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Het besturen van een dergelijke organisatie is, in zekere 

zin, niet ingewikkeld. Het gaat om de best mogelijke  

omgeving te creëren, waarin journalisten optimaal kunnen 

werken. De omroep kent een redactiestatuut en een  

redactieraad. Zij zorgen ervoor dat dit uitgangspunt niet  

uit het oog wordt verloren en dat journalisten in vrijheid, 

zonder rekening te hoeven houden met andere belangen 

dan de journalistieke, hun werk kunnen doen. 

Ons streven is een belangrijke rol te spelen in het overeind 

houden van onafhankelijke én gedegen journalistiek in de 

regio. Ik noem hier bewust regio, omdat deze rol groter is 

dan onze eigen omroep. Wij moeten ervoor zorgen dat in 

de regio en op lokaal niveau, de journalistiek blijft leven 

omdat zij een onmisbare functie heeft in de samenleving. 

Het gaat hierbij om: de mensen in het veld die de verhalen 

maken, de collega’s die hen ondersteunen zodat verhalen 

op de goede plek terecht komen, collega’s die zorgdragen 

voor het feit dat je prettig kunt werken en dat men op tijd 

salaris ontvangt en zo verder. Het gaat niet om instituties. 

Als wij met elkaar tot de conclusie komen, dat een andere 

organisatievorm betere en relevantere journalistiek oplevert 

dan moeten we dat doen. Als wij efficiënter kunnen wor-

den, moeten wij dat niet nalaten, want hoe effectiever wij 

alles organiseren, hoe meer energie we kunnen steken in 

de productie van goede content. Eén van de manieren om 

dit te bereiken is het zoeken van samenwerking om elkaar 

sterker te maken. Dat kan zijn tussen regionale omroepen 

onderling, met de landelijke omroepen / NOS of met de 

omroepen die lokaal werken binnen het publieke bestel. 

Daarnaast werkt Omroep Flevoland samen met partners 

buiten de publieke omroep in journalistieke projecten.

Omroep Flevoland is een journalistieke organisatie. Ons doel is om 

inwoners uit Flevoland te voorzien van betrouwbare informatie. Dit is 

ons uitgangspunt in alles wat wij doen. Deze taak is in onze provincie 

misschien nog wel belangrijker dan op andere plekken, gezien het zeer 

beperkte journalistieke aanbod. Dit brengt een grote verantwoordelijk-

heid met zich mee en daarvan zijn wij ons bewust. 
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Samenwerkingsprojecten
Als eerste noemen we de samenwerkingsprojecten die 

binnen RPO verband worden georganiseerd. Dit zonder 

verdere omschrijving, omdat wij ervan uitgaan dat op veel 

andere plekken informatie wordt gegeven over deze  

specifieke samenwerkingen:

• Het uitwisselen van onderwerpen tussen  

 NOS en regionale omroepen;

• Het zichtbaar zijn op elkaars site;

• Vensterprogrammering op landelijk net;

• Het plaatsen van journalisten, lokaal,  

 i.s.m. NOS / RPO & NLPO.

Daarnaast zijn er een aantal projecten waarin Omroep  

Flevoland als penvoerder optreedt. Deze worden niet  

landelijk uitgerold maar zijn in wisselende samenstelling of 

als een project dat zich tussen twee omroepen afspeelt. 

Samenwerking NIS 
Met RTV Rijnmond is er een samenwerking op het gebied 

van het redactie nieuwssysteem. Daarbij gaat het om het 

hart van de redactie, waarin alle informatie wordt gebun-

deld en uiteindelijk voor publicatie wordt klaar gemaakt. 

Binnen dit systeem, genaamd NIS, ontwikkelen wij samen, 

trekken wij gezamenlijk op naar de leverancier en zorgen 

wij voor ondersteuning naar elkaar als dat nodig is.  
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Eind 2020 heeft de leverancier besloten om te stoppen met 

het systeem. Omroep Flevoland en Rijnmond hebben het 

systeem met elkaar (in vorm van eeuwige gebruiksduur) 

overgenomen. Samen is er strategie bedacht en uitgevoerd 

waarin het systeem in een steady state is gebracht. Qua 

service zijn er met een andere partij afspraken gemaakt. 

Daardoor is er tijd gecreëerd om rustig en wel overwogen 

te kijken naar een nieuw systeem. 

Reclame
Voor de samenwerking op het gebied van reclameactivitei-

ten, heeft Omroep Flevoland als penvoerder een subsidie 

aangevraagd. Het gaat om een samenwerking met RTV 

Utrecht Reclame. Het subsidiebedrag van €348.814,54 is 

per brief d.d. 20 april 2020 door het ministerie van OC&W 

verleend. De samenwerking is erop gericht om een zo  

efficiënt mogelijke salesorganisatie te realiseren en  

daarmee een zo hoog mogelijk rendement. In 2020 zijn  

alle reclameactiviteiten van Omroep Flevoland onder- 

gebracht bij RTV Utrecht reclame. Door het samenvoegen 

kon er een besparing worden gerealiseerd op de onder-

steunende taken binnen de salesorganisatie. Naast een 

besparing was er ook de verwachting dat de omzet zou 

stijgen. In 2020 kwam echter Corona. Door alle  

maatregelen en beperkingen die corona met zich  

meebracht, kreeg de advertentiemarkt het ook lastig. De 

omzet waarvan wij aanvankelijk dachten dat deze zou 

toenemen, is door alle omstandigheden achter gebleven 

op onze verwachting. De subsidie kent een looptijd van vier 

jaar met als aanvangsdatum 1 januari 2020. In 2021 zijn de 

beperkingen die corona met zich mee brengt nog niet voor-

bij. Bovendien is het niet te voorspellen hoe de adverten-

tiemarkt zich na die tijd gaat herstellen. Of het rendement 

dat we vooraf hadden verwacht te halen, ook daadwerkelijk 

wordt gerealiseerd is daarom nu nog niet in te schatten. 

Redactieportaal
Op 18 november 2020 heeft Omroep Flevoland van het 

ministerie van OC&W de subsidieverlening gekregen van 

€311.858. Dit is voor de innovatie en de ontwikkeling van 

een redactieportaal, om bestaande systemen met elkaar 

te verbinden. De bedoeling is dat “de journalist” vanuit een 

systeem alle informatie kan verwerven, produceren en ver-

spreiden. Het systeem zal erop gericht zijn dat processen 

meer worden geautomatiseerd. Het automatiseren van  

processen heeft niet alleen betrekking op het productie-

proces maar ook op het onderhoud en ontwikkeling. Het 

uiteindelijke doel is om tijd te besparen in het productie- 

proces. Zodat er tijd vrijkomt voor verdieping in de verhalen 

of het produceren van meer verhalen. Aan het project  
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(waar Omroep Flevoland penvoerder voor is) werken vijf  

regionale omroepen mee. De aanvangsdatum van het  

project is 1 januari 2021 en heeft een looptijd van twee jaar.  

Samenwerking lokale omroepen 
met innovatieve techniek
Omroep Flevoland heeft voor de innovatie van nieuwe 

techniek en de samenwerking met lokale omroepen uit de 

Provincie Flevoland een subsidie toegekend gekregen van 

€202.680. De nieuwe techniek betreft de ontwikkeling van 

een IP-platform, waardoor van live-gebeurtenissen zowel in 

beeld als geluid verslag kan worden gedaan. In 2020 is er 

een locatie-set ontwikkeld die dit mogelijk maakt. Deze set 

is relatief eenvoudig te (de)monteren en kan worden opge-

bouwd met minimale inzet van technisch personeel.  

Hierdoor zijn lokale omroepen in staat om samen met  

Omroep Flevoland live verslag te doen van evenementen 

en bijeenkomsten. De aanvangsdatum van de activiteiten 

was op 1 mei 2020 en de einddatum is 30 april 2023. In 

2020 is het technische gedeelte gerealiseerd. Met andere 

woorden: er is een live-set die voldoet voor het live  

verslaan van evenementen. Met minimale inzet van  

mensen voor techniek en een kwalitatieve output van  

audio en video voor live televisie, radio en online. 

Door alle maatregelen die er zijn omtrent corona en de 

beperkingen (met betrekking tot het organiseren van  

evenementen) is het helaas nog niet mogelijk geweest 

om verslag te doen van een evenement. Zodra in 2021 de 

gelegenheid zich voordoet, is de techniek in ieder geval 

beschikbaar en kan er vanaf locatie live verslag worden 

gedaan in beeld en geluid. 

Ondersteuning regionale en lokale 
journalistiek en werkgelegenheid
Omroep Flevoland treedt op als penvoerder voor het  

project ondersteuning regionale en lokale journalistiek en 

werkgelegenheid. Voor dit project is een subsidie verleend 

door het ministerie van OC&W van €2.100.000. Het project 

is voor extra journalistieke inzet op plekken waar dit het 

hardst nodig is. Waar mogelijk wordt deze extra journalis-

tieke inzet in samenwerking met lokale en/of streekomroe-

pen gedaan. In totaal gaat het om 28 journalisten die gelijk 

worden verdeeld over zeven regionale omroepen. De re-

gionale omroepen zorgen voor de coördinatie in hun regio 

en plaatsen de journalisten daar waar zij (in overleg met 

de lokale en/of streekomroepen) ze het hardst nodig ach-

ten. De looptijd van het project is één jaar en start in 2021. 

In 2020 zijn de eerste voorbereidingen getroffen en is de 
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werving van journalisten gestart. Met als resultaat dat per 1 

februari 2021, 25 extra journalisten actief zijn waarvan een 

groot deel bij lokale omroepen. 

Andere vormen van samenwerking
Naast deze projecten werken wij samen met twee landelij-

ke partners. Local Focus is onze partner als het gaat  

om data-onderzoek en publicatie daarvan. Met Follow  

the Money doen wij speciale projecten als het gaat om  

researchjournalistiek waar wij de kennis niet zelf voor in 

huis hebben. Een mooi voorbeeld hiervan is het verhaal 

over wat er tot nu toe is uitgegeven aan de luchthaven  

in Lelystad.

Corona
Corona heeft natuurlijk 2020 zowel organisatorisch als 

inhoudelijk sterk bepaald. Net als alle anderen (of in ieder 

geval meesten) hebben wij een nieuwe manier van werken 

moeten introduceren; alleen de meest noodzakelijke en 

onmisbare functies zijn tegenwoordig in het pand aanwezig. 

We zijn hierin goed geslaagd. 

Daarnaast hebben we tal van initiatieven ontplooid,  

overgenomen of bij aangesloten om speciale content te  

produceren. Van een dagelijks voorleeskwartiertje voor de 

allerkleinsten en dagelijkse bewegingslessen in samenwer-

king met basisscholen, tot een speciaal avondprogramma 

waarin kinderen en kleinkinderen videoboodschappen  

lieten zien aan hun (groot)ouders waar ze niet bij op  

bezoek mochten. Met het erfgoedcentrum en de biblio- 

theken in Flevoland hebben we over een langere periode 

het ‘collectieve geheugen’  van onze provincie vastgelegd 

door middel van interviews. We hebben ieder weekeinde 

een dienst uitgezonden voor gelovigen die niet naar hun 

gebedshuis mochten, aandacht voor Flevolanders in  

quarantaine in het buitenland tot natuurlijk nog de  

normale nieuwsverslaggeving. 

We hebben een mooie rol kunnen spelen met veel toege-

voegde waarde en relevante informatie. Dit lukte omdat 

iedereen (binnen de flexibiliteit die er altijd al is) snel  

allerlei zaken zonder ingewikkelde procedures konden  

opstarten en met bestaande inzet konden schuiven.  

De extra kosten hiervoor zijn opgevangen in de normale 

begroting van 2020. 

Allard Berends

Directeur/ Bestuurder
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Odeke de Jong en 
Jeroen van der Laan

Presentatoren van Dit is Flevoland.  
Live (visual) radio met nieuws, informatie, 
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De RVT bestaat op dit moment uit 5 leden, zoals is vastge-

legd in de statuten. Bij de samenstelling is het uitgangspunt 

om een zo divers mogelijke groep te organiseren. In 2020 

heeft de heer Dijksma, na een termijn van 8 jaar, afscheid 

genomen. Na een uitvoerige sollicitatieprocedure is de heer 

Pim van der Toorn per 1 januari 2021 aangesteld als nieuw 

lid van de RVT.

De RVT is  het afgelopen jaar, als gevolg van de coro-

na-crisis, slechts 2 keer live samen gekomen en voor het 

overige heeft de RVT de vergaderingen in online sessies 

afgehandeld. Helaas is door de coronacrisis de geplande 

studiedag / themadag niet doorgegaan. 

 

In december 2020 heeft de RVT een zelfevaluatie gedaan. 

Over het algemeen is de RVT te spreken over de  

Een bijzonder jaar bij een bijzondere onderneming met een scala aan 

uitdagingen die als gevolg van de wereldwijde coronapandemie ook op 

Omroep Flevoland zijn afgekomen. De Raad van Toezicht (RVT) van Omroep 

Flevoland houdt toezicht op het beleid van het bestuur en geeft goedkeuring 

aan onder meer het (meerjaren)beleidsplan, de begroting en de jaarrekening. 

Ondanks dat de dagelijkse gang van zaken dit jaar een andere context 

kende, heeft de Raad van Toezicht deze taken goed kunnen uitvoeren.
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onderlinge samenwerking. Binnen de mogelijkheden die er 

zijn voor de RVT, wordt naar behoren toezicht gehouden en 

wordt er voldoende tijd genomen de taken goed uit te voeren. 

 

Het toezicht beperkt zich tot een strak model langs de lijnen 

van planning en control. De wettelijke taak van de RVT is 

binnen deze stichting enigszins beperkt. Dat vraagt van de 

RVT creativiteit in vraagstelling om te zorgen dat de discus-

sie over de inhoud voldoende gevoerd kan worden.

 

Onderling is er een duidelijke verdeling van de taken, die de 

RVT formeel heeft vastgesteld:

In 2020 vergaderde de RVT 4 keer en voerde daarin over-

leg met de directeur/bestuurder. In dit overleg werd de 

dagelijkse gang van zaken besproken binnen de omroep, 

alsook de ontwikkelingen binnen de organisatie en werd 

stilgestaan bij financiële ontwikkelingen. Aan de financiële 

verantwoording is door de directeur / bestuurder vorm- 

gegeven door per kwartaal inzicht te geven in het resultaat 

ten opzichte van de begroting.

Ziekteverzuim
Net zoals in 2019, was ook in 2020 het langdurig ziekte- 

verzuim van een aantal medewerkers een regelmatig 

terugkerend gespreksthema. Het hoge ziekteverzuim heeft 

immers impact op de mogelijkheden van de organisatie 

om haar mediadoelstelling te blijven halen als gevolg van 

de toegenomen werkdruk en zorg daarover bij het overig 

personeel. De benodigde interventies zijn gepleegd en de 

RVT stelt vast dat zo veel als mogelijk is gedaan om het 

ziekteverzuim te keren. Punt van zorg blijft de financiële last 

die het hoge ziekteverzuim meebrengt en daarmee direct 

van invloed is op de bedrijfsvoering. 

10 • jaarverslag 2020

Swen Laarveld voorzitter, HR en remuneratie 

  (sinds 29-08-2018)

Kees Maas media zaken en financiën 

  (sinds 27-01-2015)

Ton van der Baan juridische zaken en remuneratie 

  (sinds 23-02-2016)

Tonny Triezenberg  bestuurlijke zaken en HR 

  (sinds 14-02-2020)

Harry Dijksma financiën (tot en met 31-12-2020) 

Pim van der Toorn financiën (sinds 01-01-2021)
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In relatie tot de coronacrisis stelt de RVT vast dat de  

directeur / bestuurder verschillende initiatieven heeft  

ontwikkeld om het welzijn van alle werknemers te borgen 

en de betrokkenheid - door het veelal werken op afstand - 

te behouden. De RVT is hierover zeer te spreken.

De RVT merkt op dat in het medialandschap de veilig-

heid van verslaggevers ter plaatse steeds vaker een punt 

van zorg is. Iedere vorm van geweld jegens journalisten 

en iedere poging het onafhankelijk brengen van nieuws 

te belemmeren, wordt door de RVT sterk veroordeeld. De 

RVT stelt vast dat binnen Omroep Flevoland alles gedaan 

wordt aan het borgen van de veiligheid van werknemers / 

verslaggevers en de onafhankelijke nieuwsvoering.

Om een goed beeld te krijgen van het reilen en zeilen  

binnen de organisatie, is twee maal overleg gevoerd met 

de Ondernemingsraad (OR). Met de OR is uitgebreid stil-

gestaan bij de onderwerpen ziekteverzuim en interventies, 

corona en de impact op de organisatie, de algemene gang 

van zaken en de wijze van overleg met de directie. De RVT 

stelt vast dat de OR stevig in het zadel zit en voldoende  

tegengewicht in de discussies kan bieden intern. Het is 

mooi om te zien dat er sprake is van een goede relatie  

tussen OR en directie / bestuurder.

Een bijzonder jaar
In 2020 is door de RVT ook overleg gevoerd met de  

Mediaraad met als doel een volledig beeld te krijgen van 

keuzes met betrekking tot de programmering.

2020 is al met al een bijzonder jaar geweest waarin de 

directeur / bestuurder samen met zijn organisatie op de 

ingeslagen weg verder is gegaan. Hoewel de inkomsten uit 

reclame wat tegenvielen, is het gekozen model zo, dat het 

geen direct negatieve invloed heeft op de bedrijfsvoering. 

Het enthousiasme van de werknemers in de organisatie is, 

ondanks de coronacrisis, niet verminderd. Het blijft echter 

zaak om met elkaar waakzaam te zijn op het welzijn van 

iedereen in de organisatie. Als RVT danken wij directie en 

medewerkers voor hun inspanningen in 2020.
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Joline Dalstra en 
Leo Schouwenaar

Presentatoren van Dit is Flevoland.  
Live (visual) radio met nieuws, informatie, 

weer, verkeer en muziek.
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De mediaraad heeft binnen de regionale omroep een eigen 

positie en taak. In de Mediawet is deze taak vastgelegd 

als het bepalen van het media-aanbodbeleid. Verder is in 

de wet vastgelegd dat het orgaan representatief is voor 

belangrijke stromingen in het verzorgingsgebied van de 

omroep. Vanaf eind 2019 zijn alle stromingen en verzor-

gingsgebieden in Flevoland vertegenwoordigd. Ook is in de 

wet vastgelegd dat één van de taken het vaststellen van 

het programmabeleid is en de uitvoering hiervan te toetsen. 

Sinds 2019 worden maatschappelijke trends vanuit deze 

verschillende stromingen besproken met de hoofredacteur 

en zien we de interactie en samenwerking sterker worden.

Stromingen
In de mediaraad van Omroep Flevoland zijn de volgende 

stromingen vertegenwoordigd: agrariërs, kunst en cultuur, 

2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een bijzonder jaar. Een 

pandemie beheerste een groot deel van ons leven en heeft ook zijn 

invloed gehad op de Mediaraad van Omroep Flevoland. Niet alle 

geplande bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Voor de corona-

uitbraak is de Mediaraad één keer bij elkaar gekomen en in het najaar 

is er één keer digitaal vergaderd.

levensbeschouwelijke groeperingen, natuur en milieu, on-

derwijs en educatie, recreatie en toerisme, sport, welzijn en 

zorg, werkgevers/ondernemers en werknemers. Vanaf 2020 

wordt ook de stroming gehandicapten vertegenwoordigd. 

Het is belangrijk om te constateren dat de leden van de 

mediaraad breder kijken dan zijn of haar specifieke doel-

groep. Deze trend is eerder ingezet en wordt versterkt door 

de instroom van nieuwe leden, waarbij bijzondere aandacht 

is gegeven aan de introductie van de nieuwe leden.

Ondanks de ervaren beperkingen in functioneren (Covid-19) 

van de Mediaraad in 2020, is er in elke bijeenkomst een 

uitgebreide toelichting van de hoofdredacteur geweest,  

gevolgd door een inhoudelijke discussie. De mediaraad 

heeft deze samenwerking als prettig en constructief  

ervaren.
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Digitaal platvorm
De digitale bijeenkomst van eind 2020 vormt het startpunt 

van het normaal functioneren van de mediaraad. Door  

Omroep Flevoland is een digitaal platform beschikbaar 

gesteld waarmee de mediaraad haar taak nu ook via  

deze weg kan uitvoeren. Weliswaar vroeg deze werkwijze 

enige gewenning van de leden, maar vanaf eind 2020  

kan gesteld worden dat de Mediaraad weer als gebruikelijk 

kan functioneren.

De mediaraad heeft haar door de mediawet toegekende 

taken uitgevoerd en heeft de programmering in orde  

bevonden.

Wederom kunnen we constateren dat de relatie met  

Omroep Flevoland prima in orde is. De mediaraad is  

voortdurend onderweg om rol en invulling verder te  

versterken en ervaart de samenwerking hierin als prettig  

en versterkend. We willen dan ook nadrukkelijk alle  

betrokkenen hartelijk bedanken voor deze constructieve  

en eerlijke samenwerking.
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Website en app
2020 was voor ons een zeer mooi jaar wat betreft de online 

bezoekaantallen. De website en app waren in 2020 goed 

voor 30.523.684 bezoeken. Via de NOS werden daarnaast 

nog 14.056.530 bezoeken gerealiseerd. Het totale aantal 

online bezoeken komt daarmee uit op 44.580.214.  

Bereik en ontwikkeling: de cijfers
2020 was het jaar van corona. Dat betekende geen evenementen of 

liveprogramma’s. In plaats daarvan hebben we zeker aan het begin van 

de coronapandemie als calamiteitenzender gefungeerd. Flevolanders 

wisten ons goed te vinden voor informatie. 

De maanden februari (4.994.641) en maart (4.624.396) 

waren daarbij de grote uitschieters.

Gemiddeld gebruikten per maand 3.715.018 mensen de 

website of app van Omroep Flevoland. 
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Bron: Motivaction Dashboard
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tv 2020 in %
jaarbereik 63

weekbereik 32

dagbereik 16

 

online 

jaarbereik 62

weekbereik 39

dagbereik 22

 

radio 

jaarbereik 34

weekbereik 20

dagbereik 11

 

 

totaalbereik alle kanalen  

(radio, tv en online) 

in de provincie Flevoland  77

Bereik online, tv en radio
Onderzoeksbureau Motivaction heeft voor alle regionale 

omroepen een digitaal dashboard voor panelonderzoek 

ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in het gebruik van  

de zenders en online kanalen. Dit dashboard vervangt  

de eerdere halfjaarlijkse onderzoeken van Motivaction.  

Omdat 2020 het eerste volledige meetjaar was, is nog 

geen precieze vergelijking mogelijk met het voorgaande 

jaar.

De samenstelling van ons publiek is nagenoeg gelijk  

gebleven. In 2020 volgden ons bijna evenveel mannen 

(49%) als vrouwen (51%). De grootste leeftijdsgroep (32%) 

is tussen 45 en 59 jaar oud. 

Het gemiddelde marktaandeel van Omroep Flevoland 

kwam in 2020 uit op 2,05 (NLO/GfK, 10+). 

tijdbesteding per dag tv in 2020 33 minuten

tijdbesteding per dag online in 2020 21 minuten
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Sociale media
Ook in 2020 was er veel aandacht voor de invulling van 

onze sociale media kanalen. Dit leidt ertoe dat we nog 

steeds blijven groeien op onze kanalen. 

instagram

facebook

youtube

twitter

13.900 18.237

46.000 57.089

12.000 19.175

25.900 26.751

2019 2020

volgers op social media
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ACTIVA 31 december 2020  31 december 2019 
    

Vaste activa    

Materiële vaste activa    

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2.287.389   2.259.780  

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1.316.249   1.156.857  

Inventaris en inrichting 46.568   59.151  

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 78.737   557.835  

  3.728.943   4.033.622 

    

Financiële vaste activa    

Deelnemingen  15.000   15.000 

    

    

Vlottende activa    

Onderhanden werken en gereed   0   0 

product m.b.t. media-aanbod    

    

Vorderingen    

Handelsdebiteuren 137.425   153.646  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 0   1.210  

Overige vorderingen en overlopende activa 65.475   421.146  

  202.900   576.003 

    

Liquide middelen  2.255.382   1.024.894

Totaal  6.202.225   5.649.519 

    

Jaarrekening 2020
2.1   BALANS PER 31 DECEMBER 2020
Opgesteld na resultaatbestemming

• jaarverslag 2020
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PASSIVA 31 december 2020  31 december 2019 
    

Eigen vermogen    

Algemene reserve 2.545.233   2.545.233  

Reserve voor media-aanbod 203.968   116.230  

  2.749.201   2.661.463 

    

    

    

Voorzieningen    

Onderhoudsvoorziening 265.121   252.215  

Werkzekerheidsvoorziening 31.251   33.295  

Pensioenvoorziening 0   153.157  

Voorziening jubilea 16.974   14.681  

  313.346   453.349 

    

Langlopende schulden    

Schulden aan kredietinstellingen  1.183.166   1.195.166 

    

    

Kortlopende schulden en overlopende passiva    

Schulden aan leveranciers 310.088   467.194  

Aflossingsverplichting kredietinstellingen 12.000   12.000  

Belastingen en premies sociale     

verzekeringen 285.856   318.562  

Overige schulden en overlopende passiva 1.348.567   541.785  

  1.956.512   1.339.541 

    

Totaal  6.202.225   5.649.519 

    

    • jaarverslag 2020
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 2020  2019

Baten   
Media-aanbod   
- OCW-bijdrage 8.241.167  8.111.933
- OCW projectsubsidie “Samenwerking reclame” 308.815  0
- overige subsidies 0  0
- reclamebaten  65.422  362.130
Programmagebonden eigen bijdragen   
- sponsorbijdragen 0  0
- bijdrage van overige derden 31.570  0
Opbrengst nevenactiviteiten  13.949  4.417
Opbrengst stichtingsactiviteiten 0  0
Overige bedrijfsopbrengsten 27.219  35.319
Barteringbaten 0  4.834
Som der bedrijfsopbrengsten 8.688.141  8.518.633
   
Lasten   
Lonen en salarissen 4.020.088  3.890.335
Sociale lasten 1.064.045  952.181
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 633.447  533.392
Bijzondere waardevermindering van activa 0  0
Directe productiekosten   
- facilitaire lasten (distributie- en uitzendlasten) 88.787  44.430
- technische productiekosten media-aanbod (programmalasten) 414.336  402.235
- overige productiekosten media-aanbod 1.640.781  1.803.238
- sales en reclame 0  6.647
Overige bedrijfslasten   
- PR en Promotie 13.917  11.900
- huisvestingslasten 204.159  188.829
- overige algemene lasten 492.744  536.089
Barteringlasten 0  4.834
Som der bedrijfslasten 8.572.303  8.374.110
   

Bedrijfsresultaat  115.837  144.522
   

2.2   EXPLOITATIEREKENING OVER 2020

• jaarverslag 2020



 2020  2019

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren 0  0
Rentebaten en inkomsten uit beleggingen 0  0
Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren 0  0
Gerealiseerde waardeverandering van beleggingen resp. effecten 0  0
Ongerealiseerde waardeverandering van beleggingen resp. effecten 0  0
Ongerealiseerde waardeverandering van materiële vaste activa 0  0
Rentelasten en soortgelijke lasten 28.099  28.291

Som der financiële baten en lasten -28.099  -28.291
   

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 87.738  116.230
Over te dragen reserve voor media-aanbod   

Exploitatieresultaat na overdracht 87.738  116.230
   
FTE gemiddeld 67,6  67,8
FTE ultimo 68,6  69,6
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2.2   EXPLOITATIEREKENING OVER 2020 vervolg

• jaarverslag 2020
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 2020  2019

I Kasstroom uit operationele activiteiten        
Exploitatieresultaat  87.738  116.230
        
Mutaties voorzieningen -140.003  -64.101  
Afschrijvingen op vaste activa  618.701  533.392  
  478.698  469.292
Bruto kasstroom uit operationele activiteiten  566.435  585.522
        
Mutaties in het werkkapitaal        
Mutatie voorraden 0  0  
Mutatie vorderingen 373.103  -343.359  
Mutatie kortlopende schulden 616.971  588.257  
  990.074  244.898
Netto kasstroom uit operationele activiteiten  1.556.509  830.420
        
II Kasstroom uit investeringsactiviteiten        
Investeringen in materiële vaste activa -376.260  -842.102  
Desinvesteringen in materiële vaste activa 62.240  62.881  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -314.020  -779.220
        
III Kasstroom uit financieringsactiviteiten        
Ontvangsten uit langlopende schulden        
Aflossing van langlopende schulden -12.000  -12.000  
Kasstroom uit financieringsactiviteiten  -12.000  -12.000
        
Mutatie liquide middelen I + II + III  1.230.488  -39.201

Liquide middelen einde boekjaar 2.255.382   1.024.894   
Liquide middelen begin boekjaar 1.024.894   985.693   
   
Mutatie liquide middelen  1.230.488  39.201
   
   

2.3   KASSTROOMOVERZICHT 2020
(volgens de indirecte methode)  
 

• jaarverslag 2020
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Toelichting resultaat 
Het resultaat van Omroep Flevoland over 2020 was 

€87.738 positief. In 2020 had Omroep Flevoland, net als 

voorgaande jaren, te kampen met een hoog percenta-

ge ziekteverzuim. Het korte verzuim is relatief laag. Door 

de genomen maatregelen de afgelopen jaren is Omroep 

Flevoland in staat om de kosten die samenhangen met het 

ziekteverzuim op te vangen. Door Corona is er minder (live) 

verslag gedaan van evenementen. Daar staat tegenover 

dat er wel andere “extra” programma’s zijn gemaakt als dan 

Algemeen
Deze samengevatte jaarrekening is ontleend aan de jaarrekening 2020 van 

Stichting Regionale Omroep Flevoland waarbij de accountant op 22 april 2021 

een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. De jaarrekening 2020 is opgesteld 

op basis van de bepalingen en inrichtingseisen zoals vastgelegd in BW2 titel 9 

en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Nadere uitwerking wordt gegeven 

in het Handboek Financiële Verantwoording Regionale Publieke Media-instelling. 

Deze samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op 

basis van het Handboek Financiële Verantwoording Regionale Publieke media-

instellingen. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve  

niet in plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening  

van Stichting Regionale Omroep Flevoland.

niet in het teken van Covid-19. Ook zijn er investeringen in 

2020 gedaan om het thuiswerken mogelijk te maken. 

Toelichting op de balans
Activa: 
De totale waarde van de materiële vaste activa is afgeno-

men. Het afgelopen jaar is er minder geïnvesteerd. In 2020 

is de nieuwe VR-studio in gebruik genomen, een belangrijk 

deel van de uitgaven hiervoor zijn gedaan in 2019.  

• jaarverslag 2020
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•  Liquide middelen: 
De liquide middelen zijn ten opzichte van 2019 aan het  

einde van het jaar met €1.230.488 toegenomen. Deze 

stijging ten opzichte van vorig jaar komt omdat Omroep 

Flevoland een aantal subsidies heeft ontvangen zoals ook 

is vermeld in het verslag van de bestuurder. 

•  Reserves: 
Het positieve resultaat over 2020 van € 87.738 is volledig 

ten gunste gekomen aan de reserve voor media-aanbod 

zoals wordt voorgeschreven in het handboek financiële 

verantwoording regionale publieke media-instellingen. 

•  Voorzieningen: 
De onderhoudsvoorziening is gevormd ter dekking van 

groot onderhoud aan het pand.

•  Werkzekerheidsvoorziening:
Medewerkers die in loondienst zijn hebben eens in de vijf 

jaar recht op een loopbaantraject op kosten van de werk-

gever. Jaarlijks wordt hiervoor een bedrag van € 200 per 

medewerker toegevoegd aan de werkzekerheidsvoor- 

ziening. Op het moment dat een medewerker gebruik 

maakt van een loopbaantraject wordt het bedrag  

onttrokken aan de voorziening.

•  Pensioenvoorziening:
In de cao is de afspraak gemaakt dat door het wegvallen 

van de VUT-regeling er voor werknemers tussen de 45 en 

55 jaar een extra pensioenvoorziening werd gereserveerd. 

Het absolute bedrag en de contante waarde waren bere-

kend door pensioenfonds De aflosnota van de definitieve 

koopsom is per 31-12-2020 voldaan en daarmee komt de 

voorziening te vervallen. 

•  Langlopende schulden: 
Dit betreft volledig een hypothecaire lening met als  

onderpand het pand aan de Larserpoortweg.

Remco van Leeuwen

Hoofd financiële zaken

• jaarverslag 2020
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 A. Berends A.G.P. van der Baan S.A. Laarveld T. Triezenberg C.P Maas H. Dijksma

Functiegegevens

Aanvang en einde 

functievervulling in 2020

Omvang dienstverband 

(als deeltijdfactor in fte)

Dienstbetrekking?

Bezoldiging

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar 

op termijn

Subtotaal

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum

-/- Onverschuldigd betaald 

en nog niet terug- 

ontvangen bedrag

Bezoldiging

Reden waarom de  

overschrijding al dan  

niet is toegestaan

Toelichting op de vordering 

wegens onverschuldigde 

betaling

Bestuurder, directeur/ 

hoofdredacteur

01-01-2004 - heden

100

ja

 165.467 

 15.768 

 181.235 

 201.000 

 - 

 181.235 

N.v.t. 

N.v.t. 

Lid  

Raad van Toezicht

23-02-2016 - heden

-

ja

 1.930 

 - 

 1.930 

 20.100 

 - 

 1.930 

N.v.t. 

N.v.t. 

Voorzitter 

 Raad van Toezicht

01-09-2018 - heden

-

ja 

 2.444 

 - 

 2.444 

 30.150 

 2.444 

N.v.t. 

N.v.t. 

Lid 

 Raad van Toezicht

14-02-2020 - heden

-

nee

 2.800 

 - 

 2.800 

 17.781 

 - 

 2.800 

N.v.t. 

N.v.t. 

Lid 

 Raad van Toezicht

27-01-2015 - heden

-

nee

 1.875 

 - 

 1.875 

 20.100 

 - 

 1.875 

N.v.t. 

N.v.t. 

Lid 

 Raad van Toezicht

01-01-2013 - 31-12-2020

-

ja

 1.930 

 - 

 1.930 

 20.100 

 - 

 1.930 

N.v.t. 

N.v.t. 

Verantwoording WNT 
Gegevens 2019 

• jaarverslag 2020
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“boven op het nieuws”
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Marco Verhagen en 
Aernout Pleket

Presentatoren van Dit is Flevoland.  
Live (visual) radio met nieuws, informatie, 

weer, verkeer en muziek.
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Organisatie
In 2020 bleef het aantal medewerkers met een dienst- 

verband onveranderd. De instroom was gelijk aan de  

uitstroom. Ook de verdeling man/vrouw bleef hetzelfde. 

 2019 2020
Aantal medewerkers in dienst 78 78

Aantal mannen 50 50

Aantal vrouwen 28 28

Contracten onbepaalde tijd  73 73

Contracten bepaalde tijd 5 5

Instroom nieuwe medewerkers 10 5

Uitstroom 4 5

Gemiddelde leeftijd 45,21 45,8

Organisatie

• jaarverslag 2020



Ziekteverzuim 
Omroep Flevoland hecht veel waarde aan een gezonde 

werkomgeving. Medewerkers worden gemotiveerd om vol-

doende te bewegen en rust te nemen. Toch is er wel sprake 

van ziekteverzuim. Het ziekteverzuimpercentage over 2020 

bedraagt 8,69%. Dat is een daling van 1,85% ten opzichte 

van 2019. Ook de meldingsfrequentie is omlaag gegaan 

van 1,42 keer in 2019 naar 1,09 keer in 2020. 

Ontwikkelcyclus
Omroep Flevoland werkt met de Ontwikkelcyclus. Daarbij 

staat de medewerker aan het roer van zijn/haar eigen  

ontwikkeling binnen de omroep, daarbij ondersteunt door 

de leidinggevende en HRM. Wij geloven in een positieve 

benadering met meer autonomie en eigen verantwoor-

delijkheid voor de medewerker. In de cyclus zijn (talent)

ontwikkeling en feedback belangrijke onderdelen. In een  

reflectiegesprek wordt teruggekeken op prestaties en 

impact, en tegelijkertijd wordt verder nagedacht hoe deze 

groter gemaakt kunnen worden binnen de omroep. 

In 2020 is verder ook geïnvesteerd in ontwikkeling van  

medewerkers door middel van (individuele) trainingen,  

cursussen en opleidingen. 
 2019 2020
Gemiddeld ziekteverzuim 10,54 8,69

Aantal ziekmeldingen  132 92 

Kort ziekteverzuim (korter dan een week) 100 67

Middellang verzuim 19 15

Langdurig verzuim 8 6

Extra lang verzuim 5 4

Ziekteverzuim

• jaarverslag 2020
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De heer Swen Laarveld  Dronten (voorzitter) 

De heer Ton van der Baan  Lelystad 

De heer Harry Dijksma  Almere 

De heer Cees Maas  Biddinghuizen 

Mevrouw Tonny Triezenberg  Almere

Samenstelling Raad van Toezicht 2020

Sonja Zimmerman Dronten (deeltijd voorzitter)

PieterJan Hilbers Zeewolde (deeltijd voorzitter)

Joekie Post-Brouwer Urk

Willemien Verbeek Zeewolde

Harco Bergman Luttelgeest

Genia Soudain Almere

Rinus Beuk Almere

Gerrit Kramer Urk

Ronald Snaterse Zeewolde

John Hagel Dronten

Klaas van der Kamp Kampen

Bert Gijsberts Almere

Frank van Os Lelystad

Samenstelling Mediaraad 2020
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