
 

  

 

Lokale omroep in Dordrecht 2018 - 2022 

Next Media Dordrecht 
info@nextmediadordrecht.nl 

Samenvatting 
Plan voor de aanvraag van de zendmachtiging voor de gemeente Dordrecht. Met visie, passie 

en overtuiging wil Next Media Dordrecht de komende vijf jaar radio, televisie en internet 
gebruiken om nieuws en informatie voor de Dordtenaar te brengen.  
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Inleiding 
 

Dordrecht is een mediastad.  

Je kunt van alles vinden van hoe de afgelopen jaren de lokale televisie en radio gefunctioneerd heeft maar 

de kwaliteit van wat gemaakt wordt is overduidelijk. Niet voor niets komen uit Dordrecht een onevenredig 

groot aantal talenten. Talenten die hun kans gekregen hebben bij de lokale omroep. De ochtendshow op 

twee grote landelijke radiozenders wordt gemaakt door mensen die begonnen zijn in Dordrecht. 

Medewerkers van de Dordtse lokale omroep werken bij BNR, NPO1 of als cameraman bij grote 

productiebedrijven.  

Want  ja, ook ik ben begonnen in Dordrecht. Ik heb van binnenuit meegemaakt hoe belangrijk het is om 

talent te stimuleren. Om mensen met een passie voor radio of televisie aan je te binden als omroep en om  

talent te laten groeien. Voor de betreffende personen is dat belangrijk maar het straalt ook af op de 

organisatie. Mensen met passie en ambitie zorgen voor de meerwaarde. En die meerwaarde heeft 

Dordrecht in overvloed.  

De mensen achter Next Media Dordrecht ken ik persoonlijk en 

ik ken hun gedrevenheid en passie om het succes dat er is 

geweest voort te zetten in  de toekomst. Het plan waarvoor ik 

de inleiding mag schrijven komt voor uit die passie. Het is een 

plan waarvan ik de overtuiging heb dat het de juiste weg is om 

in te slaan. Om de kwaliteit die al jaren aanwezig is nu volledig 

te laten opbloeien. Om een lokale omroep in Dordrecht te 

krijgen die ergens voor staat. Staat voor Dordrecht, staat voor 

de principes van een lokale omroep en staat voor een 

succesvolle periode waarin niet alleen de kwaliteit van de 

programma’s naar een nog hoger niveau worden getild maar 

die ook de slepende discussie over het geld achter zich kan 

laten.  

Ikzelf geloof in dit plan. Als betrokkene vanaf het begin, als adviseur voor Next Media Dordrecht en als 

betrokken bewoner van de regio wil ik niets liever dan dat de komende vijf jaar Next Media Dordrecht het 

voortouw neemt. Laat zien hoe een lokale omroep moet werken. Laat het talent opbloeien. Ik sta voor Next 

Media Dordrecht en de plannen die er liggen en kijk er nu al naar uit om straks ook weer in Dordrecht mijn 

programma te kunnen maken. Laten we er voor zorgen dat we nu eindelijk Dordrecht een mediastad 

kunnen noemen zonder de bijsmaak van alle randzaken die de afgelopen jaren gespeeld hebben.  

 

Mattie Valk 

Dj Q-Music en adviseur Next Media Dordrecht  
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Lokale omroep 
 

Iedere gemeente in Nederland heeft recht op een lokale omroep. De rol van dit type organisatie wordt 

steeds belangrijker. Controle op de lokale democratie, verbinding in de maatschappij en informeren over 

wat er gebeurt in je eigen omgeving zijn cruciale taken die eigenlijk alleen door een onafhankelijke en goed 

functionerende omroep gewaarborgd kunnen worden. Helaas hebben lokale omroepen het vaak moeilijk, 

met name op het vlak van de financiële middelen die nodig zijn om haar taken naar behoren uit te kunnen 

voeren. 

Ook Dordrecht kampt al jaren met het dilemma: aan de ene kant wordt het belang van een goede omroep  

breed erkend en aan de andere kant blijkt de financiering die daarbij hoort in de praktijk een probleem. 

Next Media Dordrecht wil daarin een doorbraak maken. Publieke financiering voor een publieke lokale 

omroep is belangrijk, maar daarnaast  is het verkrijgen van andere inkomsten minstens zo belangrijk. 

De afgelopen jaren hebben aangetoond dat het mogelijk is om een goed functionerende lokale omroep te 

hebben in een stad met de omvang van Dordrecht. Er is genoeg te doen voor een omroep en de 

waardering voor een zender die dichtbij de maatschappij staat is groot. Onderzoek van de gemeente 

Dordrecht toont dit aan. De waardering voor de televisie is gestegen en de radiozender scoort al een aantal 

jaren boven gemiddeld. De mensen achter wat nu Next Media Dordrecht is hebben hierin de afgelopen 

jaren een belangrijke rol gespeeld; met name als uitvoerder van DrechtstadFM, de radiozender die behoort 

bij RTV Dordrecht.  

Visie  
Het plan van Next Media Dordrecht voor de komende vijf jaar is gestoeld op een aantal uitgangspunten: 

 Behouden wat de afgelopen jaren succesvol is gebleken;  

 Een goede bedrijfsvoering waarbij een balans wordt gemaakt tussen de wettelijke taken en het 

verkrijgen van voldoende inkomsten uit de markt; 

 Vernieuwing in de wijze waarop een lokale omroep georganiseerd wordt.  

Behouden wat goed is 
Met een minimaal aan middelen is het gelukt om in de periode 2012 tot 2016 een succesvol product te 

ontwikkelen in de vorm van DrechtstadFM. Deze zender scoort in de laatste twee onderzoeken van het 

OCD steeds rond de 10% bereik.  Afgezet tegen de landelijke cijfers is dit bijzonder goed en plaatst de 

radiozender in de top 5. Ook inhoudelijk is voldaan aan de eisen die de wet stelt. Veel aandacht voor lokaal 

nieuws (met programma’s als Studio de Witt en @DrechtstadFM) en het doordringen in alle programma’s 

dat omroep lokaal en betrokken is . Dit gegeven nemen we ook mee naar andere mediakanalen zoals 

televisie en internet.  

Bedrijfsvoering 
Een goed bedrijfsvoering blijkt in de praktijk lastig voor lokale omroepen. Slechts weinig omroepen slagen 

er in om een goede sluitende begroting te maken die aansluit bij de verplichtingen die een omroep heeft 

en de ambities die er bestaan.  
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De omroepen die hier wel in slagen kenmerken zich door een bedrijfsmatige aanpak. Door de 

doelstellingen van een lokale omroep te combineren met een visie die is gestoeld op ondernemerschap is 

het mogelijk om resultaat te halen. Het is bijzonder om te zien dat er vele succesvolle organisaties zijn die 

lokaal nieuws kunnen brengen zonder subsidie, maar  voldoende middelen weten te  genereren uit de 

markt. Bedrijfsmatig opereren en de producten die gemaakt worden (radio, televisie, internet) op de juiste 

wijze vermarkten moeten er toe bijdragen dat naast de subsidie voldoende middelen beschikbaar zijn om 

de (wettelijke) taken te halen.  

Vernieuwing in organisatie 
Het medialandschap is continue aan het verschuiven. De wijze waarop grote delen van de bevolking hun 

nieuws en informatie consumeren is in de afgelopen tien jaar ingrijpend veranderd.  Dit vraagt om een 

andere vorm van organiseren  van een lokale omroep. Snelheid van nieuws en het beschikbaar stellen via 

diverse kanalen vraagt om een organisatie met een centrale redactie die op maat via diverse kanalen 

nieuws en informatie kan distribueren.  

Missie 
Een lokale omroep  heeft zijn bestaansrecht te danken aan het feit dat het de belangrijke taak heeft om 

nieuws en informatie te brengen uit de eigen omgeving van haar afnemers.  

De missie van New Media Dordrecht is: VOOR DE INWONERS VAN DORDRECHT EN DE REGIO NIEUWS EN INFORMATIE 

BRENGEN MET HET MINIMUM WAT DE WET HIERVOOR STELT EN DOOR VOLDOENDE MIDDELEN UIT DE MARKT TE WERVEN OM DIT 

TE REALISEREN.  

In alles wat we via diverse kanalen aanbieden moet in enige vorm een Dordts karakter zitten. In het totaal 

aan kanalen moet voldoende geld te genereren zijn om de subsidie van de gemeente Dordrecht aan te 

vullen tot een niveau waarbij het mogelijk is de doelstelling te halen.  

Doelstellingen 
 

Kanalen 
Het doel van New Media Dordrecht is om op drie kanalen nieuws en informatie te brengen met een 

nadrukkelijk ‘Dordts’ gevoel. De drie kanalen zijn: televisie, radio en internet. Elk kanaal heeft zijn eigen 

kenmerken en daar zullen wij het aanbod op aanpassen. Snelheid is essentieel bij internet, televisie kent 

steeds meer ‘on demand’ behoefte aan informatie en voor de radio moet het een zender zijn die in 

Dordrecht de hele dag aan kan staan.  

Aanbod 
Via elk kanaal willen we constant de inwoners van Dordrecht en mensen die geïnteresseerd zijn in wat er 

op het eiland van Dordrecht en de directe regio gebeurt informeren. Dit gebeurt op alle gebieden van wat 

Dordrecht te bieden heeft; actualiteiten, muziek, cultuur, evenementen en sport. Het bereik van onze 

zenders moet breed zijn; geen fragmentatie in het aanbod waardoor je uiteindelijk iedereen van het 

aanbod vervreemd.  



Next Media Dordrecht – Lokale omroep 2018 - 2022 
6 

Locatie 
Zichtbaarheid van de lokale omroep is belangrijk. Next Media Dordrecht wil weer veel meer naar buiten 

toe. Live aanwezig zijn bij de vele evenementen die in Dordrecht worden georganiseerd, zoals het Big 

Rivers festival en bij belangrijke gebeurtenissen, zoals de gemeenteraadsverkiezingen. Het zorgt voor 

zichtbaarheid van de omroep en sluit aan bij de doelstelling om vooral de verankering in de Dordtse 

samenleving te bevorderen.  

 

Wijkgericht  
Dordrecht kent in de wijken een groot aantal initiatieven waarop Next Media Dordrecht wil aansluiten.  

Hierdoor is de lokale omroep niet alleen gericht op Dordrecht binnen de 19e eeuwse schil, maar ook 

aansprekend  voor de vele inwoners van de verschillende wijken. Hierbij kan gedacht worden aan 

samenwerking met initiatieven als  wijkkranten voor nieuws en informatie of met buurtcentra voor 

activiteiten. En daarnaast veel meer items over de gebeurtenissen in de wijken en vaker op locatie 

uitzendingen maken bij evenementen in de wijken. Ook zijn er diverse steden waar succesvol gewerkt 

wordt met vrijwilligers die per wijk wekelijks een aantal nieuwsberichten leveren. Dit model willen wij graag 

verder ontwikkelen.  

Opleiding 
Een lokale omroep heeft een belangrijke functie in het opleiden van medewerkers. Het is de beste plek 

voor mensen om in de praktijk te leren hoe het mediavak werkt. Zoals Mattie Valk in zijn inleiding 

beschreef zijn er in het verleden vanuit de Dordtse lokale omroep een groot aantal medewerkers 

doorgestroomd naar andere media en zelfs landelijke media. Dit geeft aan dat ook de samenwerking met 

opleidingen in Dordrecht belangrijk is. Dit kan op het gebied van media zijn, maar ook op andere vlakken is 

er veel te halen uit samenwerken met onderwijs. Jongeren brengen tenslotte vernieuwing met zich mee en 

zorgen voor een nieuwe kijk op media.   

Regio 
Het Drechtstedengebied is een nauw verweven eenheid aan plaatsen. Er is grote diversiteit in de 

samenstelling van de bevolking in de diverse gemeenten maar wel een sterke (geografische) samenhang. 

Vanuit de VNG en OLON wordt steeds sterker gestuurd op het vormen van streekomroepen. Next Media 

Dordrecht onderschrijft de noodzaak om binnen het Drechtstedengebied samenwerking te bevorderen en 

uiteindelijk het vormen van een streekomroep te bewerkstelligen.  
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We kiezen er echter bewust voor om nu nog geen 

aanvraag te doen voor een streekomroep. In onze 

mening is Dordrecht als gemeente groot genoeg om 

zelfstandig een lokale omroep te hebben. Daarnaast 

zien we verschillen tussen de verschillende 

omroepen van de Drechtstedelijke gemeenten die 

niet in het korte tijdsbestek dat nu voor ons ligt 

opgelost kunnen worden. Iedere gemeente heeft een 

omroep die nadrukkelijk toegerust is op het 

verzorgen van programma’s voor de eigen gemeente. 

Er zal dus eerst consensus moeten komen over wat 

de gemeenschappelijkheid is die een streekomroep vertegenwoordigd. Pas wanneer daar duidelijkheid 

over is, is er een  basis van waaruit de volgende stap valt te nemen. Bij het werken naar een streekomroep 

gelden dezelfde uitgangsprincipes die we voor dit plan hanteren; behouden wat succesvol is, gedegen 

bedrijfsvoering en uit de samenwerking vernieuwing en verbetering halen.  
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Organisatie model 
Next Media Dordrecht wil een organisatie vormen die in staat is het volgende te realiseren:  

 Nieuws en informatie zo snel mogelijk via diverse kanalen bij de consument krijgen; 

 Zelfstandig inkomsten verwerven uit de markt;  

 Opleidingsmogelijkheden geven voor jong talent.  

Veel lokale omroepen, en ook de huidige omroep, zijn nog steeds georganiseerd per kanaal. Dit zorgt voor 

inefficiëntie in de organisatie (meerdere mensen die hetzelfde nieuwsbericht behandelen) en voor 

vertraging in de nieuwsvoorziening (want het televisie-item wordt pas aan het eind van de dag 

uitgezonden).  

Hoewel het toegestaan is de rol van hoofdredacteur en directeur te combineren is dit ons inziens geen 

wenselijk model. De aard van de beide functies ligt te veel uit elkaar en het blijkt te moeilijk om het schaap 

met de vijf poten te vinden die nodig is voor deze positie. Het risico is ook aanwezig dat een combinatie van 

beide functies de onafhankelijkheid van de hoofdredacteur in weg staat. Het is niet vergezocht om te 

denken dat een gecombineerde hoofdredacteur/directeur in een lastige positie komt als de inkomsten 

tegenvallen om inhoudelijke keuzes te maken die financieel aantrekkelijk zijn maar wettelijk gezien niet 

mogen. Deze functie moeten dus gescheiden zijn en blijven.  

 

org chart New Media Dordrecht

Distributie kanalen

Bestuur

PBO

Directeur Hoofdredacteur

Verkoop
Techniek en

ondersteuning
Redactie

TV Radio Internet

Inhoudelijke sturing

Reclame verkoop per kanaal

Bedrijfsvoering en HRM

Realisatie kanalen Inhoud leveren

Inhoudelijke sturing

Bedrijfsvoering

HRM
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In ons organisatiemodel is de rol van Directeur gericht op een stabiele bedrijfsvoering, het organiseren van 

de (technische) randvoorwaarden om de taken van de organisatie waar te maken en om de verkoop van 

het product te realiseren. De hoofdredacteur zorgt, in relatie met het programmmabeleidbepalende 

orgaan (pbo) voor de inhoudelijke realisatie van de inhoud van de diverse kanalen.  

De drie kanalen die we gaan exploiteren (televisie, radio en internet) kennen allen hun eigen dynamiek en 

specifieke voorwaarden voor de wijze waarop inhoud gepresenteerd kan worden. De redactie zal dus voor 

ieder kanaal individueel een afweging moeten maken of dit het juiste kanaal is voor het voorliggende item 

en op welke wijze dit gepresenteerd kan worden. Als voorbeeld; het openen van een nieuw buurtcentrum 

door de wethouder: dit kan op televisie gedaan worden door een kort item met beelden van de handeling. 

Deze beelden kunnen ook op internet geplaatst worden met een tekst erbij die uitleg geeft voor gebruikers 

die het filmpje op dat moment niet kunnen of willen bekijken. Op de radio zijn beelden niet waardevol 

maar een gesproken item, eventueel met een quote van de wethouder uit het filmpje, geven de luisteraar 

het juiste beeld.  

Verkoop van reclame is een belangrijk punt voor de organisatie. Hiermee wordt gegarandeerd dat we 

onafhankelijker kunnen opereren dan wanneer we alleen subsidie krijgen. Verkoop van reclame gebeurt 

geheel gescheiden van de redactie om te voorkomen dat belangen elkaar kunnen gaan tegenwerken. Wel 

worden alle kanalen benut om verkoop mogelijk te maken. Hiermee kan een interessant palet aan 

reclamemogelijkheden worden geboden aan ondernemers in Dordrecht en de regio.  
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Centrale redactie 
Het centrale knooppunt om informatie via de beschikbare kanalen te verspreiden vormt de centrale 

redactie. Hierin zitten medewerkers (betaald en vrijwillig) die zorgen voor het verzamelen, bewerken en 

distribueren van nieuws en informatie. Om dit goed te laten verlopen is een centraal systeem één van de 

randvoorwaarden. Dit systeem zorgt ervoor dat berichten snel en eenvoudig via meerdere kanalen 

verspreid kunnen worden. Het zorgt er ook voor dat de organisatie flexibeler kan werken dan in 

traditionele redacties. Medewerkers kunnen items voorbereiden waarna anderen deze kunnen overnemen 

en via een ander kanaal kunnen verspreiden.  

De redactie wordt aangestuurd door de hoofdredacteur en zal verder bestaan uit een aantal medewerkers 

die structureel de kwaliteit en inhoud bewaken. Daarnaast zijn vrijwilligers en stagiaires belangrijk voor de 

nieuwsvoorziening. Dit model is onder andere in Breda al uiterst succesvol met de website breda.nieuws.nl. 

Vrijwilligers uit de wijken spelen hierin een belangrijke rol om nieuws en informatie aan te bieden.  
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Televisie 
Een modern televisiekanaal zoals wij dat bij Next Media Dordrecht voorzien werkt niet meer met een 

traditionele uitzendcarrousel zoals die vaak bij lokale omroepen gehanteerd wordt. Hierbij wordt één keer 

per dag, of om de paar dagen, een uitzendblok van een 

uur gemaakt die vervolgens elk uur herhaald wordt.  

De technische mogelijkheden zijn ondertussen zo ver 

gevorderd dat het mogelijk is om een veel flexibelere 

programmering te hanteren. Vanuit de snelheid van 

informatievoorziening richten wij ons op een model 

die vergelijkbaar is met een traditionele kabelkrant. 

Nieuws, dat ook via de website verspreid wordt en geplaatst wordt op het moment dat het actueel is, 

wordt via dit kanaal als tekst aangeboden. Dit wordt afgewisseld met items die door de dag heen gemaakt 

worden en zodra ze klaar zijn meedraaien in het 

systeem. Dit wordt verder gecombineerd met 

interactieve items zoals foto’s van kijkers via Instagram, beelden vanuit de radiostudio (bijvoorbeeld bij 

interviews) en reacties die via de website binnenkomen.  

Het uiteindelijk doel is dat een kijker in een cyclus van ongeveer 20 minuten helemaal bij is met wat er op 

dat moment in Dordrecht speelt en alle facetten van het aanbod van Next Media Dordrecht heeft 

meegekregen.  

Een demonstratie van hoe dit in de praktijk gaat 

werken is te bekijken via de website: 

http://www.nextmediadordrecht.nl/videodemo.  

Naast dit continue systeem van nieuws en informatie 

is er op vaste tijden ook ruimte voor ‘traditionele’ 

programma’s. Hierbij valt te denken aan 

programma’s met diepte-interviews over actuele 

onderwerpen, wijk-tv of speciale rapportages over 

grote evenementen. Al deze programma’s worden 

ook via on-demand/ online kanalen verspreid zodat zoveel mogelijk mensen de inhoud tot zich kunnen 

nemen.  

 

  

FIGUUR 1 - KABELKRANT PAGINA 

FIGUUR 2 - RAPPORTAGE IN DE KABELKRANT 

http://www.nextmediadordrecht.nl/videodemo
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Radio 
De wijze waarop Next Media Dordrecht de radiozender invult zal niet veel afwijken van de manier waarop 

dit tot de zomer van 2016 gebeurde bij DrechtstadFM. Doordat we een evenwichtiger verdeling van 

financiële middelen tussen de verschillende kanalen willen creëren zullen we wel meer gaan realiseren van 

de doelstellingen die in 2012 al zijn neergelegd. Hierbij valt met name te denken aan meer uitzendingen 

en/of onderdelen daarvan vanaf locatie.  

Het format van de zender blijft ongewijzigd; gericht op een brede doelgroep en vergelijkbaar met landelijke 

zenders als Radio 2 en Q Music. Inhoudelijk willen we weer voldoen aan de wettelijke eisen door iedere dag 

5 uur radioprogramma’s te brengen die nieuws en informatie brengen aangevuld met 4 uur voor cultuur en 

educatie (afgeleid van de ICE normeringsregels uit de Mediawet).  

De programma’s die niet direct aan de ICE normering hoeven te voldoen 

zullen in ieder geval wel een Dordts karakter ademen. Het moet in alles 

voelen dat de radio dicht bij jou als luisteraar staat. De radio moet eigenlijk 

onderdeel worden van de Dordtse samenleving en overal aanstaan. Als je 

buiten Dordrecht komt luister je in de auto tot het niet meer kan en zodra je 

in de buurt bent wil je weer zo snel mogelijk terug naar de zender die jouw 

stad ademt.   

Andere speerpunten zijn het terugbrengen van sport op de radio en het 

behouden van succesvolle programma’s die de afgelopen jaren hun nut en 

meerwaarde voor de stad bewezen hebben. Hierbij valt te denken aan 

Studio de Witt maar ook aan LabFM, waarmee al jaren een vaak lastig te 

bereiken doelgroep (allochtone jongeren) gevonden wordt. Daarnaast willen we het aanbod verder 

uitwerken door nog ongebruikte formats te ontwikkelen. Eén voorbeeld hiervan is een discussieprogramma 

wat gepland is voor de zondagochtend. Hierin wordt gesproken over maatschappelijke thema’s belicht 

vanuit verschillende, bijvoorbeeld religieuze kanten.   
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Internet 
Nieuwsvoorziening via Internet is tegenwoordig voor veel mensen, zeker jongeren, de belangrijkste vorm 

van nieuwsvergaring. Next Media Dordrecht gaat werken via een ‘digital first’ principe waarbij de redactie 

zorgdraagt dat nieuws als eerste via internet verspreid wordt. Hierbij wordt aangegeven waar er later op 

andere kanalen meer te vinden zal zijn over het betreffende item.  

Belangrijk onderdeel van de positionering van internet is de interactie met de inwoners van Dordrecht. 

Door prikkelend te zijn en scherp op het nieuws te zitten willen we reacties van burgers krijgen. Hierbij 

wordt de website van Next Media Dordrecht gelinkt aan relevante social media kanalen zodat de 

verspreiding van nieuws zo optimaal mogelijk gaat en er zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van ons 

product.  

We zetten in ieder geval de volgende internetmiddelen in: 

 Website – Eigen platform voor nieuws en informatie, legt de link tussen alle andere vormen van 

distributie (links naar social media en naar radio en televisie) 

 Facebook – Gekoppelde berichten en ruimte voor reacties 

 Youtube – Een eigen kanaal op Youtube voor het publiceren van items 

 Soundcloud – Een eigen kanaal om audiofragmenten te plaatsen 

 Instagram – Foto’s van Dordrecht en beelden van items 
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Interactie tussen kanalen 
Hoewel elk kanaal zijn eigen dynamiek kent zoeken we nadrukkelijk het verband tussen de verschillende 

kanalen. De wijze waarop illustreren wij graag aan de hand van een aantal voorbeelden.  

 

 

 

 

 

  

Verkeersongeluk 
Er is een verkeersongeluk gebeurt op de kruising van de Galileilaan en de Kaptyenweg. Terwijl een 

cameraman/verslaggever (camjo) onderweg gaat wordt op de redactie het eerste bericht in het centrale 

systeem ingevoerd en direct via de website geplaatst. De camjo maakt een item over het ongeluk waarbij 

gelukkig geen gewonden zijn. Een kort beeld van een kapotte scooter tegen de stadsbus is voldoende. Met 

dit beeld gaat hij terug naar de redactie waar dit gemonteerd wordt met een korte voice-over. De tekst 

hiervoor voegt hij toe aan het centrale systeem waardoor de bijgewerkte versie van het item direct via de 

website zichtbaar is. Ook draait deze tekst nu mee op de televisie in de kabelkrant. Na het gereedmaken van 

het filmpje wordt deze via de website en via de kabelkrant getoond in aansluiting op het tekst-item. Het 

nieuwsbericht wordt klaargezet voor het regionieuws dat op de radio op het half uur wordt uitgezonden.  

Politiek 
Tijdens de raadsvergadering op dinsdagavond wordt een controversieel beleidsstuk besproken. Gedurende 

de bespreking houdt een verslaggever via Twitter geïnteresseerden op de hoogte. Op belangrijke momenten 

wordt het stuk in het centrale systeem aangepast met de meest actuele stand van zaken. Deze wordt 

gepubliceerd en is via internet en de kabelkrant direct gepubliceerd. In de laatste ronde van het regionieuws 

op de radio wordt dit item ook nog meegenomen. Na afloop van de spannende raadsvergadering worden 

een aantal raadsleden geïnterviewd. Dit gebeurt door een camjo; zodat er beelden en gesproken tekst 

beschikbaar is. Deze worden ter plekke verwerkt in het centrale systeem zodat de tekstuele informatie 

beschikbaar is via internet en de kabelkrant. De verslaggever haakt hierbij ook direct in op een reactie die via 

de website is binnen gekomen.’s Avonds laat wordt het item gemonteerd voor tv en de audio van het item 

wordt klaargezet om de volgende ochtend uitgezonden te worden op de radio. Het item draait direct mee in 

de kabelkrant.  
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Financiën 
Aan inkomsten verwachten we twee bronnen aan te kunnen spreken: 

 Gemeentelijke subsidie 

 Inkomsten uit markt activiteiten. Ik vind andere markt activiteiten raar klinken en zou er andere 

bronnen maken 

Gemeentelijke subsidie 
Next Media Dordrecht gaat bij de plannen die we hier presenteren uit van  de subsidie die door de 

gemeente op dit moment verstrekt wordt. In 2017 stelt de gemeente een bedrag van € 250.000 

beschikbaar aan de lokale omroep, ten opzichte van de wettelijke minimale subsidie van € 70.000. In de 

discussie vorig jaar over de financiering van de lokale omroep in combinatie met de ambities en 

verwachtingen is geopperd om de subsidie substantieel te verhogen. Dit laatste zou er voor moeten zorgen 

dat de gewenste producten geleverd kunnen worden, ongeacht het succesvol verwerven van andere 

inkomsten.  

Inkomsten uit markt activiteiten andere bronnen 
De advertentiemarkt in Dordrecht is niet zo heel groot; een tweetal weekbladen, aangevuld met 

kleinschaliger initiatieven zijn de grootste concurrentie. Daarnaast zijn er andere vormen van adverteren 

zoals abri’s en lichtbakken, en folders die huis-aan-huis verspreid worden. Een voorzichtige inschatting leert 

ons dat de advertentiemarkt in Dordrecht minimaal rond de € 2.500.000, en € 3.000.000 op jaar basis ligt. 

Het streven van Next Media Dordrecht is om in drie jaar ongeveer 10 tot 15 % van deze markt te 

veroveren. Wat dus inkomsten zou opleveren tussen de € 250.000 en € 450.000 per jaar.  

Dit marktaandeel denken wij te kunnen halen omdat Next Media Dordrecht een aantal mogelijkheden gaat 

aanbieden die tot nu toe in Dordrecht nog niet, of nauwelijks benut worden; adverteren met radioreclame, 

met pagina’s op de kabelkrant of met reclamespots op televisie rondom programma’s. Daarnaast kunnen 

we in combinatie met deze vormen van adverteren ook ruimte op de website verkopen, wat voor een 

aantal andere nieuwssites in Dordrecht nu al een goede inkomstenbron is.  

Uitgaven 
In het eerste jaar zullen er, ten opzichte van de wijze waarop de subsidie nu wordt ingezet, twee 

wijzigingen worden doorgevoerd: 

 De subsidie wordt deels ingezet om te investeren in de benodigde middelen om uitzendingen 

mogelijk te maken. We begroten deze initiële investering op maximaal € 85.000.  

 De inzet van personeel zal als eerste gericht zijn op het aannemen van een verkoper, om zo snel 

mogelijk te starten met het binnenhalen van eigen inkomsten. De enige andere personeelskosten 

betreffen een hoofdredacteur om de inhoudelijke kant van onze plannen vorm te geven. De 

functie van directie zal het eerste jaar waargenomen worden door het bestuur met de 

nadrukkelijke intentie om na een jaar deze op te kunnen vullen met een betaalde kracht.  

Het bedrag dat daarna nog resteert (geschat € 130.000) wordt gebruikt voor de dekking van structurele 

kosten (huur, verbindingen, afdracht buma-stemra, stroom etc.). Wat daarna nog resteert is beschikbaar 

om betaalde medewerkers voor redactietaken in te zetten, allereerst de hoofdredacteur. 
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De globale begroting zal er in vijf jaar als volgt uit zien: 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Inkomsten € 270,000 € 350.000 € 470.000 € 500.000 € 525.000 

Subsidie € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 € 250.000 

Reclame1 € 20.000 € 100.000 € 220.000 € 250.000 € 275.000 

Uitgaven € 270.000 € 350.000 € 470.000 € 500.000 € 525.000 

Investeringen2 € 85.000 € 30.000 € 30.000 € 60.0003 € 35.000 

Operationele 
kosten4 

€ 65.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 € 65.000 

Personeelslasten5 € 65.000 € 155.000 € 195.000 € 195.000 € 225.000 

Overige 
productiekosten6 

€ 55.000 € 100.000 € 180.000 € 180.000 € 200.000 

 

Van de drie kanalen die wij willen gaan benutten is televisie verreweg het duurst. In ons plan, uitgewerkt in 

onze begroting, gaan we er vanuit dat we vanaf het derde jaar voldoende middelen hebben om het aanbod 

op televisie steeds verder uit te breiden. Naast de primaire nieuwsvoorziening (kabelkrant en items met 

bewegende beelden) willen we zo snel mogelijk ook grotere, maatschappelijk relevante producties 

brengen. Dit verklaart de stijgende kosten onder ‘Overige productiekosten’.  

De keuze om op te bouwen in drie jaar is weloverwogen gemaakt. Het zorgt ervoor dat de financiële basis 

voldoende ontwikkeld kan worden. Dit zal op de lange termijn voor de omroep gunstig zijn; het geeft 

stabiliteit om niet van één inkomstenbron afhankelijk te zijn.  

De begroting is wel zodanig opgesteld dat we wel vanaf de start een volledig product aan gaan bieden aan 

de burgers. De drie kanalen zullen binnen alle wettelijke kaders ingevuld worden. De kwaliteit van het 

product dat we vanaf het eerste moment gaan aanbieden is namelijk direct te koppelen aan het succes 

waarmee inkomsten uit de markt gehaald kunnen worden.  

De keuze om in het eerste jaar weinig personeelskosten te maken resulteert er automatisch in dat veel 

werk het eerste jaar gedaan zal worden door vrijwilligers. Vanaf het tweede jaar zal het personeelsbeleid 

erop gericht zijn de functies van directeur en redactiemedewerkers zo snel mogelijk in te vullen .Ook zal 

het nodig zijn voor de stabiliteit op langere termijn om de capaciteit aan verkopers uit te breiden.   

                                                             
1 Bij deze begroting zijn we uitgegaan van een conservatieve schatting van de reclame inkomsten. Over een 
periode van vijf jaar is dit een lastig te voorspellen factor (waarbij we afhankelijk zijn van externe factoren als de 
economische ontwikkeling). We kiezen er daarom bewust voor deze laag te begroten.  
2 Investeringen inclusief afschrijvingslasten op jaarbasis. 
3 In de lopende periode zullen een aantal investeringen gedaan moeten worden, zoals de overstap naar DAB+ 
voor de radio. Deze begroten we vooralsnog voor 2021. 
4 Operationele kosten zijn structurele uitgaven voor huur, elektriciteit en signaaltransport.  
5 De opbouw van personeelslasten gaat uit van een eerste jaar waarin vooral met vrijwilligers gewerkt wordt en 
één vaste kracht om reclameverkoop te verzorgen en één part-time hoofdredacteur. Hiermee is ook de eerste 
investering gefinancierd. Vanaf het tweede jaar is er in de begroting ruimte om met vast personeel op de 
redactie te werken.  
6 De overige productiekosten bevatten de variabele kosten voor het maken van de programma’s. Hieronder valt 
onder andere de inhuur van freelancers en het ad hoc inzetten van verbindingen voor locatie-uitzendingen.  
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Pbo 
Het pbo vult een belangrijke rol in de organisatie. Het is de scharnier waarmee we onze maatschappelijke 

verankering vormen. We zijn dan ook uitermate gelukkig met de namen van mensen die zich verbonden 

hebben aan ons plan. Mensen die op maatschappelijk vlak belangrijk zijn voor Dordrecht en die de 

komende jaren actief willen participeren in het vaststellen, verscherpen en halen van de doelstellingen die 

we hebben.  

Naam Contactgegevens Stroming 

Marco van Schaardenburg Nieuwstraat 109  
3311XR Dordrecht 
06-41835588 

Media/ Ondernemers 

Mignon Nusteling Wolwevershaven 43  
3311AW Dordrecht 
06-30784677 

Cultuur 

Hillouise Raghubar Cornelis Houtmanstraat 116 
3317 AJ Dordrecht  
06-18466646 

Jongeren / Allochtonen 

Mustapha Igozoul Aletta Jacobs-erf 118 
3315EG Dordrecht 
06-30456477 

Allochtonen 

Hafid Yachou Koningsstraat 13 
3319RK Dordrecht 
06-18263934 

Onderwijs/ Jongeren 
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Medewerkers 
Next Media Dordrecht kan alleen bestaan dankzij de medewerkers. Mensen die hart hebben voor 

Dordrecht en voor media. Mensen die achter de basistaak staan van de lokale omroep. Hieronder treft u de 

medewerkers aan van Next Media Dordrecht. Mocht Next Media Dordrecht de licentie krijgen zal de lijst 

nog verder uitgebreid worden. Bij de huidige licentiehouder is nog volop talent aanwezig dat wij zeker niet 

willen laten gaan.  

Bestuur 

 

Martijn Snel – 
Voorzitter 

 

Nienke D’havé – 
Secretaris 

 

Robin Breedveld – 
Penningmeester 

 

Sander de Haas 

Adviseurs 
 Mattie Valk  

(Media adviseur) 

 

Barry Olthoff 
(Financieel adviseur) 

 

Edwin van der Plank 
(Technisch adviseur) 

 

Nina Kesar 
(Juridisch adviseur) 

 

Overige medewerkers 
Next Media Dordrecht kan een beroep doen op een groot aantal medewerkers. Ervaren mensen die veelal 

in de mediawereld werkzaam zijn. Ook de huidige medewerkers van RTV Dordrecht zullen hun  plek krijgen 

bij Next Media Dordrecht. Hiermee zorgen we dat de investering uit de periode tot en met 2016 in de 

lokale omroep, het talent en de programma’s niet helemaal verloren gaat. Voor een uitgebreide lijst van 

onze medewerkers verwijzen we graag naar onze website: http://www.nextmediadordrecht.nl.  

Mocht Next Media Dordrecht de zendmachtiging krijgen zullen wij starten met een totaal aantal 

medewerkers van rond de 30 tot 35. Om de plannen te realiseren verwachten wij in de vijf jaar die dit plan 

beslaat door te groeien in de richting van 60 medewerkers, grotendeels vrijwilligers en een kern van 

betaalde krachten.  

http://www.nextmediadordrecht.nl/
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