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a) Inleiding 

 
Voor u ligt het jaarverslag van Omroep Houten 2016.  
 
Dit jaarverslag bestaat uit een bestuurlijk gedeelte en een programma-inhoudelijk gedeelte en is tot 
stand gekomen in nauwe samenwerking met de programmacoördinatoren, de hoofdredacteur en de 
redactieraad.  
 
Het jaar 2016 was in alle opzichten een overgangsjaar. Een jaar waarin veel vrijwillige nieuwe 
medewerkers zich aan onze omroep hebben verbonden en ook een aantal medewerkers die 
jarenlang voor onze omroep actief zijn geweest afscheid heeft genomen.  
Het was tevens een jaar waarin de nieuwe organisatiestructuur geïmplementeerd en verder vorm 
gegeven werd. In dit jaarverslag leest u er alles over. 
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om alle vrijwilligers binnen de omroep en de leden van het 
PBO te danken voor hun inzet voor de omroep in 2016.  
 
We wensen u veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Stichting Media Houten, 
Namens deze, 
 
Paul van Ruitenbeek 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                     Vrijwilligers Omroep Houten bij Seizoenafsluiting 8 juli 2016 
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2. Het overgangsjaar 2016  

a. Wijziging in de organisatiestructuur 

Eind 2015 werd afscheid genomen van hoofdredacteur Arthur Vierboom en bestuursvoorzitter Ger 

Kroes. Arthur Vierboom werd opgevolgd door hoofdredacteur Ronald Westerveen. Westerveen werd 

aangesteld door het PBO na een uitgebreide sollicitatieprocedure. De nieuwe bestuursvoorzitter Paul 

van Ruitenbeek was al bestuurslid in het bestuur van de omroep en wisselde dus binnen het bestuur 

van rol.  

Hoofdredacteur Ronald Westerveen etaleerde tijdens de sollicitatieprocedure een aantal ambities 

die door het bestuur werden onderschreven. Zo was er binnen de omroep behoefte aan het verder 

verbeteren van de kwaliteit van onze programma’s door gerichte ondersteuning en begeleiding van 

programmamakers. Ronald Westerveen had een aantal ideeën om hier invulling aan te geven. 

b. Instellen redactieraad 
 
De communicatie tussen leiding (hoofdredacteur en bestuur) enerzijds en programmamakers 
anderzijds kan worden verbeterd door het instellen van een redactieraad waarin afgevaardigden van 
de verschillende geledingen van de omroep (techniek, radio, video, communicatie & PR, website) 
plaatsnemen. Voorheen was er alleen het bestuur samen met de hoofdredacteur, die daardoor veel 
tijd kwijt was aan diverse taken. Door het instellen van de redactieraad kunnen taken ook over meer 
personen worden verdeeld, hetgeen ook paste bij de ambities van de nieuwe hoofdredacteur qua 
tijdsbesteding. De redactieraad is van start gegaan in januari 2016. In de redactieraad werden de 
personen actief die al op de sleutelposities actief waren.  
 
c. Afbakening taken en rollen redactieraad en bestuur  
 
De komst van de redactieraad betekent iets voor de organisatie van de omroep. De lijn is dat het 
bestuur met name een verantwoordelijkheid draagt voor de organisatie in relatie tot partners 
(supporters, PBO, gemeente, Orlon, Ring om Utrecht) en de financiële en juridische kant van de 
omroep (begroting, jaarrekening, statuten, overeenkomsten). De redactieraad zal zich vooral 
bezighouden met het maken, verbeteren en uitdragen van de producten (programma’s op de radio, 
video, website) die de omroep levert. De hoofdredacteur is de verbindende schakel: voorzitter van 
de redactieraad en adviseur van het bestuur, boegbeeld naar buiten toe.  
 
d. De praktijk 
 
De nieuwe hoofdredacteur ging voortvarend aan de slag. In het bestuur werd met de hoofdredacteur 
van gedachten gewisseld over de nieuwe organisatiestructuur. Van de redactieraad leden werd 
gevraagd mee te denken in het belang van de omroep, ook buiten hun eigen taakveld.  In het begin 
was dit voor alle betrokkenen een ontdekkingstocht. Er werd nagedacht over de invulling van de 
verschillende rollen en met name op financieel gebied betekende de nieuwe structuur ook een 
verandering van de rol van het bestuur. Daar waar eerst alle financiële beslissingen na overleg met 
de hoofdredacteur door het bestuur werden genomen, werd er nu afgesproken dat de redactieraad 
binnen de door het bestuur vastgestelde financiële kaders keuzes kon maken.  
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Op het gebied van communicatie & PR leverde de nieuwe structuur eveneens een zoektocht op. Een 
deel van de beschikbare tijd werd hierdoor in deze opstartperiode minder efficiënt ingezet.  
De nieuwe hoofdredacteur heeft zich ingespannen om binnen de nieuwe structuur op korte termijn 
resultaten te bereiken. Het bestuur is hem daarvoor erkentelijk. Niet op alle terreinen bleek het snel 
behalen van resultaat mogelijk. Zo is en blijft het supporters plan, waarmee de omroep naast de 
bekostiging1 door de gemeente eigen middelen zou moeten genereren, een punt van zorg. Het is niet 
makkelijk om deze geldstroom goed op gang te brengen en binnen de omroep zijn er onvoldoende 
liefhebbers die hier met veel enthousiasme werk van willen en kunnen maken.  
 
e. Vertrek hoofdredacteur 
 
Nadat er na de opstartperiode op meerdere terreinen fundamentele verschillen van inzicht 
ontstonden tussen hoofdredacteur en het bestuur en tussen de hoofdredacteur en de redactieraad 
en enkele redacties heeft de hoofdredacteur de conclusie getrokken dat hij bij het vervullen van zijn 
opdracht niet voldoende succesvol kon zijn. Hij heeft daarom besloten zijn functie neer te leggen.  
Het bestuur heeft hierop in overleg met hem een persbericht uitgebracht waarin zijn vertrek werd 
gemeld. Het PBO en de gemeente werden ook geïnformeerd.  
 
f. Hoofdredacteur ad interim 
 
Met het vertrek van de hoofdredacteur ontstond een vacature die om twee redenen niet meteen 
werd ingevuld. Enerzijds kost het zoeken naar een nieuwe hoofdredacteur tijd, anderzijds was er bij 
de medewerkers en het bestuur ook behoefte aan een periode van relatieve rust door het maken 
van een pas op de plaats. De veranderingen waren elkaar te snel opgevolgd en de noodzaak werd 
gevoeld eerst en vooral aandacht te besteden aan de onderlinge verhoudingen binnen de omroep.  
Het bestuur heeft onmiddellijk na het vertrek van de hoofdredacteur een gesprek gevoerd met de 
redactieraad. Charles Verwimp, die namens de videosectie lid is van de redactieraad werd bereid 
gevonden de rol van hoofdredacteur ad interim op zich te nemen. Hij vervulde zijn rol met verve. Hij 
is aan de slag gegaan en heeft zijn verbindende rol vervuld. Charles Verwimp heeft vooral 
geïnvesteerd in het functioneren van de redactieraad. Er was door de individuele leden van de 
redactieraad hard gewerkt en op dat moment al veel bereikt, maar de samenstelling van het team en 
de positionering van de redactieraad binnen de omroep vroegen wel om aandacht. Er hebben enkele 
wijzigingen in de personele invulling van de redactieraad plaatsgevonden, soms op initiatief van 
leden van de redactieraad zelf, soms op verzoek van de hoofdredacteur in afstemming met het 
bestuur.  
 
g. Selectie nieuwe hoofdredacteur: Gerard Hurkmans 
 
Het bestuur is aan de slag gegaan om tot een nieuwe voordracht voor benoeming van een 
hoofdredacteur door het PBO te komen. Ditmaal werden de gesprekken in een vroegtijdig stadium 
niet alleen gevoerd door de leden van het bestuur, maar ook door Leon ten Koppel, afgevaardigde 
van het PBO. Er kwamen op de vacature twee reacties, allebei van –naar het oordeel van de 
selectiecommissie- benoembare kandidaten. In een tweede ronde is aan de kandidaten gevraagd 
contact te leggen met de hoofdredacteur ad interim en om een plan van aanpak te maken voor de 
redactieraad. Uit deze procedure kwam als voor te dragen kandidaat naar voren Gerard Hurkmans, 
reeds geruime tijd aan de omroep verbonden als programmamaker bij het programma “Daar Hou Ik 
U aan!” Het bestuur heeft hem bij de programmamakers geïntroduceerd tijdens het 
“vrijwilligersevent” dat kort voor de zomer plaatsvond in cultuurcentrum Schoneveld.  

                                                           
1 Bedragen die gemeenten betalen aan hun eigen omroep op grond van de bekostigingsplicht in de Mediawet. 
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Redactieraad 30 augustus 2016 (Youri, René, Charles, Toke, Martin, Gerard) 
 
Gerard Hurkmans is in de zomer al voortvarend aan de slag gegaan door met veel mensen binnen de 
omroep te spreken. Hij heeft zich in korte tijd verdiept in zowel de interne organisatie als de 
positionering van de organisatie buiten de deur. Het bestuur is buitengewoon gelukkig met de 
nieuwe hoofdredacteur en kijkt uit naar een lange periode van samenwerking. Een van de eerste 
producten die de hoofdredacteur heeft opgeleverd is het jaarplan 2017 dat door het PBO is 
vastgesteld.  
 

3. Externe ontwikkelingen 
 

a) Omroep Houten geen onderdeel streekomroepconcept Olon/NLPO 
 
Binnen de omroep waren in 2016 ontwikkelingen, maar buiten de omroep stond de wereld ook niet 
stil. Zoals bekend is de NLPO in 2015 bezig geweest met het organiseren van een grote verandering in 
de wereld van de lokale omroepen. Het NLPO zet – samen met de vereniging van lokale omroepen 
Orlon- in op het samenstellen van streekomroepen als nieuw organisatiemodel voor lokale 
omroepen.  
Het bestuur heeft deze ontwikkelingen met belangstelling en een kritische blik gevolgd. Het NLPO wil 
graag dat er in iedere gemeente een Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA) beschikbaar is. Daar 
verstaat de NLPO onder andere onder: een integraal aanbod van radio, tv, website e.d. Door de 
krachten van verschillende lokale omroepen samen te voegen in één regionale organisatiestructuur 
zouden volgens de Orlon en de NLPO-schaalvoordelen kunnen worden behaald en kan er meer geld 
worden gegenereerd door het samenvoegen van de bekostiging van verschillende gemeenten. De 
NLPO en Orlon hebben in 2016 op een vrij indringende wijze aan de lokale omroepen duidelijk 
gemaakt dat dit de gewenste inrichting is. Zo ontving het bestuur brieven waarin moest worden 
aangegeven met welke omroepen Omroep Houten samen zou moeten gaan werken door het 
oprichten van een streekomroep.  
Het bestuur heeft zich uitgebreid over deze materie gebogen en daarbij ook overleg gevoerd met de 
wethouder media in Houten, Jocko Rensen (PvdA). De gedachtegang van de NLPO om te komen tot 
een streekomroep wordt door Omroep Houten niet onderschreven. De belangrijkste reden hiervoor 
is dat wij primair een lokale vrijwilligersorganisatie zijn en dat ook willen blijven. De betrokkenheid 
van onze vrijwilligers is lokaal gebonden. We zien onze vrijwilligers niet enthousiast afreizen naar 
Nieuwegein of een andere buurgemeente om daar in een studio programma’s over Houten te 
maken. Orlon en NLPO wensen een professionaliseringsslag van de lokale omroepen en menen dat te 
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kunnen bereiken door de inzet van meer betaalde krachten en grotere geldstromen. Structureel 
verslag doen van nieuws (een nieuwsorganisatie) is een vanzelfsprekend onderdeel van de ambities. 
Omroep Houten heeft juist gekozen om te werken van onderop: als een vrijwilliger een verhaal wil 
maken omdat het interessant is, dan wordt het gemaakt. Als er geen vrijwilligers zijn komt er geen 
product tot stand.2 We brengen geregeld wel nieuws, maar het brengen van nieuws is geen primaire 
taak van de omroep. Er is dan ook geen vast nieuwsprogramma over Houten. Mocht de omroep zich 
willen ontwikkelen tot een nieuwszender dan vraagt dat een ander soort organisatie met betaalde 
krachten.  
 
Omroep Houten kan met de beschikbare financiële middelen niet voldoen aan de eis van het lokaal 
toereikend media-aanbod zoals geformuleerd door OLON en het NLPO. Door samen te werken met 
andere media in Houten hebben we desondanks een groot bereik en zijn we een belangrijk 
onderdeel geworden van het Houtense medialandschap. De gemeenteraad van Houten heeft ons in 
2015 aangewezen als de lokale omroep van Houten daarmee verklaard dat wij voldoende in de 
Houtense samenleving geworteld zijn. Daar hebben we geen streekomroep voor nodig.  
 
Het bestuur heeft het ingenomen standpunt ten aanzien van een streekomroep verwoord in een 
brief aan de Orlon. Een kopie daarvan is gezonden naar de omroepen in de regio, de gemeenteraad 
van Houten, de wethouder en het Commissariaat voor de Media.  
De wethouder kreeg op zijn beurt ook verzoeken van het NLPO en heeft richting het NLPO het 
standpunt van de omroep onderschreven.  Hij heeft zich daarnaast via een blog uitgelaten over de 
streken van Orlon3. Over deze blog werd de wethouder door de omroep geïnterviewd4. 
 

b) Gevolgen van het niet aansluiten bij de streekomroep 
 
Omroep Houten ondervindt wel gevolgen van de landelijke ontwikkelingen. In het kader van de 
streekomroep verandert de Orlon haar dienstverlening aan de leden. Zo wordt de media hub zoals 
wij die nu gebruiken niet meer onderhouden en verwacht de Orlon dat alle omroepen zich op een 
nieuwe media hub aansluiten waar substantiële kosten voor in rekening worden gebracht. In haar 
uitingen blijven Orlon en NLPO zich richten op de streekomroepen. We hopen dat de negatieve 
gevolgen in omvang beperkt blijven. We blijven ook in 2017 de ontwikkelingen volgen.  
 

c) Voorstel commerciële partij voor het maken van Tv-programma’s 
 
Met het PBO is in 2016 ook een aanbod besproken van een commerciële partij in Houten die graag 
TV-programma’s wilde gaan maken voor omroep Houten. Er zijn zowel door hoofdredacteur Gerard 
Hurkmans als door voorzitter Paul van Ruitenbeek enkele gesprekken gevoerd met een commerciële 
partij. De terugkoppeling uit deze gesprekken heeft geleid tot een bestuursbesluit, waarin werd 
besloten niet met deze commerciële partij verder te gaan.  Aan het PBO is over deze beslissing advies 
gevraagd. Het bestuur heeft het besluit genomen omdat enerzijds het ontvangen aanbod 
onvoldoende concreet was en anderzijds het karakter van een publieke omroep moeilijk te 
handhaven is als TV-uitzendingen alleen commercieel gefinancierd kunnen worden.  

 
 

                                                           
2 Bij de radio redacties wordt wel aan onze vrijwilligers gevraagd gedurende een seizoen actief te zijn om de 
continuïteit van programma’s zoveel mogelijk te kunnen garanderen. 
3 https://jockorensen.wordpress.com/2016/04/26/de-streken-van-olon/ 
4 http://omroephouten.nl/artikel/26594114/wethouder-rensen-analyseert-streken-olon 
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4. Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) 
 
Omdat Omroep Houten een publieke omroep is, moet op grond van de Mediawet de Omroep 
maatschappelijk gedragen worden; dit gebeurt door het PBO waar in 9 maatschappelijke sectoren 
zijn vertegenwoordigd door 9 vrijwilligers.   
 
Het PBO heeft Ad van Andel (onderwijs) en Daniël van Geest (natuur en milieu) benoemd als 
voorzitter en secretaris van het PBO. Verder zijn lid: Willy Lageveen (welzijn), Arjen Berendse 
(cultuur) Leon ten Koppel (onafhankelijk), Bram Alblas (ondernemers), Will Mossink (sport) en 
Charles Verwimp (kerken). Er is dus nog één vacature (zorgsector). 
 

 
PBO-vergadering waarin afscheid werd genomen van Ger Kroes 
 
Het PBO vergadert driemaal per jaar, steeds op een andere plaats. In 2016 werd vergaderd in het 
Houtens, in het theater aan de slinger en bij Viveste. Het bestuur en de hoofdredacteur wisselen met 
het PBO van gedachten over de toekomst van de omroep in het veranderende medialandschap, de 
samenwerking met omroepen in de regio, de begroting en de contacten van de omroep met de 
inwoners en in Houten actieve instellingen. De formele rol van het PBO is het goedkeuren van de 
door het bestuur aangeboden begroting, het jaarverslag en de jaarrekening. Daarbij blijkt telkens 
weer dat de PBO leden hart hebben voor onze omroep door positief kritisch mee te denken. Het 
bestuur en de hoofdredacteur worden daardoor scherp gehouden.  
Bestuur en hoofdredacteur stellen de inzet en de bijdragen van het PBO zeer op prijs.  
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5. De redacties 

Inleiding 

Het jaar 2016 was een bewogen jaar voor de redacties van radio, video en social media. De wisselingen 
van hoofredacteur gaven de nodige onrust. Desalniettemin werden er enthousiast nieuwe initiatieven 
ontplooid (website, social media, trainingen, evenementen). Er werden in 2016 nieuwe programma’s 
ontwikkeld, er werd een onwaarschijnlijk hoog aantal video’s geproduceerd, de studio werd verbouwd 
en er werden tientallen vrijwilligers  geworven. 
 
Een overzicht van het jaar van de hoofdredacteur: 

 
a. Vrijwilligers 

 
Het vergroten van het aantal vrijwilligers is door een veranderende maatschappij noodzakelijk. De 
gemiddelde inzet per medewerker neemt ogenschijnlijk iets af en dit kan gecompenseerd worden door 
meer vrijwilligers. Het afgelopen jaar is dan ook veel energie gestoken in het werven van vrijwilligers 
via Facebook, sites voor vrijwilligers, de Vrijwilligerscentrale Houten & Co, ’t Groentje etc. Een en ander 
heeft geresulteerd in de komst van circa 20 nieuwe vrijwilligers. Uiteraard zijn er ook vrijwilligers 
vetrokken (vanwege studie, werk, verhuizing) maar het totaal aantal vrijwilligers is gestegen tot boven 
de 70. Andere aandachtspunten in 2016 waren het bevorderen van de onderlinge verbondenheid 
binnen de Omroep en het trainen van vaardigheden. 
 
Nieuwe vrijwilligers laten meedraaien op roulatiebasis bij verschillende redacties is een manier om 
zowel de verbondenheid te vergroten als ook de vaardigheden te verbreden. In de praktijk is dit 
moeilijk uitvoerbaar aangezien nogal wat vrijwilligers gericht binnenkomen met de wens om één soort 
werkzaamheden uit te voeren.  
De onderlinge verbondenheid neemt ook toe door bijeenkomsten waar de vrijwilligers elkaar leren 
kennen. De slotavond van het seizoen 2015-2016 was op dat gebied een succes en zal herhaald 
worden. 
Gezamenlijke trainingsavonden hebben ook een bijdrage aan het “Omroep-gevoel” geleverd alsmede 
de professionaliteit van de medewerkers vergroot. De in april 2016 begonnen trainingen op het gebied 
van Interviewtechnieken, video-editing etc. werden zeer goed bezocht en zullen in 2017 zeker een 
vervolg krijgen. 
 

b. Lokale samenwerking 
 
De Omroep is actief bezig om, op basis van zelfstandigheid, nauwer samen te werken met andere 

lokale media.  Gedurende 2016 is er intensief overleg geweest met andere lokale media zoals BDU 

(uitgever van ’t Groentje), RTV Utrecht en De Persgroep (uitgever Trefpunt Houten). Het streven was 

om te komen tot een Lokaal Media Centrum. Voorlopig resultaat van dit overleg is een nauwere 

samenwerking met ’t Groentje zoals: een wekelijkse radiogids en een platform om iedere week 1 

radioprogramma en 1 of meer video's "uit te lichten". Op deze plek is ook ruimte om onderwerpen of 

gasten in het programma aan te kondigen. Verder heeft de redactie van het middag radioprogramma 

“Houten Hier” iedere werkdag telefonisch contact met een redacteur van ‘t Groentje om een 

Houtens nieuwsitem te bespreken en uit te zenden. ’t Groentje zet van tijd tot tijd beeldmateriaal 

van Omroep Houten op haar website onder vermelding van bron en met logo van Omroep Houten in 

beeld. 
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c. Verbouwing studio 

Vanaf de zomer 2016 is de Omroep de enige “bewoner” van de studioruimte. Dit was aanleiding om 

een aantal lang gekoesterde wensen te realiseren. Een grote vaste interviewtafel, vaste 

microfoonkabels, zitgelegenheid voor gasten etc. Met inzet van een aantal vrijwilligers en de bijdrage 

van sponsoren zijn we er in geslaagd om in korte tijd de studio om te bouwen. Zelfs een (alcoholvrije) 

bar werd in een paar dagen geïnstalleerd. 

 

 

 
Vernieuwde studio Omroep Houten 
 
d. Cross Media 
 
In 2016 zijn we begonnen met experimenten om te komen tot een “cross mediaconcept”. Door het 
gebruik van verschillende media wil de Omroep ervoor zorgen dat er meer interactie komt tussen de 
Omroep en de inwoners van Houten. Een concept waarbij verschillende media worden gebruikt is niet 
per definitie een cross media concept. Hiervan is pas sprake als alle media (radio, video, social media, 
webpagina’s) elkaar aanvullen en ondersteunen. De grenzen tussen de verschillende media worden 
steeds vager, radioprogramma’s worden aangekondigd op Facebook, beluisterd via internet, live 
gestreamd op de website en zijn te zien op You Tube etc. 
Bij die experimenten is gebleken dat de huidige websites niet voldoen aan de eisen die er vanuit de 
andere media en vrijwilligers van de Omroep zijn gesteld. 
De huidige websites zijn voornamelijk gericht op eenzijdige communicatie en niet op interactie met 
bezoekers van de sites. Het in stand houden van 2 websites (Houten FM en Omroep Houten) wekt ook 
verwarring in de hand. 
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Er is in 2016 dan ook hard gewerkt aan het samenvoegen en vernieuwen van de websites. Op verzoek 
van de redacties hebben is er ook een eerste opzet voor Intranet ontwikkeld om interne communicatie 
en afstemming van programma’s te bevorderen. 
Voor het uitzenden van evenementen op locatie werd geld op de begroting vrijgemaakt voor de 
aanschaf van een video regie-set die het mogelijk maakt bij evenementen op locatie te filmen en de 
opnames “live” te streamen naar onze website. 

 

6. De filmploeg  

De filmploeg bestaat uit een tiental enthousiaste video reporters van zeer verschillende leeftijden en 
achtergrond. De productie van de reporters varieert in kwaliteit en kwantiteit. Dat zal zo blijven. 
Belangrijk uitgangspunt is dat alle vrijwilligers er plezier in (blijven) hebben. Door het organiseren van 
workshops en het uitvoeren van gezamenlijke video-klussen wordt wel gewerkt aan het verhogen 
van de professionaliteit van alle vrijwilligers. 
 
Jaar in beeld 
De filmploeg heeft in 2016 196 (!) filmpjes gepubliceerd. Met 
deze videoverslagen is een tijdsbeeld vastgelegd, waarin 
belangrijke gebeurtenissen, drukbezochte evenementen en 
kijkjes achter de schermen een plaats kregen.  
Bijvoorbeeld: De Nieuwjaarsduik in de Rietplas, de 
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente, Sportgala Houten, 
opening Fablab Houten, Houten heet vluchtelingen welkom, 
de Cultuurnacht, Varsity op het Amsterdam- Rijnkanaal, Koningsdag 2016, Truckersdag , 4 en 5 mei, 
Loop door Houten, feestelijke opening nieuwe korfbalvelden, Prokkelen, buitenspeeldag in speelbos 
Nieuw Wulven, opening fort ’t Hemeltje, Loeren bij de Boeren, Tour de Schalkwijk, Activiteitenmarkt, 
Gluren bij de Buren, Kinderen maken 500 lampionnen van uitgeholde pompoenen, SBO de Wissel 
opent haar nieuwe schoolplein, the making of bureau Houten, de Santarun en de Kerstmarkt op het 
Rond.  
 
Kwaliteitsverbeteringen 
Door de komst van een professionele video editor (Klaas Wijbenga) als vrijwilliger bij Omroep Houten 
en de workshops die hij verzorgde zijn door de filmploeg belangrijke vorderingen gemaakt. Bij 
voorbeeld het werken met shootlists en het inzetten van een voiceover. Nick de Keizer (NEM 

productions) gaf een workshop 
waarbij cameraposities aan de 
orde kwamen.  Door elkaars 
filmpjes te bekijken en feedback 
te geven, leerden de filmers om 
beeld-springers te voorkomen en 
de filmpjes vooral kort te houden 
(kill your darlings).  

 
 
Drone camera beelden 
In 2016 is voor het eerst gewerkt met een drone camera. Hiermee zijn prachtige beelden gemaakt  
van onder meer de Sinterklaasintocht. 
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Style gids 
Voor de uniforme styling van de filmpjes is een stijlgids gemaakt. Naast een afsluitende eindbumper 
is er een doorlopend logo gemaakt voor in de linkerbovenhoek en invliegende titelbalken. Deze 
styling is niet verplichtend opgelegd aan alle makers omdat daardoor de drempel voor het maken 
van filmpjes voor sommigen te hoog zou zijn. De meer ervaren filmers werken er inmiddels wel mee. 
 
Groter bereik 
Sinds het najaar van 2015 worden vrijwel alle filmpjes van de filmploeg gepubliceerd op de website 
van ‘t Groentje. Ook wordt sinds die tijd iedere week in een wekelijkse programma rubriek in dit 
plaatselijke huis-aan-huis blad de video-tip van de week geplaatst, waarin de lezers geattendeerd 
worden op actuele filmpjes. 
 
Film over Houten 
De basis is gelegd voor het maken van een film over de geschiedenis van Houten. Dit wordt een 
project dat enkele jaren in beslag zal nemen en waarbij veel Houtense partijen betrokken gaan 
worden. Over het proces wordt regelmatig een update gepubliceerd. 
 

7.  Social Media 
 
Omroep Houten heeft sinds afgelopen zomer een professionaliseringsslag gemaakt met de inhoud en 
vormgeving van alle social mediakanalen. Zo zijn er logo’s vernieuwd, achtergronden gewijzigd en is 
de informatie bijgewerkt op alle social media accounts die de omroep in bezit heeft. 
Om goed beschermd te zijn tegen hacks, zijn ook alle wachtwoorden veranderd. De omroep merkte 
dat er te veel onduidelijkheid was over wachtwoorden en dat oude wachtwoorden op te veel 
plekken bekend waren. 
Onder leiding van Tom Nusselder is er een social mediateam opgericht. Dit team geeft advies over 
het gebruik van social media en houdt de trend en ontwikkelingen in de gaten. Daarnaast zal het 
team tijdens evenementen verantwoordelijk zijn voor het social media gebruik. Tevens wil het social 
mediateam zich inzetten om meer Houtenaren te bereiken o.a. door een makkelijkere workflow te 
bedenken en ervoor te zorgen dat de accounts van de Omroep Houten er uit zullen springen door 
een strak design, duidelijke inhoud en creativiteit. 
Het afgelopen jaar heeft het social mediateam flinke winst geboekt op een aantal fronten. De 
Facebookpagina van Omroep Houten heeft sinds het aantreden van het social mediateam, 200 likes 
meer en er zijn in december records gebroken op het gebied van likes en weergaven op video’s en 
verhalen 
 

8. HoutenFM 

 
a) Overzicht 

HoutenFM stelt zich als doel een platform te zijn waarop zoveel mogelijk groepen uit de Houtense 
samenleving zich gehoord en vertegenwoordigd weten.  
Behalve non-stop muziek werden er in 2016 zestien live gepresenteerde programma’s per week 
uitgezonden, goed voor 34 uur live radio. Hierbij was sprake van een thematische opbouw om 
zodoende een mozaïek van de Houtense samenleving aan te bieden. 
 
Overzicht programma’s: 

- Alle werkdagen: licht informatief: Houten Hier   (14.00 -16.00 uur) 
- Maandagavond sport:                     De Middenstip  (19.00 -21.00 uur)  
- Maandagavond IT:                           Computer Café  (21.00 -23.00 uur) 
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- Dinsdagavond zorg en welzijn:       De Kracht van Houten (19.00-21.00 uur) 
- Woensdagochtend: ouderen:        Ouderen actief  (10.00-12.00 uur) 
- Woensdagavond politiek:               Daar Hou Ik U Aan  (19.00-21.00 uur) 
- Donderdagavond cultuur:               Cultuur de la Crème  (19.00-21.00 uur) 
- Vrijdagmiddag uitgaan:                   Web Rules   (17.00-19.00 uur) 
- Vrijdagavond agenda:                      Houten Weekend  (19.00-22.00 uur) 
- Zaterdagmiddag jongeren:             Bonjoerie   (15.00-18.00 uur) 
- Zondagmiddag  jongeren:               Ultra Weekend  (18.00-20.00 uur) 
- Zondagavond gemengd:                  Request Radio  (20.00-22.00 uur) 

 
 

b) De Kracht van Houten (radio, dinsdag 19.00 -21.00 uur) 

De Kracht van Houten is een platform voor velerlei verschillende Houtense verhalen over welzijn en 

welbevinden van, voor en door Houtenaren. 

Format 

In het eerste uur wordt aandacht besteed aan losse onderwerpen zoals agenda, nieuwtjes en 

aandacht voor de vrijwilliger van de week.  

Nieuw in 2016 was “de boswachter” waarin Tineke Harlaar, boswachter bij Staatsbosbeheer, 1x per 

maand iets verteld over de natuur.  

Het 2e uur staat in het teken van een thema. 'De Kracht van Houten’ heeft afgelopen jaar regelmatig 

aandacht besteed aan duurzaamheid en welzijn. Thema’s waren o.a. mantelzorg, coming out, 

vluchtelingen, zelfmoord, local to local en veiligheid. 

 

DKvH: winnaar “Gouden Microfoon”. Beste radioprogramma 2015-2016 

Bezetting redactie 

De Kracht van Houten heeft te kampen gehad met een tekort aan vrijwilligers waardoor het moeilijk 

was om iedere week een goed programma te maken 
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c) Ouderen Actief (radio, woensdag 10.00-12.00 uur) 

Ouderen Actief richt zich op de doelgroep boven de 50 jaar en met name op thema’s die van belang 

zijn voor gepensioneerden. Er zijn in 2016 ruim 40 uitzendingen geweest. 

Format 

Het programma heeft een vaste structuur: een vast thema t.a.v. de muziek uit (50er, 60er, 70er en 

80er jaren), een thema van belang voor de doelgroep dat nader uitgediept wordt, een cabaret van 

het oudere echtpaar Teus en Bep (lokale hot items en wonen aan de Lekdijk) en een wekelijkse 

column. 

Thema’s waren o.a. de stand van zaken bij de uitvoering van de WMO, Kleinschalig Aanvullend 

Vervoer, Ouderendag 2016, Mantelzorgdag, Financiële gevolgen van beleid voor ouderen. 

Evaluatie 

In mei 2016 heeft er een evaluatie plaatsgevonden. De belangrijkste conclusies waren: meer gebruik 

maken van opnames (interviews op locatie), zorg voor voldoende achtervang (presentatoren, 

technici en interviewers) ter waarborging van de continuïteit, het (zoveel mogelijk) werken met 

draaiboeken. 

 

Straatinterview 

d) Daar Hou Ik U Aan! (radio, woensdag 19.00-21.00 uur) 
Het team van Daar Hou Ik U Aan bestaat uit 18 mensen die op verschillende manieren betrokken zijn. 

De grootste groep volgt de Houtense politiek nauwgezet en een aantal ondersteunt bij de technische 

kant van de uitzending. Er zijn afgelopen jaar 5 vrijwilligers bijgekomen ter versterking van het team. 

De nieuwe vrijwilligers zijn ingewerkt en hebben inmiddels ook al een aantal uitzendingen 

meegedraaid. Ook zijn er iedere raadsvergadering mensen van Daar Hou Ik U Aan aanwezig. Een 

reporter van Daar Hou Ik U Aan doet wekelijks verslag van het persgesprek van onze gemeente. 
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Reguliere uitzendingen 

De redactie van DHIUA heeft het afgelopen jaar 43 woensdagavonden een programma uitgezonden 

en komt in principe eens per 5 weken in de Roskam bij elkaar om te overleggen over de komende 

uitzendingen. De bijeenkomsten zijn verder bedoeld om kennis uit te wisselen en elkaar enthousiast 

te maken voor nieuwe dingen.  

Debatten 

Nieuw waren dit jaar de debatten, de leukste vorm van radio maar ook de moeilijkste die het meest 

van een presentator vraagt. Binnen het team van Daar hou Ik U Aan heeft een aantal vrijwilligers 

aangegeven bij het debat niet in de lead5 te willen zijn, dus is er een groepje ontstaan dat bij 

debatten de lead zal nemen. Met een verkiezingsjaar voor de boeg gaan we nog flink oefenen. 

 

Debat met CDA, ITH en SGP tijdens uitzending DHIUA 

Beeld 

Tijdens de debatten is een aantal keren een video-impressie gemaakt waarvan de opnames online in 

stukken zijn aangeboden, zodat mensen voor bepaalde onderwerpen kunnen kiezen. De ervaringen 

daarmee zijn goed en geprobeerd wordt dat in het komende jaar verder uit te breiden.  

Politicus van het Jaar 

Op initiatief van de hoofdredacteur van de Omroep en 't Groentje gaat er in 2017 een Politicus van 

het Jaar gekozen worden. Een eerste overleg heeft daartoe plaatsgevonden.  

Techniek 

Qua techniek heeft DHIUA een topteam dat zich ook vaak inhoudelijk betrokken toont door muziek 

voor de uitzending rond een thema klaar te zetten en tijdens de uitzending (met name de debatten) 

ook op onverwachte zaken adequaat te reageren.   

  

                                                           
5 Degene die het programma voorbereid, het draaiboek maakt en de “hoofd-presentator is.” 
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e) Cultuur de la Crème (radio, donderdag 19.00-21.00 uur) 

Het is de redactie weer gelukt om iedere week in 2016 een zeer afwisselend programma neer te 

zetten. Allerlei onderwerpen op cultureel gebied zijn de revue gepasseerd.  Eén van de belangrijkste 

doelstellingen, meer liveoptredens in de studio, is gerealiseerd. Ook zijn er verschillende opnames op 

locatie gemaakt en uitgezonden. Daarnaast heeft er een culturele “verdieping” plaatsgevonden van 

het programma door 1 x in de 6 weken een special rondom een gast voor te bereiden, vergelijkbaar 

met het programma Zomergasten op NPO3. 

Format 

Het vaste format heeft goed gewerkt. In het tweede gedeelte van het jaar 2016 is daar nog een 

nieuwe rubriek aan toegevoegd: Het Talent van de week. Hierin wordt aan nieuwe talenten een 

platform gegeven om zich te presenteren. In 2016 waren dit voornamelijk jonge talenten.  Er is een 

samenwerkingsverband met Het Houtens, de Heemlanden en dansschool Shine aangegaan om 

leerlingen een mogelijkheid te bieden in ons programma onder deze noemer op te treden.  De 

rubriek boekbespreking werd om de week verzorgd door Harriet Schardeun van Boekhandel Wijs en 

Liesbeth van de Lecq van de bibliotheek. Deze laatste heeft eind 2016 haar deelname aan het 

programma beëindigd.  In 2017 zal Trea Scholten haar plaats innemen en krijgt deze rubriek de naam 

Boek van de week. 

 

 

Live optreden bij Cultuur de la Crème 

Cultuurnacht 

Op 2 april 2016 heeft Omroep Houten weer een live uitzending verzorgd van de “Cultuurnacht”. De 

redactie van Cultuur de la Crème was verantwoordelijk voor de live presentatie en verslaggeving op 

locatie (“De Engel”). Uit evaluaties is o.a. gebleken dat het een overwegend succes genoemd mocht 

worden maar dat er toch een aantal verbeterpunten waren voor 2017. Met name kwam naar voren 

dat er een gemis was aan een eindverantwoordelijk persoon. Er moet iemand zijn die alle processen 

bewaakt en waar nodig knopen door kan hakken. Er zijn op deze avond verschillende disciplines van 

de Omroep actief en zij moeten op deze avond coöperatief samenwerken.  
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Opleidingen 

In 2016 is er binnen de omroep aandacht besteed aan kennisbevordering. Verschillende 

redactieleden van Cultuur de la Crème hebben deelgenomen aan verschillende 

workshops/opleidingen: 

 

Workshop interviewtechniek 9 april 2016 door Sybren Visser 

Opleiding diepte-interview bij OLON: 2 redactieleden. 

Workshop interviewen, zaterdagochtend: 6 redactieleden van CdlC. 

Voor 2017 staat social media en basistechniek journalistiek op de planning. 

Bezetting redactie 

In de eerste helft van 2016 bestond de redactie uit 8 personen, waaronder 2 flexredacteuren. In de 

tweede helft van 2016 zijn twee nieuwe redactieleden geworven en is er aan het eind van 2016 weer 

een redactielid na een jaar afwezigheid teruggekomen. Omdat we te maken hebben met vrijwilligers 

is de bezetting een constant aandachtspunt. 

Bezetting techniek 

In de loop van 2016 is de samenstelling van het team Techniek veranderd. Voor redactie en techniek 

was het even een kwestie van “wennen aan elkaar” maar doordat het team is uitgebreid is er wel 

meer back-up als een technicus verhinderd is. 

Doorkijk naar 2017/verbeterpunten 

Verbeterpunt: meer aandacht voor PR- o.a. krant en social media- voor en na de uitzending. 

8. Tenslotte 

In de inleiding schreven we al dat 2016 een overgangsjaar was. Opvallend is dat ondanks de 

rimpelingen in de vervulling van de vacature hoofdredacteur onze omroep een goed jaar heeft gehad 

waarin voortvarend is gewerkt aan het realiseren van onze doelstellingen als media-instelling 

Houten. De enorme inzet en betrokkenheid van onze mensen is daarbij het fundament waarop wij 

kunnen bouwen. Dat is een conclusie waar wij, medewerkers, bestuur, redactieraad en PBO, trots op 

mogen zijn. In 2017 blijven we graag actief als uw enige echte lokale omroep Houten! 

 

 



18 
 

 

 


