technici.  

Ring om Utrecht: Ook met de lokale omroepen rondom Utrecht, de 

zogenaamde  Ring om Utrecht, zal geïnventariseerd worden welke behoeften 

er bestaan onder de medewerkers, zodat een gericht aanbod ontwikkeld kan 

worden.  

Tevens zijn er ideeën om Studenten Media van de Hogeschool Utrecht toe te 

wijzen aan de lokale omroepen van de Ring om Utrecht. Deze studenten 

kunnen zowel voor video als radio items maken voor de omroep.  

Maatschappelijke Stages: Waar mogelijk en gewenst zal de hoofdredacteur op 

verzoek van het middelbaar onderwijs in Houten bepalen of er stagiaires 

geplaatst kunnen worden 

Het videoteam/filmploeg organiseert workshops op het gebied van camera 
techniek. Verder staat op het programma een workshop over editing, 
documentaires maken en interviewtechnieken. 
 

3) de beoogde resultaten  
 
Met de traingen en scholingen wil de Omroep werken aan talentontwikkeling 
en verdieping waardoor de kwaliteiten van mensen optimaal benut worden. 
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Daarnaast is het ook een unieke gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met 
mensen van andere omroepen en binnen Omroep Houten zelf. 
 
 

Communicatie (promotie/PR) 

1) doel  

De zichtbaarheid van Omroep Houten en al haar platforms vergroten. 

2) activiteiten 

Het is belangrijk om bij activiteiten en evenementen stil te staan bij onze 
P.R. Het is daarbij belangrijk de Omroep zoveel mogelijk onder de 
aandacht te brengen van de inwoners van Houten. De herkenbaarheid 
van de reporters/ radiomakers is van groot belang. In een tijdelijke 
werkgroep communicatie worden de volgende aspecten doorgelicht: 
 - De uitstraling van Omroep Houten  
- Het bereik van Omroep Houten bij de inwoners van Houten  
- De aantrekkelijkheid voor bezoekers  
- De aanwezigheid op strategische plekken (Rond, Plein) met verhalen en 
  tekst-tv  
- De herkenbaarheid van de reporters/ radiomakers  
- Het aantal supporters  
- Facebook en andere sociale media  
- Promotiemateriaal  
- Samenwerking met kranten (het Trefpunt en Het Groentje)  
- Samenwerking/ afstemming met andere websites in Houten,  
  o.a.onshouten.nl, dichtbij.nl,  oogophouten.nl? 
- De mogelijkheden van de mediahub. 
- De leden van het PBO betrekken hun achterban 

                                                        

3) de beoogde resultaten  

Omroep Houten is een leuke club om bij te werken, Het is een enthousiaste 

creatieve groep met veel energie (medewerkers binden o.a. door gezamenlijke 

projecten) 

 Omroep Houten Het is een kristallisatiepunt met een onafhankelijke rol. Voor 

ieder Houtens verhaal is ruimte.  

Een werkgroep levert een advies op m.b.t. een communicatieplan  

http://onshouten.nl/
http://dichtbij.nl/
http://oogophputen.nl/
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Omroep Houten als Platform 

PBO: Het bestuur heeft de leden van het PBO uitgenodigd om te brainstormen 

over “de beelden die het PBO heeft bij de toekomst van Omroep Houten en 

waar  ze over 3 a 5 jaar zouden willen  zijn. In het bestuur kwam dit aan de orde 

i.v.m. het feit dat de Gemeenteraad in 2015 opnieuw een positief advies moet 

geven aan het Commissariaat van de Media wil onze Omroep een lokale 

publieke omroep zijn. Het lijkt  een goed idee als het PBO en de  vrijwillige 

programmamakers in dat kader eens kennis met elkaar maken. Hierbij zouden 

over en weer beelden uitgewisseld kunnen worden. PBO-ers zouden kunnen 

vertellen wat zij vanuit het PBO doen en waar hun aandacht naar uit gaat. De 

redacties kunnen vertellen en laten zien wat zij gemaakt hebben en hoe dat in 

zijn werk gaat. Dit zou in een informele setting, een soort caroussel, kunnen 

gebeuren, waarbij PBO-leden in kleine groepjes langs de verschillende redacties 

en reporters gaan en ideeën voor de toekomst besproken worden. Maar ook 

welke bijdrage de leden van het PBO daar zelf aan zouden willen leveren. 

Supportersplan:  Het streven is om minimaal 10 supporters in 2015 binnen te 

halen. Verder wordt er een initiatief tot samenwerking onderzocht met Rabo 

bank n.a.v. ervaringen in Amersfoort rond Rabobank tv waar ook veel zendtijd 

wordt besteed aan culturele en politieke activiteiten.  

Ring om Utrecht: Met lokale omroepen  in De Bilt, Zeist/Bunnik, Stichtse Vecht, 

Lopik/IJsselstein/Nieuwegein en Houten is een intentieovereenkomst getekend  

voor samenwerking op:  

a. een gezamenlijk aanbod van cursussen voor medewerkers te organiseren; 
b. op verzoek apparatuur aan elkaar in bruikleen te geven/ aan elkaar ter beschikking te 

stellen; 
c. hun reclameverkoop ten aanzien van groot-zakelijke bedrijven gezamenlijk te 

organiseren; 
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d. relevante content aan elkaar ter beschikking te stellen via de OLON Mediahub 
e. de inwoners van de betrokken gemeenten gezamenlijk op de hoogte brengen/houden 

van bepaalde zaken uit de stad Utrecht op het gebied van cultuur, uitgaan en grote 
activiteiten. 

Het is de bedoeling dat in 2015 vorm gegeven gaat worden aan de inhoud van 

de overeenkomst. Wellicht dat RTV Utrecht bij het overleg betrokken wordt. 

 

Begroting 2015 (is als aparte bijlage bijgevoegd) 


