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Omroep Venlo heeft in  ongeveer tachtig 

medewerkers. Naast een kleine zeventig vrijwil-

ligers zijn er aan het einde van  dertien 

medewerkers in vaste dienst (, FTE). Er is één 

persoon met een Overeenkomst van Opdracht aan 

de omroep verbonden. In december  start 

Mariet Nijhuis-Quanjel als interim-directeur. Zij 

geeft vorm en inhoud aan de transitie die Omroep 

Venlo moet doormaken als gevolg van de precaire 

financiële situatie. Een rapport van adviesbureau 

BMC en een door medewerkers opgestelde memo 

vormen de basis voor de transitie. Per  mei  

treedt Evert Cuijpers in dienst als directeur van de 

omroep en komt er een einde aan de interim-

periode.

De samenstelling van het bestuur is in  

ongewijzigd gebleven. André van den Brand is 

bestuursvoorzitter en beheert verder de porte-

feuille juridische zaken. In het bestuur zitten verder 

Eric Hanssen (penningmeester), Paul Joosten 

(personeelszaken), Janneke Maas-Hendriks 

(commerciële zaken) en Eric Lamers. Carlo Görtjes 

is als adviseur aan de omroep verbonden. In  

zal het bestuursmodel gewijzigd worden naar een 

Raad van Toezicht. De directeur wordt dan tevens 

bestuurder.

In  zijn de uitzendingen van Omroep Venlo TV 

analoog te volgen in de gemeente Venlo. Digitaal 

is Omroep Venlo via Ziggo te ontvangen via kanaal 

 in de Noord-Limburgse gemeenten Venlo, Peel 

en Maas, Venray, Horst aan de Maas, Bergen en 

Gennep en via kanaal  in de gemeenten Venlo 

(alleen stadsdeel Belfeld), Beesel, Roermond, 

Roerdalen, Maasgouw (kernen: Linne, Maasbracht, 

Ohé en Laak, Stevensweert) en Echt (kernen: Echt, 

Koningsbosch, Maria Hoop, St Joost).

Omroep Venlo Radio is digitaal te beluisteren in 

genoemde gemeenten en gebieden (kanaal  

resp. ).

Naast Ziggo zijn de uitzendingen van Omroep 

Venlo goed te ontvangen in het verzorgingsgebied, 

de gemeente Venlo. 

Mensen in de gemeente Venlo die tv kijken en 

radio luisteren via KPN, XSALL en Telfort (met een 

witte afstandsbediening) vinden Omroep Venlo op 

tv-kanaal  en radiokanaal . Abonnees van 

XMS, Edutel, Fiber.nl, Stipte, Lybrandt en Telfort 

(met een zwarte afstandsbediening) kijken via 

tv-kanaal  en radiokanaal .

Omroep Venlo werkt samen met andere 

omroepen, de belangenorganisatie OLON 

(Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) 

en toezichthouder Commissariaat voor de

Media. Ook met regionale omroep L wordt 

samengewerkt op het gebied van redactie, produc-

tie en programma’s. Er is contact met de grotere 

lokale omroepen van Nederland in Oss, Eindhoven, 

Groningen, de Achterhoek, Enschede en Westland 

en met de nabijgelegen lokale omroepen Venray, 

Reindonk, P&M, Maasland Radio en Omroep Maas-

duinen (voorheen NIMA RTV). 

In  is er in opdracht van het ministerie van 

OCW en VNG een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd 

naar lokale omroepen. De uitkomsten daarvan zijn 

aanleiding geweest tot de oprichting van de NLPO, 

met als taakstelling een model te ontwikkelen 

waarin een hoogwaardige kwaliteit van journal-

istieke output op lokale schaal, de lokale identiteit 

en een consistente bedrijfsvoering geborgd 

kunnen worden. Nu ligt een voorstel klaar om de 

 lokale omroepen in Nederland te transforme-

ren tot circa  streekomroepen. Omroep Venlo 

voert hiertoe gesprekken met de collega’s in Peel 

en Maas, Horst a/d Maas, Venray, Bergen en 

Gennep.

Omroep Venlo neemt deel aan extra overleggen 

met:
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wethouder Jos Teeuwen en beleidsmedewerkers-

Marlène van Poeijer (in de loop van  Chris 

Janssen) en Paul Driessen van de gemeente Venlo;

culturele instellingen Venlo;

collega omroepen in gebied ;

G (samenwerkingsverband omroepen);

OLON.





Aan het einde van  is het PBO 

(Programmabeleid Bepalend Orgaan, 

programmaraad) als volgt samengesteld:

Chris de Haan
onderwijs en educatie (tevens voorzitter)

Wieneke Lamers
cultuur

Ton Gingter
zorg en welzijn

Tom Giesen
werknemers

Mathias Brockmann
werkgevers

Zakaria Bouders
minderheden

Jos Kempen
senioren en kerkgenootschappen

Jacques Geurts (eind  vacant)
sport

Johan Cortooms
jeugd en jongeren

Ger Spee
zorg en welzijn

Het pbo komt in  vijf keer bij elkaar.
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Omroep Venlo is o.a. vertegenwoordigd bij:

netwerk VVV-Venlo;

diverse bijeenkomsten van onze mediapartners;

netwerkbijeenkomsten Venloop;

uitreiking Venlonaer van 't Jaor en bijeenkomsten 

Ald-Venlonaere van 't Jaor;

begrotingsbehandeling gemeenteraad Venlo;

uitreiking Lodewijk van der Grinten Ondernemersprijs;

Viva Classic Live;

evenementen rondom Vastelaovend;

Nach van ‘t Limburgse Leed;

netwerk Zomerparkfeest.



Omroep Venlo verzorgt  uur per week radio. De 

televisie laat  uur per week bewegende beelden 

en  uur beeldkrant zien.

Het belangrijkste programma van Omroep Venlo 

op televisie is en blijft 'Het Nieuws'. Elke werkdag 

wordt door de redactie een nieuwsprogramma 

samengesteld. Iedere week is er een weekover-

zicht. Het nieuws is de primaire taak van Omroep 

Venlo. Naast het nieuws op tv worden er op jaarba-

sis zo'n tweeduizend radiobulletins gemaakt en 

ongeveer evenveel nieuwsberichten op 

omroepvenlo.nl.

Een belangrijke aanvulling op het nieuwspro-

gramma is de wekelijkse talkshow Nedinscoplein. 

Op vrijdag is er ruimte is voor verdieping in de 

politiek, sport, kunst en cultuur, human interest en 

evenementen. Het nieuws van de week komt terug 

in Nedinscoplein. In  heeft de Venlose 

talkshow een metamorfose qua format ondergaan. 

Voor de uitzendingen maakt Omroep Venlo 

gebruik van alle vier de beschikbare camera's.  Aan 

iedere uitzending van Nedinscoplein werken in 

totaal vijftien mensen mee.

Ook in  zijn er weer veel extra televisie-

uitzendingen:

In samenwerking met Stichting Venlo Loopstad 

maken we rondom de Venloop een hele week live 

televisie uit onze eigen studio. Deze reeks sluiten 

we af met een grote live-uitzending vanuit het 

finishgebied van de halve marathon waarbij zowel 

de wedstrijd van de professionals als van de 

amateurs in beeld wordt gebracht. Maar ook is er 

in  een heel nieuwe opzet rondom de Zomer-

parkfeesten; Parkploeg.

Rondom de Vastelaoves Top  maken we op de 

finaledag een crossmediale uitzending waarbij de 

televisie, aanvullend op de radio, nieuws, informa-

tie en Twitterberichten toont. 

In samenwerking met De Limburgse Bond van 

Muziekgezelschappen (LBM) Theater de 

Maaspoort, Viva Classic Live en L produceren we 

in november het derde seizoen van het programma 

LEF! In de serie staat jong muzikaal talent centraal. 

Samen met gearriveerde artiesten maken ze 

muziek. De presentatie is in handen van bariton Sef 

Thissen. Naast jonge muzikanten komen vele 

bekende artiesten in actie. Omroep Venlo produ-

ceert de serie.  L en Omroep Venlo zenden de 

serie uit.

In augustus  reisde het Venlose mannenkoor 

Venlona af naar Timisoara, Roemenië, voor een 

bijzondere concertreis. Nog nooit was het een 

buitenlands koor gelukt om een concert te verzor-

gen met orkest en solisten van de Opera van 

Timisoara. Venlona deed het wel. Omroep Venlo 

ging mee en de documentaire won tijdens de 

OLON Awards in  de eerste prijs in de catego-

rie Televisie.

Programma’s
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Tweewekelijks het programma Met het Oog op 

Venlo (gemeentelijk programma);

De wekelijkse cultuuragenda UIT!;

Wekelijks VVV-TV; 

Viva Classic Live, een registratie van het concert in 

september die ook wordt uitgezonden op L en 

later ook bij de TROS;

Registratie Blauwe Zaoterdaag en VT (in 

samenwerking met Stadscomité B.B.Z.);

Carnavalsoptochten van Velden, Venlo, Blerick, 

Belfeld, Tegelen en Hout-Blerick

Lintjesregen (Koningsdagspecial);

Heb jij Smaak? (Een programma rondom de 

ultieme smaakbeleving van Noord-Limburg in 

samenwerking met Stichting Leisure Port);

Het bedrijvenprogramma Made in Venlo;

Parkploeg (een vierdaags programma rondom 

het Zomerparkfeest);

Opus Jocus Leedjesaovend;

Registratie van de intocht van Sinterklaas;

Live-uitzending Lekker Venlo;

Verborgen Verlangens (productie van 

Beeldwerk.tv);

LEF! (jong muziektalent van LBM krijgt een 

podium;

Speciale uitzending rondom opening Stadskan-

toor Venlo.



Televisie

Uit een onderzoek van DVJ Insights (onderzoek uit 

, zie website Omroep Venlo) blijkt dat % van 

de ondervraagden bekend is met Omroep Venlo TV. 

Omroep Venlo TV scoort hoog in vergelijking met 

alle andere tv-zenders die in onze gemeente 

worden aangeboden.  Het dagbereik:

De belangrijkste reden dat mensen naar Omroep 

Venlo TV kijken is het aanbod van dagelijks 

nieuws. (% van de ondervraagden)

De reclame-omzet voor TV betreft ,% van de 

totale reclame-inkomsten van Omroep Venlo.  

Radio

De radio van Omroep Venlo blijft een uitgesproken 

platform voor vrijwilligers.  Ook in  zijn er 

enkele in het oog springende radio-uitzendingen:

Luistercijfers radio 

Radio kent een groot bereik in de regio. Uit een 

onderzoek van DVJ Insights (onderzoek uit , 

zie website Omroep Venlo) blijkt dat % van de 

ondervraagden bekend is met Omroep Venlo 

Radio. Daarmee staat Omroep Venlo boven L 

(%), fm (%), Radio  (%), Radio  (%), Sky 

Radio (%) en Q-music (%).

De belangrijkste reden voor mensen om naar 

Omroep Venlo Radio te luisteren is het dagelijkse 

nieuws en de non-stop met duidelijk eigen 

identiteit. Het jaar- en weekbereik liggen op 

respectievelijk % en %, het hoogste van alle 

zenders.  Het dagbereik van fm ligt met % iets 

hoger dan dat van Omroep Venlo (%). L Radio 

scoort een dagbereik van %. Voor  is Omroep 

Venlo voornemens een nieuw onderzoek te laten 

verrichten. 

De inkomsten op het gebied van radio vormen % 

van de totale reclame-inkomsten van Omroep 

Venlo.

Beeldkrant 

De beeldkrant is het medium voor burgers of 

organisaties die zaken onder de Venlose aandacht 

wil brengen. Ruim % van de reclame-inkomsten 

zijn afkomstig van de beeldkrant.

Omroepvenlo.nl

Het websitebezoek neemt ook in  toe tot 

.. bezoekers (.. in ).  In totaal 

heeft de website ongeveer . (. in 

) gebruikers die gezamenlijk een kleine zeven 

miljoen pagina's bezoeken in . De reclame-

inkomsten via internet vormen ,% procent van 

het geheel aan reclame-inkomsten.

Kijkcijfers 
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De Venlose ; een nieuw en enthousiast 
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Nach van ‘t Limburgse Leed;
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Social Media

Twitter en Facebook zijn volwaardige en belang-

rijke media voor Omroep Venlo om publiek te 

bereiken. Het aantal twittervolgers stijgt naar ruim 

 duizend.  Voor Facebook geldt dat het aantal likes 

stijgt tot . (. in ).

Apps

De apps voor Android en iOS hebben in korte tijd 

een groot aantal vaste gebruikers weten te trekken. 

In totaal wordt er het gehele jaar .. keer 

nieuws geraadpleegd via de apps. In  was dat 

nog ruim ... 

Uitzending gemist

n  wordt de uitzending gemist-pagina . 

keer geraadpleegd. In  was dat iets meer dan 

.. Een daling die verklaarbaar is, omdat 

steeds meer uitzendingen live via facebook worden 

gestreamd, en ook na het live gaan op dat platform 

terug te kijken zijn.

Ten aanzien van de financiële cijfers over  en 

het resultaat wordt verwezen naar de jaarrekening 

. Het jaar  en het begin van  stonden 

vooral in het teken van de reorganisatie. Daar waar 

de extra bezuinigingen in  nog niet konden 

resulteren in een verbetering van het resultaat 

alsook de vermogenspositie, laat  een 

positiever beeld zien. Niet alleen verbeterde de 

liquiditeitspositie, ook is het jaar afgesloten met 

een positief resultaat.

De ontwikkeling van het resultaat in relatie tot de 

begroting wordt nauwlettend gemonitord. Aan de 

directie wordt wekelijks gerapporteerd, directie en 

bestuur bespreken maandelijks de cijfers, waarbij 

ook de gemeente wordt geïnformeerd. De resul-

taten worden ieder kwartaal met de verant-

woordelijk wethouder besproken. Er is vertrouwen, 

maar ook het bewustzijn dat de financiële situatie 

nog precair te noemen is. 

De verschuiving van inkomsten uit televisie- en 

radiocommercials naar internet is achtergebleven 

bij de verwachting. Er zijn weliswaar verschui-

vingen te zien in het kijkgedrag (en daarmee ook in 

mediabestedingen; landelijk neemt vooral het 

lineair tv-kijken af), maar deze trends op nationaal 

niveau vertalen zich nog niet in die mate op lokaal 

niveau. Zeker niet door de methodiek van doorlo-

pende herhalingen zoals Omroep Venlo deze 

hanteert. 

 

De realisatie vertoond geen significante 

afwijkingen ten opzichte van hetgeen is geprogno-

tiseerd. Afwijkingen die er waren, zijn beetgepakt 

tijdens de rolling forecasts en daarop is geantici-

peerd. Waar vooral spanning op staat, zijn de 

programma’s. De ontwikkeling van de geprognoti-

seerde omzet staat niet altijd in lijn met de ontwik-

keling van daartoe gemaakte kosten. Dit is een 

directe resultante van de stevige daling in FTE, 

waardoor soms niet kan worden ontkomen aan 

extra inhuur.

Net als in voorgaande jaren stellen we investerin-

gen in ambulante apparatuur, zoals camera’s en 

statieven uit, omdat de reservepositie van Omroep 

Venlo onder druk blijft staan. Dit blijft een 

onwenselijke situatie, maar is helaas nog onver-

mijdelijk.

Vrienden  van Omroep Venlo

Het aantal vrienden is in  nagenoeg gelijk 

gebleven. Daarnaast is een groep van zogenoemde 

zakelijke vrienden ontstaan; de ambassadeurs van 

Omroep Venlo. Hierin nemen prominente 

ondernemers en directeuren zitting. 
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Financiën en Commercie



Omroep Venlo heeft alles bij elkaar zo’n tachtig 

medewerkers. Naast de vrijwilligers heeft de 

omroep aan het einde van het jaar dertien betaalde 

krachten in dienst, in totaal , FTE.

Per  mei treedt Evert Cuijpers in dienst als direc-

teur. 

Jacq Peeters vervult de rol van accountmanager op 

basis van een prestatieovereenkomst. In december 

is een streep gezet onder deze overeenkomst.

Het aantal vrijwilligers dat zich actief inzet blijft in 

 nagenoeg gelijk. Door een in  door-

gevoerde wijziging in de programmering, zullen 

enkele radioprogramma’s in dat jaar stoppen. 

Tegelijkertijd staan nieuwe ideeën in de steigers. 

Een van de twee radiostudio’s die door de verhui-

zing van de redactie vanuit de Nedinscotoren naar 

de Machinehal moest verdwijnen, is in de zomer 

 weer opgebouwd in de TV-studio. Dit zorgt 

weer voor optimale flexibiliteit bij het radio-

maken, alsook tot een radiostudio waar live-bands 

ontvangen kunnen worden.  

Live verslagen van VVV-Venlo, de Venloop en Elf 

van Elf blijven gehandhaafd en de Vastelaoves Top 

 groeit in het derde jaar op de Parade echt uit 

tot een steeds groter wordend evenement op de 

vrijdag voor carnaval. Ook is er in  een nieuw 

radio-initiatief in samenwerking met de Nach van ‘t 

Limburgse Leed: De Venlose .

Omroep Venlo heeft een staf die tweewekelijks de 

beleidszaken en de lopende zaken bespreekt. 

Naast directeur Evert Cuijpers hebben Thijs 

Pennings (eindredacteur), Renée Backus 

(financiën) en Joep Janssen (hoofd techniek) zitting 

in de staf. De hoofdredactie wordt gevormd door 

Evert Cuijpers (directeur), Thijs Pennings 

(eindredacteur), Pim Crins (hoofd varia) en Joep 

Janssen (hoofd techniek) 

Er worden meerdere stagiaires begeleid. Omroep 

Venlo biedt plaats aan studenten van de Fontys 

Hogeschool voor Journalistiek en diverse MBO- en 

HBO-opleidingen op het gebied van grafische en 

video-technische vaardigheden.

Oud-medewerker Matty Langeveld heeft als 

vertrouwenspersoon voor het vaste personeel ook 

in  geen concrete invulling aan deze functie 

hoeven geven.

Het verzuimpercentage bij Omroep Venlo ligt in 

 op ,%.  De oorzaak van het hoge 

verzuimpercentage zijn de langdurige ziekmeldin-

gen van drie ex-medewerkers, welke in Q en Q 

nog in dienst waren. Het derde en vierde kwartaal 

tonen een heel ander beeld:

Verzuimpercentage e kwartaal  : ,%

Verzuimpercentage e kwartaal  : ,%

Verzuimpercentage e kwartaal  : %

Verzuimpercentage e kwartaal  : ,%

    ,%

    ,%

    ,%

    ,%

    ,% 
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Personeel



Dagelijks nieuws en een actualiteitenprogramma 

waarin plek is voor verdieping zijn 

kernprogramma’s van de omroep. Daarnaast hech-

ten we veel waarde aan culturele activiteiten, sport 

en evenementen. Vastelaovend, het Zomerpark-

feest en de Venloop zijn onlosmakelijk met 

Omroep Venlo verbonden. De lokale omroep is 

bovendien een belangrijk kanaal voor gemeente-

lijke informatie.

Naast de kernprogramma's die we standaard opne-

men in onze programmering is er een categorie 

programma's die aantrekkelijk zijn, maar die we 

alleen kunnen maken als er extra financiering 

komt. Dat geldt bijvoorbeeld voor Made in Venlo, 

Viva Classic Live en VVV TV. Van een aantal van die 

programma’s verwachten mensen weliswaar dat 

we ze blijven maken, maar we zijn afhankelijk van 

partners voor de financiering ervan. Er wordt 

gesproken met andere evenementen om tot meer 

live-registraties van Groot-Venlose evenementen te 

komen en ook lopen er gesprekken met culturele 

instellingen over mogelijke co-produkties.

Met Media Groep Limburg is een samenwerking 

aangegaan om met ingang van maart  iedere 

derde zondag van de maand met een politiek 

discussieprogramma te komen op de radio. De 

uitzending ‘Raad op Zondag’ zal ook in beeld 

gestreamd worden op het TV-kanaal en Facebook.

Omroep Venlo hecht veel waarde aan nieuwe 

media-ontwikkelingen. Onze website 

omroepvenlo.nl is het belangrijkste en snelste 

platform voor nieuws. Steeds vaker staan ook 

beelden en interviews het eerst op internet, 

hetgeen juist prikkelt om ook de tv-uitzending te 

bekijken. Veel bezoekers komen op de site terecht 

via Twitter en Facebook. Die media zijn voor de 

omroep dan ook van groot belang. In plaats van 

kannibalisatie zorgen de online platforms juist 

voor een nog groter totaalbereik. In  zal nog 

meer worden ingezet om meer en sneller journal-

istieke duiding en diepgang te bieden op online.

In grote lijnen zal Omroep Venlo het jaar  als 

volgt indelen:

Eerste kwartaal
Nieuws, dagelijks om half zes
Nedinscoplein, iedere vrijdag
Radiobulletins lokaal nieuws, ieder uur tijdens kantooruren
UIT!
VVV-TV en VVV-Live
Social Talk
Met het Oog op Venlo
Raad op Zondag (Radio)
Vastelaovestop , een week lang, voor vastelaovend
Extra uitzendingen rond prinsuitroepen in Blerick, Tegelen en Venlo
Vastelaovend in Venlo: Uitroepen prinsen en andere activiteiten in de 
hele gemeente
Optochten Velden, Venlo, Blerick, Tegelen, Hout Blerick en Belfeld
Tv-registratie Blauwe Zaterdag op de Kwartelenmarkt
Registratie Boérebroélof
Weir Minerals Venloop, Zeven live uitzendingen rondom het 
hardloopevenement, op zondag i.s.m. L 
Radio-programmering met duidelijk geluid tijdens werkuren en grote 
diversiteit in de avonduren
Dagelijks vers nieuws op internet, ook in het weekend

Tweede kwartaal
Nieuws, dagelijks om half zes
Nedinscoplein, iedere vrijdag
Radiobulletins lokaal nieuws (ieder uur tijdens kantooruren)
UIT!
Social Talk
VVV-TV en VVV-Live
Met het Oog op Venlo
Raad op Zondag (Radio)
Lekker Venlo (ovb)
VenloStormt (ovb)
Radio-programmering met duidelijk geluid tijdens werkuren en grote 
diversiteit in de avonduren
Dagelijks vers nieuws op internet, ook in het weekend

Derde kwartaal
Nieuws, dagelijks om half zes
UIT!
Met het Oog op Venlo
Raad op Zondag (Radio)
Parkpower
VVV-TV en VVV-Live
Viva Classic Live 
Radio-programmering met duidelijk geluid tijdens werkuren en grote 
diversiteit in de avonduren
Dagelijks vers nieuws op internet, ook in het weekend

Vierde kwartaal
Nieuws, dagelijks om half zes
Nedinscoplein, iedere vrijdag
Radiobulletins lokaal nieuws (ieder uur tijdens kantooruren)
UIT!
Met het Oog op Venlo
Raad op Zondag (Radio)
LEF!
VVV-TV en VVV-Live
Venlose 
Opus Jocus Leedjesaovend
Intocht Sinterklaas
Radio-programmering met duidelijk geluid tijdens werkuren en grote 
diversiteit in de avonduren
Dagelijks vers nieuws op internet, ook in het weekend

Extra info:

Alle tv-programma's komen in uitzending gemist, 

ook te volgen via de apps van Omroep Venlo voor 

Android en iOS.  
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Jaarplanning 



Het door BMC Advies opgestelde Verbeterplan 

Omroep Venlo “Naar een duurzame exploitatieop-

zet” is in , maar ook in  leidend geweest in 

de transitiefase die de omroep noodgedwongen 

heeft doorlopen. Een realistische meerjarenbegrot-

ing ligt nu voor ons, waarbij het besef leeft dat 

Omroep Venlo niet de weerbaarheid heeft om 

onverwachte grote (financiële) tegenvallers op te 

vangen. Er is vertrouwen in de nieuwe koers en het 

huidige team.

Ondanks de roerige periode, beperkte middelen en 

een forse bezuiniging, is de omroep in staat geweest 

om in  positieve cijfers te laten zien. Dat wekt 

vertrouwen, maar een kritische bedrijfsvoering blijft 

van groot belang. Samen met de nieuw aangestelde 

directeur werkt een gemotiveerd en kundig team 

aan een journalistiek/programmatische visie waar-

mee Omroep Venlo door inzet van alle multimedia-

kanalen haar relevantie als lokaal medium nog 

sterker zal neerzetten. De ontwikkeling op het 

gebied van nieuwe media en daaraan gekoppelde 

verdienmodellen, alsook de door de NLPO gepresen-

teerde plannen tot omvorming van lokale omroepen 

tot streekomroepen, maken het tot een roerig maar 

tegelijkertijd boeiend speelveld.

Venlo,  april 

André van den Brand

voorzitter Omroep Venlo
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