
Bijlage CW 3.1 Media 

 

Onderdeel  
 

Toelichting 

 
Nagestreefde doelen  

 

De wijziging van de financiering van lokale 

omroepen en het extra investeren daarin moet 

bijdragen aan de onafhankelijkheid en aan de 

continuïteit en kwaliteit van lokale 

nieuwsvoorziening.  

Het bovenliggend doel is het verstevigen van 

de democratische functies van lokale media 

zoals de controle op de lokale politiek.  

 

Daarnaast is het doel om met gerichte en 

vanuit de sector gewenste 

stimuleringsmaatregelen de journalistieke en 

organisatorische professionaliteit van lokale 

media-instellingen te verhogen.  

 

Ingezette beleidsinstrument(en) De gewijzigde financiering van de lokale 

omroepen zal door aanpassing van de 

Mediawet geregeld worden. Voor de tijdelijke 

nieuwe maatregelen in 2023 en 2024 worden 

projectsubsidies ingezet.  

 

 

Financiële gevolgen voor het Rijk De maatregelen betreffen een nadere invulling 

van de afspraken in het regeerakkoord. Vanuit 

de in het akkoord gereserveerde € 30 miljoen 

per jaar wordt in de jaren 2023 en 2024 

respectievelijk €15,9 mln en €18,9 mln in de 

kwaliteit van de lokale journalistiek 

geïnvesteerd. 

 

Financiële gevolgen voor 

maatschappelijke sectoren – als van 

toepassing 

Niet van toepassing 

Doeltreffendheid De voorbereidende activiteiten zorgen er voor 

dat de stelselwijziging resulteert in een zo 

voordelig mogelijke toekomstige 

bekostigingsmethodiek voor de lokale 

omroepen. Daarmee wordt een steviger en 

professioneler organisatorische en 

journalistieke basis gelegd zodat er sprake kan 

zijn van verdere verdieping van hun publieke 

media-opdracht en samenwerking binnen het 

omroepbestel. 

 

Projectsubsidies met voorwaarden, in de 

professionaliserings- en 

samenwerkingsprojecten gecombineerd met 

een begeleidingsprogramma, is een beproefd 

instrument om sturing te geven aan onder 

meer doelen, omvang en planning van 

activiteiten.  

 

De tijdelijke maatregelen die in de periode 

naar de stelselwijziging toe worden genomen, 

zorgen voor een goede voorbereiding. 



Enerzijds wordt gezorgd voor een goede 

kennispositie en anderzijds wordt nu al 

concreet gewerkt aan de professionalisering 

van de sector middels extra investeringen.  

 

Door de inzet van gerichte subsidies, waarbij 

ook coachings- en ontwikkelingstrajecten 

gebruikt worden, kan er sturing plaatsvinden 

op kwaliteit. Het streven is om in de komende 

jaren zoveel mogelijk lokale omroepen 

onderdeel te laten zijn van deze ontwikkeling. 

Met de laagdrempelige trainingen worden 

vrijwilligers bij lokale publieke omroepen 

verder uitgerust met noodzakelijke kennis. 

Deze kennis maakt de lokale omroep 

professioneler, ook zonder (directe) deelname 

aan de grootschaliger professionaliserings- en 

samenwerkingsprojecten. 

 

 

Doelmatigheid Om de doelstellingen op het gebied van 

kwalitatieve lokale journalistiek en 

sectorontwikkeling te realiseren is gekozen 

voor een professionaliseringsproject voor 

lokale omroepen, gebaseerd op de afgeronde 

pilot van het Stimuleringsfonds voor de 

Journalistiek. Dit project biedt de gelegenheid 

om lokale omroepen te professionaliseren, te 

ontwikkelen en te versterken met subsidies 

voor professionele arbeidsplaatsen, maar ook 

met het verstevigen van de organisatorische 

kwaliteit. Het project voorziet ook in coaching 

en ontwikkeling op journalistiek en 

organisatorisch vlak. Op deze wijze worden de 

extra middelen zo efficiënt mogelijk ingezet. 

 

Op basis van de eerdere pilot weet SvdJ 

namelijk welke kaders moeten worden gesteld 

voor professionalisering. Ook verzamelen zij 

centraal doorlopend de lessen uit de regeling, 

ten behoeve van de volledige sector. Daardoor 

strekt de impact van de subsidie verder dan de 

organisaties waaraan deze direct verleend 

wordt. Daarnaast zijn het niet alleen directe 

subsidies, maar ook indirecte subsidies in de 

vorm van begeleiding.  

Door subsidieontvangers te koppelen aan de 

juiste kennis en kunde, wordt de 

professionalisering versneld ingezet en 

verduurzaamd. Door de centrale organisatie 

ontstaat de mogelijkheid dat omroepen ook 

van elkaar kunnen leren binnen het 

begeleidingsprogramma.  

 

 

Evaluatieparagraaf (of en hoe) De activiteiten in het kader van versterking 

van lokale journalistiek worden tussentijds en 

aan het einde van de looptijd geëvalueerd door 



het SvdJ en NOS. Zij hebben ruimschoots 

ervaring met kennisdeling en begeleiding. 

Boven op het gebruik van indicatoren die 

kwantitatieve informatie opleveren, zal met 

name op kennisdeling en impact van de 

gedeelde kennis worden getoetst. De cyclus 

hiervan wordt met hen bepaald.  

 

De projectmatige activiteiten voor 

sectorontwikkeling worden uitgevoerd door 

partners/stakeholders en op dezelfde manier 

geëvalueerd.  

 

Elementen waarop getoetst gaat worden zijn 

onder andere de mate waarin redacties (zijn 

gaan) werken op basis van eigen 

nieuwsgaring, de ontwikkeling van een 

werkwijze voor de inzet van vrijwilligers, een 

verbetering van journalistieke keuzes die 

lokaal worden gemaakt en de mate van 

versterking van de lokale redacties. 

 

 

  

 


