Beleidsplan Stichting Streekomroep West-Friesland (WEEFF) voor 2020
Op 8 augustus 2017 heeft de samenwerking tussen Radio Hoorn, Radio Enkhuizen en de
Streekomroep West-Friesland geleid tot een fusie. De nieuwe Stichting Streekomroep WestFriesland (WEEFF) dient als voorbeeld in het door de VNG en NPLO voorgestane nieuwe
regionale omroepenmodel. WEEFF is een zelfstandige omroep met een geldende aanwijzing
van het Commissariaat van de Media tot april 2023 en die op velerlei terreinen is gaan
samenwerken met NH-Media.
De samenwerking met NH-Media heeft in 2019 nadrukkelijk vorm gekregen en is vooral
gericht op content en uitwisseling van daarvan volgens art 2.71 van de Mediawet. Dit heeft
er toe geleid dat op 1 oktober 2019 ondertekening van het samenwerkingsconvenant met
de regionale omroep NH plaatsvond. Vertegenwoordigers van zowel onze regiogemeenten
alsook het Ministerie van OC en W en NPLO waren hierbij aanwezig.
Deze samenwerking moet verder leiden tot realisering van een optimale en media brede
nieuwsvoorziening ten behoeve van de 7 in de streek liggende gemeenten. De
nieuwsvoorziening is toegankelijk via 1 radiozender, 1 tv-kanaal, 1 website en aanvullend
gebruik van andere sociale media, zoals o.a. Facebook, YouTube en Twitter. Deze
mediabrede inzet is noodzakelijk om de inwoners van de streek optimaal te voorzien van
nieuws dat actueel, onafhankelijk en informatief is en tevens voldoet aan de geldende ICEnorm.
De WEEFF-website voor het nieuws wordt gedeeld met NH, maar WEEFF heeft daarop
duidelijk haar eigen segment. De radiosectie van WEEFF werkt daarnaast volledig
zelfstandig en heeft zelfs een eigen website. Via doelgroepenprogramma’s wordt er in het
weekend ruim aandacht besteed aan zakelijk en sportief West-Friesland. Daarnaast wordt
dagelijks, via radio en televisie, zo veel mogelijk aandacht geschonken aan plaatselijke en
regionale evenementen en nieuws.
De samenwerking leidt er ook toe dat nieuws met elkaar wordt uitgewisseld vanuit de
filosofie dat een streekredactie als geen ander nieuws uit de haarvaten van de samenleving
kan halen. Verregaande samenwerking zorgt ervoor dat thans 4 NH-journalisten structureel
deelnemen aan deze streekredactie naast de medewerkers en vrijwilligers van WEEFF, die
redactioneel werkzaam zijn. Begeleiding en opleidingen van omroepmedewerkers en vrijwilligers worden door NH kosteloos gerealiseerd. Uit kosteZnbesparingsoogpunt wordt
verder zoveel mogelijk gebruik van de techniek en technische ondersteuning vanuit NH. Een
deel is hiervan reeds gerealiseerd. Gestreefd wordt om in het eerste kwartaal 2020 de
laatste hand te leggen aan de omzetting van techniek van Media Choice naar NH Media.
Als eerste fusieomroep in het kader van het opschalingbeleid van de landelijke overheid en
de VNG om te komen van ongeveer 280 lokale omroepen tot een 70-tal streek omroepen,
wil het bestuur van WEEFF in 2020 voldoen aan de 20 NPLO-criteria van het Keurmerk
Nederlandse Streekomroepen. Als dat lukt, kan WEEFF een beroep doen op de bij het
ministerie van OCW beschikbare gelden voor dit soort nieuwe streek omroepen. Zodra de
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ruimere financiële positie van de omroep dit toelaat, wil WEEFF haar redactie met
journalisten uitbreiden, waardoor de regionale nieuwsgaring nog meer tot recht kan komen
en de balans met NH Media wordt verbeterd. Ook daarnaast zullen de mogelijkheden tot
speciale subsidieaanvragen om tot uitbreiding te komen, worden benut.
Onderdeel van de criteria om het Keurmerk te verkrijgen is het hebben van een PBO
(Programmabeleid Bepalend Orgaan). In 2020 zal een nieuw PBO worden ingericht met
financiële hulp van NLPO als pilot voor andere streekomroepen. Het nieuwe PBO moet
maximaal de mogelijkheden binnen de Mediawet benutten om niet alleen het programma
beleid te formuleren en te toetsen maar ook een klankbord te zijn voor redactie en bestuur
en ambassadeur in de streek.
Voor 2020 is het de bedoeling dat gedurende het gehele jaar nadrukkelijk accenten worden
gelegd bij de politieke ontwikkelingen in de betreffende 7 gemeenten. Deze gemeenten
hebben de mogelijkheid zelfstandig nieuws aan te bieden. Hiervoor wordt nog te weinig
gebruik gemaakt van WEEFF en dit zal door WEEFF, ook in 2020, zoveel mogelijk worden
geactiveerd. Tevens zal met gemeenten besproken worden hoe verdere invulling gegeven
kan worden aan de journalistiek als waakhond van het openbaar bestuur.
Met het bedrijfsleven zal in 2020 worden gesproken over de mogelijkheden om via WEEFF
aandacht aan bijzondere bedrijven in de streek te geven. Tevens zal worden bekeken of dit
onderdeel kan zijn van een breder verdienmodel voor WEEFF naast de gemeentelijke
subsidies.
Het werken vanuit 2 studio’s ten behoeve van uitzendingen naar de inwoners van WestFriesland was een veel te kostbare aangelegenheid. Reden voor het bestuur uitsluitend
gebruik te gaan maken van de moderne studio in Enkhuizen. Per 1 augustus 2019 is de sterk
verouderde Studio Hoorn daarom volledig ontruimd en gesloten. Alle uitzendingen worden
nu vanuit, het toch wat decentraal liggende, Enkhuizen verzorgd. Het bestuur heeft voor de
toekomst van WEEFF een plan van eisen opgesteld voor de realisering van 1 nieuwe studio,
die veel centraler in de regio gepositioneerd moet gaan worden. Op basis van dit plan van
eisen zal in 2020 samen met gemeenten naar mogelijkheden worden gezocht. Overigens
voldoet de techniek van de studio en voor het veldwerk en worden geen grote
investeringen voorzien in 2020.
In 2020 streeft het bestuur van WEEFF naar het verkrijgen van de culturele ANBI status, die
mogelijk helpt aanvullende middelen te verwerven en in ieder geval voor de vrijwilligers de
mogelijkheid van kostenaftrek voor de belasting faciliteert. Als eerste stap is de notaris
gevraagd om de statuten van WEEFF te beoordelen op haalbaarheid van aanvraag culturele
ANBI status.
Het bestuur zal in 2020 op zoek gaan naar een extra bestuurslid, die bij voorkeur de rol van
penningmeester wil vervullen. Enerzijds om daarmee te voldoen aan een gewenste omvang
van het bestuur volgens de criteria voor de ANBI status en anderzijds om de financiële
kennis en kunde van het bestuur te versterken.
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Tenslotte zal WEEFF in 2020 blijven zoeken naar medewerkers voor radio en
nieuwsvoorziening. Bestaande en nieuwe medewerkers zullen worden ingewerkt en er
worden opleidingsmogelijkheden geboden middels andere medewerkers, NH Media en elearning van NLPO.

Besproken in bestuursvergadering 15 januari 2020

3

