JIERFERSLACH Regionale Mediaried fan Omrop Fryslân
De Mediaraad bestond in 2020 uit de volgende vertegenwoordigers:
D. Kootstra
A. Holwerda
A. de Blaauw

Mediadeskundige
Onderwijs
Freonen Omrop

D. van Tuinen
J. Houtsma
A. van Dijk
R. Sterk
H. Rijpstra
P. Sterkenburgh
S. van der Meer
A.Lindeboom
M. de Schiffart
A. Bruinsma

Werkgevers
It Fryske Gea
Werknemers
Fryske Beweging
Sport
LTO
Fryske Tsjerken
Voorzitter
Mediadeskundige
Onderwijs

Benoemd in 2012, aftredend in 2020
Benoemd in 2012, aftredend in 2020
Benoemd in 2013, in 2020 afgetreden,
positie is vacant
Benoemd in 2014, aftredend in 2022
Benoemd in 2016, aftredend in 2024
Benoemd in 2016, aftredend in 2024
Benoemd in 2018, aftredend in 2026
Benoemd in 2018, aftredend in 2026
Benoemd in 2018, aftredend in 2026
Benoemd in 2018, afgetreden in 2026
Benoemd in 2018, aftredend in 2026
Benoemd in 2020, aftredend in 2028
Benoemd in 2020, aftredend in 2028

De Mediaraad heeft, door de beperkingen van de coronacrisis, in 2020 tweemaal gezamenlijk
vergaderd. Voor de andere vergaderingen is de mediaraad schriftelijk op de hoogte gebracht waarbij
er een mogelijkheid tot reageren en het stellen van vragen was. Er hebben door de coronabeperkingen
in 2020 geen bijeenkomsten met externen, zoals samenwerkingspartners, plaatsgevonden
In de vergaderingen kwamen de gangbare onderwerpen aan bod, zoals de financiële en
programmazaken. In de vergadering van 24 februari is het media-aanbodbeleid zoals omschreven in
het strategisch plan Kom Fierder vastgesteld. In de vergadering van 14 september is de invulling van
de vernieuwde radioprogrammering besproken en goedgekeurd, deze programmering zal in de loop
van 2021 geleidelijk ingevoerd worden. Tevens is in deze vergadering de aangepaste programmering
(i.v.m Corona) besproken en geëvalueerd.
Een belangrijk uitgangspunt bij de evaluatie van het beleid is dat Omrop Fryslân samen met de andere
regionale omroepen en de RPO uitvoering geeft aan de concessie voor de regionale omroepen De
concessie is 1 januari 2019 ingegaan voor een periode van 7 jaar, dus tot eind 2025. In het
concessiebeleidsplan zijn afspraken gemaakt waar iedere omroep uitvoering aangeeft en ook Omrop
Fryslân een belangrijke bijdrage levert.
De regionale omroepen streven naar een hoog bereik voor hun media-aanbod. Dat is op het
evaluatiemoment 80% voor de gehele sector (in 2020) en ook voor Omrop Fryslân. De Omrop levert
meer dan gemiddelde prestaties met radio (50%, landelijk gemiddelde is 43%) en tv (74%, landelijk
gemiddelde is 69%). Online scoort de Omrop iets onder het landelijk gemiddelde namelijk 55% en
landelijk 59%. De waardering is voor radio, tv en online hoog met een 7,5.
Voor de evaluatie in de mediaraad zijn ook de waardering door het publiek van de publieke waarden
belangrijk. Het gaat erom dat het publiek het regionale imago herkent, evenals waarden als actualiteit,
betrokkenheid, professionaliteit, betrouwbaarheid, informatief en herkenbaarheid. Op al deze
kenmerken scoort de Omrop goed, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.

Figuur 1 "Publieke waarden Omrop Fryslân"
Bron: Motivaction: leeftijdsgroep 18-75 jaar meting 2020

De Omrop wordt gemiddeld wat lager beoordeeld op het kenmerk: voor iedereen. Al eerder is in de
raad besproken dat dit mogelijk samenhangt met de Friese taal. Het belang van deze taal weegt op
tegen deze wat lagere beoordeling en nog altijd vindt bijna driekwart van de mensen die Omrop Fryslân
kennen dat de Omrop voor iedereen is. Een belangrijk gegeven is ook dat een op de acht vindt dat de
Omrop de nieuwsbron is voor regionaal nieuws.

12 April 2021,
A. Lindeboom-Jager,
Voorzitter Mediaraad Omrop Fryslân.

