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Voorwoord
Net als eigenlijk andere jaren kijken we als bestuur 
terug op een mooi WOS-jaar. Met vele gepassioneer-
de medewerkers en vrijwilligers zijn weer vele mooie 
programma’s gemaakt en kwam het WOS Nieuws op 
een professionele wijze en multimediaal bij u binnen. 

Dat de WOS kwaliteit levert, blijkt onder andere uit 
de diverse Lokale Omroep Awards die de WOS de 
afgelopen jaren heeft mogen ontvangen.  Dit gebeur-
de ook in 2017. WOS Media was met 3 programma’s 
genomineerd. Wat mooi is het dan dat de WOS uit 
210 ingezonden programma’s de innovatieprijs heeft 
ontvangen voor het cross mediale concept ‘Week van 
het Werk’. Dit is het bewijs dat de WOS ondanks haar 
beperkte financiële mogelijkheden toch vaak in staat is 
om kwalitatief het verschil te maken. De vraag is echter 
hoelang dat vol te houden is.

Financiën
Een van de doelstellingen was om 2017 af te sluiten 
zonder negatief resultaat. Hiervoor werd een strakke 
begroting opgesteld. Doordat het niet is gelukt om alle 
barter verplichtingen volledig in het jaar 2017 in te 
zetten en daardoor gedeeltelijk naar 2018 te moeten 
schuiven zijn we hier niet in geslaagd. Met inachtne-
ming van de oorzaken heerst er overall toch tevreden-
heid over het bereikte resultaat. Voor het jaar 2018 
hebben we een sluitende begroting.

Waakhond
De WOS helpt al een flinke tijd mee om bij de landelij-
ke politiek het belang van de lokale journalistiek en in 
het bijzonder de rol van de lokale publieke omroepen 
onder de aandacht te brengen. We constateren als 
WOS een teloorgang van lokale journalistiek (kranten 
schrijven steeds minder lokaal en bewaken in die zin 
de lokale democratie steeds minder) en we willen dit 
samen met andere lokale omroepen een halt toeroe-
pen. Lokale omroepen kunnen de rol van waakhond 
van de lokale democratie heel goed vervullen, omdat  

ze diep in de haarvaten van de maatschappij zijn 
geworteld en dus echt midden in de samenleving 
en bovenop het nieuws zitten. Om deze rol goed te 
kunnen vervullen, hebben we wel de juiste ondersteu-
ning nodig vanuit de overheid: gemeenten maar zeker 
ook het rijk. Op dit moment worden lokale omroepen 
minimaal gefinancierd. 

Het bestuur van de WOS is echt heel blij met de finan-
ciële ondersteuning vanuit de lokale overheden. Dit 
wordt enorm gewaardeerd. Maar dan nog steeds moe-
ten we constateren dat de uitdaging om een adequate 
journalistieke continuïteit te kunnen garanderen met 
de jaren groter wordt. 

Huisvesting
In het kader van de voorgenomen grootschalige reno-
vatie van De Leuningjes in Poeldijk zijn op verzoek van 
de gemeente Westland de afgelopen periode eerste 
gesprekken gevoerd over een mogelijke verhuizing 
van de WOS naar De Leuningjes. Naar onze verwach-
ting zal na de zomer van 2018 duidelijk worden of een 
verhuizing van de WOS naar De Leuningjes voor alle 
betrokken partijen wenselijk en financieel haalbaar is.

Dank
De afgelopen jaren hebben de medewerkers en vrijwil-
ligers zich enorm voor de WOS ingezet en is de WOS 
uitgegroeid tot een professionele streekomroep, die er 
toe doet. Een omroep die niet voor niets in 2014 Om-
roep van het Jaar is geworden. Maar stilstand is ach-
teruitgang. Het medialandschap is enorm in beweging. 
Ook de WOS heeft voortdurend de uitdaging om op 
een passende wijze in te spelen op technologische- en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Ik wil graag samen 
met de medebestuurders, medewerkers en de vele 
vrijwilligers een bijdrage leveren aan de kernwaarden 
van de WOS, voor nu en in de toekomst.

Wim Halverhout, voorzitter WOS Media

Tijdens de OLON Awards 2017 in Hilversum werden wij beloond met de Innovatie award voor het cross-mediale programma ‘Week van het 

Werk’. Dit concept is tot stand gekomen met een aantal partners. Zij gaven te kennen allerlei zaken rond werken in de regio te willen versterken. 

Samen met hen hebben wij het concept ‘Week van het Werk’ opgezet. Een week lang aandacht rondom het thema arbeid, zowel op WOS TV als 

op WOS Radio en WOS.NL.
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Inleiding
Van lokale omroep naar streekomroep

Dit is het eerste operationeel jaarverslag van WOS Media. Ik wil graag even te-

rugblikken naar de jaren 2005-2009. Het was toen heel onrustig, zonder goede 

organisatie, geen kwaliteit, interim directie etc. Vanwege de privatisering van 

Caiway en Westland Infra is er een bedrag geschonken aan de WOS, waarmee 

de WOS haar schulden kon voldoen en tevens een nieuwe start kon maken. 

Na de onrust in 2009, waarbij de directeur werd ont-
slagen, is er door de nieuwe toenmalige voorzitter Wim 
Smit een directeur benoemd. De nieuwe directeur, 
Aart den Haan, is in maart 2010 aangetreden. De op-
dracht was als volgt: zet een professionele organisatie/
omroep neer, die op de lange termijn gezond is.

Er is  toen een investeringsplan voor de periode 
2009-2014 opgesteld. Dat was nodig, want in de jaren 
ervoor was er niet meer geïnvesteerd in de WOS. Alle 
apparatuur was verouderd, waardoor er geen enkele 

kostendekkend te zijn. Per jaar komt de WOS structu-
reel € 200.000,- tekort. Gelukkig zijn de gemeenten in 
het uitzendgebied bereid de WOS te ondersteunen. 

Dit is overigens niet alleen een probleem waar de 
WOS tegen aanloopt, maar vele andere omroepen van 
ons kaliber ook. Om die reden hebben we samen met 
de OLON, Organisatie Lokale Omroepen Nederland, 
de Stichting NLPO (Nederlandse Lokale Publieke 
Omroepen) opgericht. Deze stichting heeft een plan 
bedacht om van de 300 lokale omroepen in Nederland, 
waarvan een groot deel hobbyclubs, terug te gaan 
naar 80 streekomroepen. Daar is de WOS eigenlijk al 
een voorbeeldomroep van, samen met 7 andere grote 
lokale omroepen. Tot die 8 omroepen behoren tevens 
OOG uit Groningen, Open Rotterdam, Studio040 uit 
Eindhoven, Omroep Venlo, D-tv uit Oss, Regio8 uit de 
Achterhoek en 1Twente uit Enschede. 

Deze omroepen hebben meerdere tests gedaan waar-
uit blijkt dat als de gemeenten, samen met de Rijks-
overheid, verantwoordelijkheid pakken, de omroep 
voor 50% gefinancierd kan worden vanuit overheden, 
de overige 50% door de omroep zelf. Dan kan je een 
gezonde, professionele streekomroep neerzetten. 

Het omroepbestel kent 3 lagen: landelijk, regionaal, 
lokaal. De rijksbegroting voor landelijke omroepen is 
€ 756,- mlj, waarvan de overheid 95% betaalt, de ove-

rige 5% is STER inkomsten. De regionale omroepen 
ontvangen gezamenlijk € 155,- mlj. per jaar. Dat komt 
voor de regionale omroepen neer op 85% subsidie van 
hun totale financiering. Bij de lokale omroepen is er 
slechts 10% gesubsidieerd. De overige 90% dient zelf 
bekostigd te worden. 

Vanwege de aanvullende ondersteuning is dat bij de 
WOS +/- 27%, maar dat is nog steeds maar een kwart 
van de totale financiering. Financiering van 50% zou 
de WOS met name in staat stellen een stap voorwaarts 
te maken in de programmering, een toonaangevende 
omroep te blijven en extra investeringen te doen (TV 
studio en vervangingsinvesteringen).

In dit kader heeft minister Slob in 2018 een bezoek 
gebracht aan de WOS. De streekomroep staat op de 
agenda bij de gesprekken over de nieuwe mediabe-
groting. De streekomroepen die als voorbeeld dienen, 
een keurmerk hebben en voldoen aan LTMA (Lokaal 
Toereikend Media Aanbod) zouden als eerste ge-
steund kunnen gaan worden vanuit het rijk. 

Zover is het helaas nog niet, maar het is 5 voor 12. 
Zolang er geen steun vanuit de Rijksoverheid is, zijn wij 
genoodzaakt een beroep op de gemeenten te blijven 
doen.

Aart den Haan, directeur WOS Media

kwaliteit gegarandeerd kon worden. Door een nieuw 
bestuur en nieuwe directeur is in 2011 gestart met 
de uitvoering van het stappenplan. In samenwerking 
met bedrijfsleven, fondsen en gemeenten is dat plan 
uitgevoerd. De organisatie van de WOS werd in een 
geheel nieuw jasje gestoken. De hele infrastructuur is 
vernieuwd, radio- en televisieapparatuur is aangepakt 
en het pand heeft een opfrisbeurt ondergaan. 

Door die vernieuwingen zijn we tot de conclusie ge-
komen dat het heel lastig is om op het huidige niveau 
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Bestuur
Wim Halverhout, voorzitter 
Wim is sinds 2016 voorzitter en woonachtig in Naald-
wijk. Na een lange periode bij de Rabobank is hij 
inmiddels ruim 2 jaar ondernemer in de sector Auto-
motive.  Hij is bestuurlijk betrokken geweest bij Hoc-
keyvereniging Westland en Stichting Greenport Food 
& Flower Xperience en nu nog bestuurlijk betrokken bij 
ISW en WOS. 

Stephan de Witte, secretaris 
Stephan is sinds 2016 secretaris en woonachtig in 
Maassluis. Stephan is werkzaam bij Westland Partners 
en als directeur vastgoed richt hij dagelijks zijn pijlen 
op Projectontwikkeling, Commercieel vastgoed en 
Hypotheek. 

Martin Kleijn, penningmeester 
Martin, woonachtig in Hoek van Holland, is als accoun-
tant werkzaam bij 216 | Accountants. Martin heeft 

ervaring in diverse bestuursfuncties en dan met name 
gericht op de financiële kant.  

Guus Paalvast 
Net als Stephan woont Guus in Maassluis. Guus heeft 
een eigen bedrijf JoPa events, het bureau voor bele-
venissen. Guus is o.a. de man achter Waterwegpop en 
het Filmfestival Maassluis. Guus is sinds 2014 lid van 
het bestuur van de WOS. 

Vacature 
Wij willen het bestuur graag versterken. Gezien onze 
verbondenheid met de gemeente Midden-Delfland 
zouden we graag een enthousiaste inwoner uit die 
gemeente als bestuurslid willen verwelkomen. En als 
deze persoon wat kennis en ervaring op het terrein 
van personeel meeneemt, dan juichen we dat extra toe 
Bent u geïnteresseerd? Neem dan vooral contact op 
met Aart of Wim.

Wij willen het bestuur 
graag versterken met een 
enthousiaste inwoner uit 

Midden-Delfland

Van links naar rechts: Wim Halverhout, Guus Paalvast, Martin Kleijn
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Stromingen
Kunst en Cultuur 
Peter Smit, voorzitter (Maassluis)

Maatschappelijke Zorg en Welzijn 
Aad van der Valk (Poeldijk)

Onderwijs en Educatie 
Arie van der Ende, secretaris (Maasland)

Agrarische Sector 
Jan Kouwenhoven (Poeldijk)

Kerkgenootschappen en Ouderen 
Arie van Dijk (‘s-Gravenzande)

Ondernemers 
Jan Batist (Maasland)

Etnische en Culturele Minderheden 
Eric van der Wilk (Naaldwijk)

Voorzitterswissel
In 2017 is het PBO van voorzitter gewisseld. Jan 
Kleyberg heeft afscheid genomen als voorzitter en het 
stokje overgedragen aan Peter Smit. Peter heeft op 
zijn beurt de functie van secretaris overgedaan aan 
Arie van der Ende.

Jongeren
De enige stroming die momenteel niet vertegenwoor-
digd is binnen ons PBO is de stroming Jongeren. Deze 
zouden we graag ingevuld zien, omdat ook de jonge-
ren ons van informatie kunnen voorzien aangaande 
nieuwe programma’s, social mediagebruik en online 
content. Iets wat meer en meer belangrijk wordt. 

Het PBO kijkt met grote nieuwsgierigheid en vertrou-
wen uit naar de programma’s in 2018.

Van links naar rechts: Jan Batist, Eric van der Wilk, Peter Smit en Arie van Dijk.

PBO
Een lokale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabe-

leid Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast 

te stellen en de uitvoering hiervan te toetsen.

Het PBO van de WOS bestaat uit 7 leden. Alleen inwoners uit onze regio kunnen 

lid zijn van het PBO, waarbij we streven naar een samenstelling van leden uit de 

diverse kernen. De samenstelling van het PBO moet representatief zijn voor de 

belangrijkste in onze regio voorkomende stromingen.

Taken
De leden van het PBO vertegenwoordigen zo veel mo-
gelijk gezamenlijk de sectoren bedrijfsleven, kunst en 
cultuur, maatschappelijke zorg en welzijn, godsdiensti-
ge en geestelijke stromingen, onderwijs en educatie, 
ouderen en jongeren, etnische en culturele minderhe-
den, sport en recreatie en de agrarische sector.

De leden van het PBO oefenen hun taak zonder last of 
ruggespraak uit, maar houden rekening met relevante 
maatschappelijke ontwikkelingen.

Het  PBO komt tenminste drie maal per jaar bij elkaar. 
Tijdens de vergadering worden onder meer de volgen-
de onderwerpen besproken:

•	 Vaststellen en evaluatie van de programmering;

•	 Brainstormen nieuwe programmering a.d.h.v. het 
meerjarenbeleid en maatschappelijke ontwikke-
lingen;

•	 Eerste bespreking voorstellen programma’s m.b.t. 
programmering volgend jaar;

•	 Uiteindelijke vaststelling programmering volgend 
jaar, evaluatie werkzaamheden PBO met bestuur.

2017
Ook in 2017 heeft de WOS weer veel programma’s 
gemaakt voor de verschillende stromingen. 

Zowel op WOS TV en WOS Radio is de diversiteit 
groot. Natuurlijk is de nieuwsvoorziening belangrijk, 
maar ook het andere aanbod op de kanalen van WOS 
Media is maatschappelijk gezien belangrijk. 

Een publieke (lokale) omroep dient zich ook te houden 
aan de vastgestelde ICE-norm. De ICE-norm staat voor 
Informatie, Cultuur en Educatie. Een omroep moet een 
bepaald percentage aan programma’s zelf produce-
ren. Ook dient de inhoud van de programma’s in z’n 
totaliteit voor minimaal 50 procent aan de ICE-norm te 
voldoen.

De programma’s van de WOS in 2017 hebben het 
PBO tot tevredenheid gestemd. Natuurlijk, niet ieder 
lid kan zich volledig vinden in ieder programma, maar 
de diversiteit en verscheidenheid stemt tot tevreden-
heid. Voor ieder wat wils op de kanalen van de WOS. 

Het PBO maakt zich wel zorgen over de toekomst. 
Zonder voldoende financiën, kan de omroep op som-
mige vlakken niet doen wat deze zou moeten doen om 
tot een evenwichtig aanbod te komen.
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Grote verhalen
In het afgelopen jaar hebben we weer bijzondere 
verhalen mogen maken, verspreid over ons gehele ge-
bied. Zo waren we erbij toen jongeren in Schipluiden 
boos wegliepen bij een bijeenkomst over Tiny Houses, 
lieten we zien hoe de laatste trein over de Hoekse 
Lijn reed met nota bene een Maassluise machinist en 
brachten we de innovaties in beeld op het gebied van 
aardwarmte in Westland.

We waren bij het afscheid van Sjaak van der Tak als 
burgemeester van Westland, bij de start van de werk-
zaamheden aan de Monstersche Sluis, de protesten 
van boeren in Midden-Delfland die de N468 willen 
blijven gebruiken en de gevolgen van een windhoos in 
’s-Gravenzande. En zo kunnen we nog wel even door-
gaan. We proberen het laatste nieuws altijd als eerste 
te brengen, maar nog belangrijker is dat het nieuws 
van kop tot staart klopt. In een tijd waarin er van alles 

beweerd wordt op social media proberen wij een ba-
ken van journalistiek correcte berichtgeving te zijn.

Natuurlijk kunnen we met zo’n klein team niet altijd 
overal bij zijn. Daarom maken we regelmatig gebruik 
van externe partijen als Regio 15, 112 Maassluis en 
District 8. Zij zijn er vrijwel altijd bij als er een incident 
plaatsvindt in de regio. Dat is fijn, want zo kunnen wij 
de beelden gebruiken en deze zelf voorzien van con-
text. Op die manier kunnen we vrijwel altijd als een van 
de eerste melden wat er aan de hand is bij een incident 
en welke gevolgen het heeft.

Verder hebben we een prettige samenwerking met 
RTV Rijnmond en Omroep West, waarbij we van de 
laatste zelfs zo’n 3 tot 4 dagen per week een came-
rajournalist ter beschikking hebben om onderwerpen 
gezamenlijk op te pakken. Regelmatig zijn items 
van de WOS te zien bij TV West en TV Rijnmond en 
andersom.

WOS Nieuws
WOS Media is de publieke lokale omroep voor de regio Westland, Maassluis, 

Midden-Delfland en Hoek van Holland. Dat betekent dus ook dat wij de lokale 

nieuwsvoorziening voor dat gehele gebied tot onze taak rekenen. Om het laatste 

nieuws te kunnen brengen over onze streek hebben wij anno 2017 een redactie 

die doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.00 uur bezet is en natuurlijk ook buiten 

die tijden uitvliegt voor incidenten of belangrijke onderwerpen. In het weekend 

draaien we met datzelfde redactieteam piketdiensten.

De redactie van WOS Media bestaat in 2017 uit vier 
fulltime medewerkers, van wie er twee camerajourna-
list zijn. Daarnaast zijn er twee parttime vrijwilligers, 
ervaren journalisten, die de functie van hoofdredacteur 
vervullen. Met dat relatief kleine redactieteam maken 
wij dagelijks een tv-journaal van gemiddeld 8 minuten, 
dagelijks een samenvatting in 100 seconden, wekelijks 
een nieuwsoverzicht van ruim 20 minuten en schrijven 
we dagelijks gemiddeld 15 tot 20 berichten voor de 
website. Verder wordt er dagelijks tussen 8.30 uur en 
20.30 uur een regionieuwsbulletin op de radio gepre-
senteerd en zijn we actief op social media. Maar onze 
regiogenoten kennen ons waarschijnlijk ook van WOS 
Teletekst, Tekst TV en WOS App.

Om goed in de haarvaten van het gebied te zitten, 
hebben we binnen het redactieteam vier mensen 
aangewezen die de politiek goed volgen in het gebied 
waar hij verantwoordelijk voor is. Stefan van der Meer 
is verantwoordelijk voor de berichtgeving over politiek 
in Midden-Delfland, Richard Vroom en Kees van Doorn 
doen dit voor Westland en Bas Booister voor Maassluis 
en Hoek van Holland.

Camerajournalisten Dennis van Schie en Boude-
wijn Vermeer kunnen die politieke zaken vervolgens  
omzetten in een mooi tv-item waarbij bijvoorbeeld 
de gevolgen van zo’n besluit voor de burger duidelijk 
worden gemaakt.

Aart den Haan, directeur WOS Media (links) en Gerard Milo, directeur Omroep West (rechts) schudden elkaar de hand na ondertekening van 

de samenwerkingsovereenkomst. In 2017 is deze samenwerking geïntensiveerd.
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We zijn alle drie publieke omroep, die voor een be-
langrijk deel journalistiek bedrijven op kosten van de 
samenleving. Dan is het zonde als je allebei hetzelfde 
doet. Een hechte samenwerking zorgt ervoor dat wij in 
totaal meer (en betere) tv-items kunnen produceren. 
Ook op internet nemen we regelmatig berichtgeving 
van elkaar over. Bij grote incidenten in onze regio 
worden wij vaak gebeld om duiding te geven bij de re-
gionale omroepen. Kortom, we doen ertoe en kennen 
de regio!

Rol van het publiek
Natuurlijk moet je ook kritisch naar de eigen bericht-
geving kijken: meten of berichten aankomen bij de 
regiogenoten. Dat is soms best lastig, want de kabel-
maatschappij geeft bijvoorbeeld geen kijkcijfers door 
en er is ook geen apparaat dat meet hoeveel mensen 
er meeluisteren op de 87.6 FM. Gelukkig is dat met 
internet wel anders. We kunnen minutieus meekij-
ken hoelang iemand een bericht leest, waar diegene 
(waarschijnlijk) vandaan komt en welke berichten het 
meest in de smaak vallen. Die gegevens gebruiken 
wij om onze berichtgeving te verbeteren. Is de kop 
bijvoorbeeld wel aantrekkelijk? En past de foto wel 
bij het bericht?  Door middel van statistieken op een 
beeldscherm dat we op de redactie hebben staan, 
kunnen we die structuren ontdekken en dichterbij het 
publiek komen.

Contact met onze lezers, kijkers en luisteraars vinden 
we heel belangrijk. Daarom proberen we de drempels 
zo laag mogelijk te maken. Regiogenoten kunnen ons 
tippen via ons redactienummer, de ‘tip-ons’ knop op 
onze site en app, via de mail en de social media. En 
natuurlijk door gewoon even binnen te lopen, want ook 
dat gebeurt gelukkig nog regelmatig. De regiogenoten 
zijn op die manier de ogen en oren van onze nieuwsor-
ganisatie. We zijn niet alleen thuis in jouw regio, maar 
de regio voelt zich ook thuis bij de WOS.

Toekomst
Natuurlijk zit de WOS niet stil. We willen graag onze 
organisatie uitbreiden met een weekendredacteur die 
ook onze social media naar een nog hoger niveau kan 
brengen. Per 1 juni 2018 hebben we daar Nelleke Ar-
nout voor aangenomen. Zij heeft ruime journalistieke 
ervaring, onder meer opgedaan bij de social media-
redactie van Omroep Gelderland. Begin juni heeft ze 
voor ons al een plan geschreven om onze kanalen naar 
een hoger plan te brengen, ondersteund door een 
afstudeeronderzoek van een HBO student naar onze 
social mediakanalen.

Hoofdredacteur Richard Vroom heeft al een tijdje gele-
den aangegeven wat rustiger aan te willen gaan doen, 
waardoor er gezocht werd naar een nieuwe hoofdre-
dacteur. Inmiddels is Bas Booister hiervoor binnen de 
organisatie naar voren geschoven. Sinds 1 juni is hij 
adjunct-hoofdredacteur. Het is de bedoeling dat hij in 
een later stadium Richard opvolgt, maar daartoe dient 
de in het programmastatuut opgenomen procedure te 
worden gevolgd.

Er wordt hard gewerkt om het nieuws nog dichter bij 
het publiek te brengen en meer een gezicht te geven. 
Zo hebben we een nieuwsdecor aangekocht om nog 
dit jaar te starten met vanuit de studio gepresenteerd 
nieuws, gaan we starten met nieuwsquotes in het regi-
onieuws op de radio en komen we met een nieuwsru-
briek op Instagram.

Verder personaliseren we het nieuws op Facebook 
en Twitter en laten we onze accounts WOS Nieuws 
en WOS Media samengaan. Bovendien gaan we de 
nieuwsbrief vernieuwen, gaan we onze vormgeving 
updaten en zijn we hard bezig met een nieuwe website 
en dito applicatie. Kortom, er staat een hoop te gebeu-
ren op het gebied van nieuws bij WOS Media.

Er wordt hard gewerkt om 
het nieuws nog dichter bij 

het publiek te brengen
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putten uit een groep van betrokken freelancers. 
Tientallen presentatoren, cameramensen en editors 
van wie de overgrote meerderheid zelf bij de WOS is 
begonnen als vrijwilliger, zijn bereid ons te helpen. Zij 
zijn het merendeel van de tijd werkzaam in Hilversum 
om programma’s te maken voor regionale of landelijke 
omroepen, maar werken daarnaast nog graag voor de 
WOS. Daar kun je net iets meer je creativiteit bij kwijt.

Ook de regionale omroepen werken graag met ons 
samen. Het Varend Corso wordt bijvoorbeeld op zowel 
de WOS als regionale omroepen Omroep West en 
Rijnmond uitgezonden. Hierdoor promoten we niet 
alleen zelf onze streek, maar zorgen we dat meer dan 
een miljoen kijkers bereikt kunnen worden. Waar we 
daarbij vroeger nog qua beeldkwaliteit en techniek on-
derdeden voor de regionale omroepen is daar tegen-
woordig geen sprake meer van. Ook de WOS filmt en 
monteert zijn programma’s standaard in HD. 

Maar we denken ook aan de kosten. Waar landelijk 
een regisseur, cameraman, geluidsman, lichtman en 
productionele ondersteuning met een verslaggever 
of presentator mee gaan, doen wij alles met alleen 
een regisserende cameraman. En de presentator die 

plaatst direct een leuke video op social media vanaf 
locatie.

Innovatie
WOS TV is een innovatieve zender in dit veranderende 
medialandschap. Bij het bedenken van een nieuw pro-
gramma wordt er al lang niet meer gedacht aan alleen 
de uitzending op televisie. Naast televisie worden altijd 
radio en online ingezet om programma’s te promoten 
en aanvullende informatie te bieden. Daarnaast wor-
den ook social media ingezet voor de interactie met de 
kijker.

In 2017 werd de innovatieve multimediale aanpak van 
WOS TV beloond door de OLON, de overkoepelende 
organisatie van de lokale omroepen. Ons programma 
‘De week van het Werk’ werd uitgeroepen tot beste 
programma in de categorie innovatie. De jury roemde 
dit programma om de creatieve manier waarop het 
middels een crossmediaal concept het thema werk 
centraal stelt. En wat het allermooiste aan De Week 
van het Werk was: het programma heeft ook echt 
regiogenoten aan het werk geholpen. 

WOS TV
Naast de lokale nieuwsvoorziening die WOS Media haar kijkers aanbiedt, bieden 

we met WOS TV de kijker, zowel op televisie als online, een gevarieerd aanbod 

van programma’s. We hebben sportprogramma’s, documentaires, een talkshow 

en programma’s over goede doelen. WOS TV is met trots de lokale omroep met 

de meeste televisieprogramma’s. In 2017 maakten we maar liefst drie uur nieu-

we televisie per week. 

WOS TV is een afdeling binnen WOS Media, met 
slechts 2 fulltimers. Zij worden in de uitvoering van hun 
taken ondersteund door vrijwilligers en stagiairs. De 
vaste krachten zorgen voor de voorbereiding en con-
trole van de programma’s. In overleg met de directie 
stellen ze de programmering samen en bedenken ze 
samen met een groep creatieve vrijwilligers nieuwe 
programmaformats. Maar daarnaast moet er ook nog 
gefilmd en gemonteerd worden.

Samenwerking
Drie uur nieuwe televisie per week lijkt op het eerste 
gezicht niet veel, maar is voor een omroep met slechts 
twee vaste krachten op de afdeling televisie een gigan-
tische klus. Het maken van een reportageprogramma 
van 8 minuten kost bijvoorbeeld alleen al om te filmen 
en te monteren 2 dagen en dan laten we de voorbe-
reiding nog achterwege. Gelukkig kan onze omroep 

Jaarlijks is het Varend Corso een van de grote evenementen die de WOS produceert. Deze varende parade wordt door meerdere camera’s op 

meerdere locaties vastgelegd. Dit is ook een goed voorbeeld van vele vrijwilligers die actief zijn voor de WOS. Bovendien maken we het Varend 

Corso niet alleen voor onszelf, maar ook voor collega omroepen Omroep West en RTV Rijnmond.

De talkshow ‘Dit was...’ is ontstaan in 2016. WOS TV heeft toen 2 versies van Dit was 2016 opgenomen in de tv-studio van Omroep West. In 

2017 hebben we dit voortgezet met een maandelijkse variant. Aan het einde van iedere maand neemt Rob Veenman de actualiteit van afgelo-

pen maand door met verschillende gasten. Dit kan een politicus zijn, een sporter, een ondernemer of iemand die op wat voor manier dan ook in 

het nieuws is geweest die maand.
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Partnerschap 
In 2017 heeft de WOS meer dan 40 verschillende 
programma’s geproduceerd. Deze programmareek-
sen bestaan totaal uit meer dan 500 afleveringen. 
Maar al die afleveringen kunnen we natuurlijk niet 
zelf financieren. Het regionale bedrijfsleven is daarom 
een belangrijke partner bij het kunnen maken van 
televisieprogramma’s. Als lokale omroep hebben we 
sowieso geen budget om allerlei programma’s buiten 
het nieuws en sport te kunnen maken. Er is dus altijd 
een partij nodig die de kosten van het produceren van 
het programma kan dekken. In januari hebben we deze 
samenwerking met het bedrijfsleven getoond met het 
project De Pitch. Om het ondernemerschap in de regio 
te stimuleren, hebben we ondernemers uitgedaagd 
hun creatieve ideeën te pitchen bij een jury. 

Ook zijn we in 2017 gestart met een eigen maan-
delijkse talkshow genaamd “Dit was..”.  Een praat-
programma volledig gericht op de regio Westland, 
Midden-Delfland, Maassluis en Hoek van Holland. 
Doordat we gebruik kunnen maken van de faciliteiten 
van Omroep West, zijn de kosten van deze talkshow 
voor dit moment te overzien. 

Daarnaast zijn er nog vele andere grote projecten. 
Zo hebben we in samenwerking met de gemeen-
te Westland een galashow kunnen maken over de 
Westlandse Sportprijzen, hebben we op initiatief van 
burgemeester Rodenburg van Midden-Delfland een 
prachtig verslag kunnen maken van het Kwakelfestival 
en is er een documentaire uitgezonden over De Strijd 
van Maassluis. Ook hebben we aandacht besteed aan 

de vrijwilligersprijs De Loftrompet, hebben we het 
gemeenschapsgevoel versterkt middels de program-
ma’s ‘Loslaten in Liefde’ en ‘Dat vraagt om een taart’ 
en is er onder meer verslag gedaan van de Furieade in 
Maassluis.

Betrokkenheid
Onze programma’s moeten niet alleen leuk zijn. We 
willen ook maatschappelijk bijdragen. In het program-
ma ‘Voel je Goed’ dat uitgezonden werd in januari 
stimuleerden we bijvoorbeeld de regio om actief aan 
de slag te gaan met gezonde voeding en sporten. So-
wieso is sport een belangrijke pijler van onze omroep. 
Wekelijks besteden we in twee verschillende program-
ma’s uitgebreid aandacht aan verschillende sporten en 
sporters.

We zijn ons ervan bewust dat we ook een voorbeeld-
functie hebben. Daarom wordt er vanaf dit jaar extra 
kritisch gekeken naar de hoeveelheid drank in ons 
jongerenprogramma ‘Zomaar Zomer’. De nog jongere 
kijkers kunnen overigens ook bij de WOS terecht. De 
educatieve serie ‘Jelger de Goochelaar’ trekt jaarlijks 
vele klassen naar het lokale theater. Daarbij leren ze 
ook nog iets over onze streek tijdens het kijken.

En dan zijn er nog de goede doelen. In 2017 kon er op 
kosten van sponsoren van Team Westland een pro-
ductieteam mee naar Frankrijk om dagelijks verslag 
te doen van de (fiets)acties tegen kanker. Na een jaar 
lang in de spotlights te hebben gestaan haalde Team 
Westland in totaal meer dan 700.000 euro op.

Informeren
Het informeren van de burger is een belangrijke taak 
van onze lokale omroep. Daarbij is de samenwerking 
met de gemeentes van essentieel belang. Met de 
gemeente Westland maken we bijvoorbeeld tweewe-
kelijks ‘Westland Report’ en wekelijks een ‘Verkeers-
journaal’, een programma dat zeer gewaardeerd wordt 
omdat het inzoomt op de afsluitingen in de straten van 
de diverse kernen. Een grote wens is om dit program-
ma te maken over het gehele uitzendgebied met alle 
gemeentes. In 2017 hebben we de inwoners van onze 

regio uitgelegd hoe de begroting van de gemeentes 
eruitziet in een special over de begrotingsbehande-
ling. Om het jaar in stijl af te sluiten hebben we met 
de burgemeesters van Midden-Delfland en Maassluis 
een eindejaar gesprek gehouden. Hierin blikten we in 
een sfeervolle setting terug op het afgelopen jaar in die 
gemeenten.

Toekomst
Een langgekoesterde wens van de WOS is een eigen 
studio. Daarmee kunnen we dagelijks ons lokale 
nieuws en sportnieuws gepresenteerd brengen. Met 
een studio wordt het ook eenvoudiger om een ver-
diepend praatprogramma of bijvoorbeeld een politie-
programma te produceren. Ook zou deze studio de 
mogelijkheid bieden om live op zender te gaan in geval 
van calamiteiten. 

In een tijd van smartphones en social media zijn we 
ons ervan bewust dat televisie al lang niet meer het 
enige medium is waarnaar gekeken wordt. Daarom 
zetten we ook volop in op online content en social 
media. Onze programma’s zijn daar natuurlijk te bekij-
ken en er is ook extra content te vinden. De komende 
jaren zullen we ons aanbod blijven aanpassen aan de 
wensen van de kijker.

WOS Sport is wekelijks te zien op WOS TV.
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In 2017 is eveneens geëxperimenteerd met Visual 
Radio. Het jongerenprogramma ‘NO FLTR’ werd zowel 
uitgezonden op de 87.6 FM frequentie als op Face-
book. Via dit medium kreeg men de kans live mee 
te kijken in de studio en de verrichtingen van de drie 
presentatoren op de voet te volgen. 

Tijdens de Week van het Werk stond de crossmediali-
teit centraal. Dit houdt in dat de verschillende kanalen 
(tv, radio, internet) samenwerken aan een project en 
waar nodig elkaar aanvullen. Zo konden werkzoeken-
den aanschuiven in de radiostudio om een oproep te 
doen aan potentiële werkgevers en was een overzicht 
van alle verrichtingen per dag te zien op WOS TV.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 
2018 heeft WOS Radio drie debatten georganiseerd, 
waaraan de fractievoorzitters van de partijen in de 
gemeenten Westland, Midden-Delfland en Maassluis 
deelnamen. De debatten vonden plaats op een locatie 
in de desbetreffende gemeente, waarbij publiek uitge-
nodigd werd om aanwezig te zijn en vragen te stellen 
aan de lijsttrekkers. Op deze manier probeerden we de 
stemmende burger zo goed mogelijk op de hoogte te 
stellen van de doelstellingen van de partijen.

Toekomst
Hoewel zowel het Ochtend- als het MiddagMagazine 
meerdere OLON-nominaties op zak hebben, zijn er 

nog stappen te maken in de nieuwsvoorziening. Zo 
wordt de presentatie van het MiddagMagazine overge-
dragen aan redacteuren die bovenop het nieuws zitten. 

Beide programma’s worden van meer redactiewerk 
voorzien, waardoor met name in het MiddagMaga-
zine meer interviews gedaan kunnen worden met de 
hoofdrolspelers van de dag. Op deze manier krijgt de 
luisteraar aan het eind van de werkdag een helderder 
overzicht van de gebeurtenissen in de regio. 

Daarnaast wordt het regionieuws in de daluren beperkt 
tot een kortere en meer flitsende update, waarin de 
regiogenoot in minder dan een minuut tijd op de 
hoogte gehouden wordt van het laatste nieuws. In de 
‘piekuren’ wordt juist een uitgebreider nieuws voorge-
dragen met quotes van betrokkenen. 

Wat betreft de overige uren krijgt WOS Radio er meer 
gepresenteerde programma’s bij. Er wordt aan gewerkt 
om de doordeweekse avonden (19.00 tot 21.00) elke 
dag van een presentator te voorzien. Daarnaast is een 
horizontale programmering tussen 18.00 en 19.00 uur 
gewenst. 

In 2017 zijn de eerste stappen gezet voor Visual Radio 
en daar wil WOS Radio in 2018 mee doorgaan. De 
nieuwsprogramma’s kunnen hiermee beginnen, waar-
door de regiogenoot niet alleen via de FM-frequentie, 
maar ook via de website en de social media bereikt 
kan worden.

WOS Radio
Het traditionele medium radio is nog steeds een belangrijk instrument om de 

doelgroep van de WOS te bereiken. Om deze doelgroep van nieuws te voorzien, 

wordt tweemaal daags een nieuwsprogramma gepresenteerd waarin de hoofd-

zaken van de dag besproken worden. Zowel in het OchtendMagazine (dagelijks 

tussen 07.00 uur en 10.00 uur) als het MiddagMagazine (dagelijks tussen 16.00 

uur en 18.00 uur) komen de hoofdrolspelers van het nieuws van die dag aan 

het woord. Daarnaast wordt elk half uur het regionieuws voorgelezen door de 

nieuwslezer van dienst, met daarin een update van de meest recente gebeurte-

nissen in Westland, Midden-Delfland, Maassluis en Hoek van Holland. 

Een wisselwerking met de redactie staat voorop als het 
gaat om nieuwsvoorziening op de radio. Op het nieuws 
dat door de redactie wordt gemaakt, wordt dieper in-
gegaan in de programma’s door middel van interviews 
met betrokkenen. Deze interviews kunnen daarna als 
audiobestand geplaatst worden bij nieuwsberichten, 
waarbij de lezer de mogelijkheid krijgt om meer ver-
dieping te krijgen op de website. 

Naast de gepresenteerde nieuwsprogramma’s, wordt 
de regio in het weekend voornamelijk op de hoogte 
gehouden van de evenementen die op het programma 
staan. In programma’s als Dwars Door De Morgen, Het 
WeekendMagazine en Plus Radio kunnen organisa-
toren van evenementen hun zegje doen en wordt de 
regio bijgepraat over leuke uitstapjes. 

Muziek blijft een belangrijk aspect van WOS Radio. In 
de zogenaamde daluren zijn er gepresenteerde mu-
ziekprogramma’s, waarin de presentator van dienst de 
luisteraar meeneemt in de muziek van vroeger en nu 
en wordt waar mogelijk een link gelegd met de regio. 

Er kan worden afgeweken van de wekelijkse program-
mering wanneer er zich een bijzonder evenement 

voordoet. Denk hierbij aan Profronde Westland of het 
Varend Corso. Hieromheen worden extra programma’s 
gemaakt waarbij een verslaggever op locatie de luiste-
raar informeert over de gebeurtenissen.

Greep uit het aanbod
Om letterlijk tussen de regiogenoten te kunnen staan 
met WOS Radio, worden regelmatig locatie uitzendin-
gen gemaakt bij relevante evenementen. Zo stond de 
locatie-studio in januari opgesteld op de ijsbaan van de 
Lierse ijsvereniging Hard Gaat ‘ie, werden de West-
landse Sportprijzen live gevolgd vanuit WestlandThe-
ater De Naald en maakten we tijdens de Westland 
Reünie live radio vanuit winkelcentrum De Tuinen in 
Naaldwijk. 

In december de Westland Top 2000 uitgezonden 
vanuit De Jachthaven in Kwintsheul. Een live muziek 
spektakel waar de WOS natuurlijk bij was met zowel 
radio als tv. Zo stond onze mobiele radiostudio 2 dagen 
lang bij de Jachthaven in Kwintsheul om programma’s 
te maken, muziek uit de Westland Top2000 lijst te spe-
len en de live muziek te laten horen op WOS Radio.
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Social Media en online content worden meer en meer 
belangrijk als platform voor nieuwsvoorziening. Daar 
zijn we ons ten zeerste van bewust en de komende 
periode gaan we daar de volgende stappen in zetten. 
Instagram en Youtube zijn voor onze omroep ook van 
groot belang. Beide dienen hun eigen doel. Instagram 
voor snel nieuws en hoogtepunten voor een jongere 
doelgroep en YouTube voor videocontent. 

Van twee kanalen...
Als omroep zijn we hét orgaan voor alles in de regio. 
Natuurlijk grotendeels nieuws, maar ook sport, radio, 
tv, de agenda. Alles hoort erbij. Dat is ‘De WOS’, zoals 
ons publiek ons ziet. Zo profileren we ons ook op 
de website. Hier vind je het nieuws, maar ook al het 
andere. Op social media hebben we nu twee stromin-
gen, WOS Nieuws en WOS Media.  De WOS is in feite 
zowel NPO 1 als NOS. Dat is soms lastig, maar dat 
heeft zeker ook voordelen. We hoeven onze zendtijd 
bijvoorbeeld niet te delen met andere omroepen. Op 
social media hebben we er tot op heden voor gekozen 

Stuk voor stuk relevante dingen voor ons publiek, want 
alles heeftbetrekking op de regio.

Voor onze volgers verandert er overigens niet veel. 
Op Facebook kun je pagina’s samenvoegen als ze op 
hetzelfde fysieke adres zitten en een overeenkomst 
hebben in de naam. Bij samenvoegen voeg je de likes 
en check ins samen. Er gaan dan geen volgers verlo-
ren, iets wat we natuurlijk niet willen. Hetzelfde geldt 
voor het Instagram account. Als je vindbaar bent op 
één plek, kun je je duidelijk profileren. 

Onze social-pagina’s worden een mooie representatie 
van het werk dat de héle WOS doet. We berichten over 
nieuws, maar ook de leuke en relevante zaken in de 
regio die niet een keiharde nieuwsaanleiding hebben. 
Leuke dingen die de WOS zelf doet/organiseert/op-
valt, plaatsen we natuurlijk ook.

Statistieken
Door een wijziging in het algoritme van Facebook, is 
ons bereik verminderd. Door die wijziging komen we in 
minder tijdlijnen terecht en zijn er minder personen die 
onze berichten zien.

Onze interactie (clicks, likes, delen, comments, etc) is 
daarentegen enorm gegroeid. Onze volgers zijn erg 
actief en dat is héél goed: we doen het hiermee zelfs 
al beter dan RTV Rijnmond en Omroep West. Het ge-
middeld aantal interacties willen we vooral zo houden, 
maar het aantal likes moet groeien. Rond de 25.000 
likes is ons streven.

om ‘NPO 1’ en ‘NOS’ te scheiden. Alle televisiezender 
gerelateerde zaken, zoals programma’s, promotie e.d. 
worden dus gescheiden van de nieuwsvoorziening.

...naar één kanaal
Op social media gebied gaat er iets veranderen. Per 
september 2018 willen wij onze social media kanalen 
gaan samenvoegen om zo meer eenduidig te zijn. Alles 
onder de noemer ‘WOS Media’. 

Het publiek ziet momenteel weinig onderscheid tussen 
WOS Nieuws en WOS Media en ziet ‘De WOS’ als één 
geheel. Door de profielen samen te voegen zijn we op 
social media duidelijk als één merk te vinden. Op die 
pagina’s kun je alles vinden. Voornamelijk het nieuws, 
maar ook andere relevante dingen.

Omdat we ons nieuws gaan brengen als WOS Media, 
scheppen we niet de verwachting dat we alleen maar 
nieuws brengen. WOS Media geeft soms ook een 
kijkje achter de schermen, een preview of een agenda. 

Social Media
WOS Media heeft op alle social mediakanalen nu twee stromingen: WOS Nieuws 

en WOS Media. In het verleden is voor deze splitsing gekozen om nieuws en varia 

te scheiden. Twitter is het belangrijkste kanaal voor WOS Nieuws, inmiddels heb-

ben we hierop meer dan 25.000 volgers. Beide Facebookkanalen, WOS Nieuws 

en WOS Media, hebben gezamenlijk zo’n 9.000 volgers. 

Bereik en interactie per dag op Facebook 

PER DAG JAN 2018 MEI 2018 
Bereik 28.902 16.664 (-42%)

Interacties 2.912 5.045 (+73%) 

Groei van likes en volgers op Facebook 

TOTAAL JUN 2017 JUN 2018 
Likes 5.204 8.112 (+56%) 

Volgers 5.197 8.477 (+63%)

Interactions Per Mille (IPM), aantal interacties per duizend fans 

30 DAGEN WOS WEST RIJNMOND 
Comments 3.507  6.644 14.607 

+ Reactions 7.790 19.176 37.745 

+ Shares 1.898 6.515 7.900 

÷ Posts 337 147 236 

÷ Fans 8.345 67.039 83.754 

IPM 4,69 3,28 3,05
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Vrijwilligers
WOS Media heeft altijd een trouwe schare vrijwilligers 
gekend en nog steeds zijn zij erg belangrijk. Vrijwilli-
gers zijn dermate belangrijk voor de omroep, dat wij 
niet zonder kunnen.

Zij zorgen ervoor dat wij radioprogramma’s kunnen 
maken, dat alle ICT zaken up to date blijven, dat wij 
sportverslagen op radio en tv kunnen maken en uitzen-
den en bij grotere producties kunnen we op een uitge-
breide groep vrijwilligers rekenen die deze producties 
mede mogelijk maken, zoals de jaarlijkse Westlandse 
Sportprijzen.

Kortom, een lokale omroep kan niet zonder haar 
vrijwilligers. Mede dankzij al deze vrijwilligers heeft de 
WOS de afgelopen jaren een enorme professionalise-
ringsslag kunnen maken. 

3.000e uitzending
In 2017 heeft de 3.000e uitzending van WOS Sport 
op WOS Radio plaatsgevonden. Een ware mijlpaal die 
gevierd is met een Open Dag tijdens die uitzending. 
Publiek en belangstellenden konden deze uitzending 
bijwonen en zien wat er allemaal bij zo’n live uitzending 
komt kijken.

De groep vrijwilligers van WOS Sport is, met zo’n 40 
mannen en vrouwen, groot en zij zijn 44 weekenden 
per jaar actief om op zaterdag en zondag wedstrijd-

Medewerkers
WOS Media kent 3 afdelingen: WOS Nieuws, WOS TV en WOS Radio met ieder 

zijn eigen afdelingshoofd. Daarnaast opereert de commerciële afdeling, welke 

verantwoordelijk is voor de verkoop van reclamezendtijd. Boven deze afdelingen 

staat de directeur in de persoon van Aart den Haan. Onze afdelingen kennen vast 

personeel en een eigen groep, trouwe vrijwilligers. WOS Media heeft anno 2017 

naast 10 FTE meer dan 100 vrijwilligers.

In opdracht van Gemeente Westland produceert en registreert WOS Media de gala-avond rondom de uitreiking van de Westlandse Sport-

prijzen. Bij de uitreiking van de Westlandse Sportprijzen is er een team van zo’n 30 enthousiaste vrijwilligers actief om de voorbereiding en de 

registratie van de avond zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

verslagen van onze regioclubs op de radio te krijgen. 
Denk aan technici, regisseurs, verslaggevers, presenta-
toren, redacteuren etc.

Zonder de inzet van deze groep trouwe vrijwilligers 
was het onmogelijk geweest om tot 3000 uitzendingen 
te komen.

Jaren van inzet
Niet alleen bij de sportploeg zijn de vrijwilligers trouw, 
ook WOS Radio presentatoren Ton Kolmeijer en Wim 
van der Kruk presenteren hun programma’s Plus Radio 
en Gewijde Muziek al jaren met veel passie en toewij-
ding. Dit zijn slechts twee voorbeelden van enthousi-
aste WOSSERS die al jaren aan de omroep verbonden 
zijn, maar iedereen die actief is, draagt zijn steentje bij 
en is even belangrijk voor ons.

Westland Stek
In 2017 heeft Andre Zijlstra voor zijn inzet voor WOS 
Sport de Westland Stek opgespeld gekregen. Andre is 
al 25 jaar actief voor WOS Sport en daar gaat zo’n 10 
uur per week in zitten. Elke week, 25 jaar lang.

Hij maakt doordeweeks draaiboeken voor de uitzen-
dingen in het weekend, regelt interviews, houdt con-
tact met verslaggevers, presenteert het programma en 
schrijft bovendien ook nog berichten voor de website 
in het weekend.
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Bijeenkomst
Ondanks dat iedereen op zijn/haar manier betrokken 
is bij de omroep op zijn/haar eigen vlak, komen we ook 
met z’n allen samen. Rond de jaarwisseling organise-
ren we een medewerkersbijeenkomst waarop plannen 
voor het komende jaar gecommuniceerd worden en 
waarop iedereen even met elkaar kan bijpraten. 

Stagiairs
WOS Media wordt door stagiairs veelvuldig benaderd 
voor uiteenlopende stages. Op zowel de radio- als 
tv-afdeling maken wij graag gebruik van stagiairs. Deze 
stagiairs komen van bijvoorbeeld het Grafisch Lyceum 
als vormgever of editor, Media- en Entertainment 

Management of via de opleiding Redactioneel Mede-
werker. Bij stages is het ook zeker mogelijk om door 
te groeien naar een (deels) betaalde baan bij de WOS. 
Het jongste voorbeeld is onze cameraman/editor die 
stage liep en daarna gelijk aan de slag kon.  

Talent
Talent is moeilijk te behouden, zeker als je bekijkt 
dat er nog twee lagen omroepbestel boven de lokale 
omroep zitten. Van welke afdeling dan ook, talent bij de 
WOS wordt eruit gepikt door regionale en/of landelijke 
omroepen of productiemaatschappijen. De WOS heeft 
presentatoren, verslaggevers, nieuwslezers, camera-
mensen en editors in ‘Hilversum’ zitten. 
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Om voorop te kunnen blijven lopen in het veranderen-
de medialandschap is een stabiele organisatie nodig 
en een stabiele financiële basis. Eén van de conclusies 
was dat WOS Media niet kan bestaan van alleen com-
merciële inkomsten en dat grotere ondersteuning van 
de gemeenten onontbeerlijk was. Gelukkig hebben 
de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Maassluis 
en Hoek van Holland zich toen bereid verklaard, de in 
het plan begrote, financiële ondersteuning te verle-
nen. Ook hebben Fonds Westland, Fonds Loswal “De 
Bonnen” en het Coöperatiefonds van de Rabobank 
financiële ondersteuning verleend in de vorm van 
investeringssubsidies.

WOS Media is niet meer weg te denken uit de regio. 
Daar is de afgelopen jaren hard voor gewerkt door de 
medewerkers en de vrijwilligers! Het is echter geen re-
den om achterover te leunen want het medialandschap 
verandert erg snel. De snelle veranderingen hebben er 
ook voor gezorgd dat niet al onze veronderstellingen 
uit het plan van 2014 zijn uitgekomen. De reclame-in-
komsten hebben niet het verwachte niveau gehaald, 
met name veroorzaakt door andere kanalen voor de 
ondernemers, denk aan de social media. Ook andere 
lokale omroepen hebben hier nog niet het passende 
antwoord op. Dit betekende onder andere dat een 
hoofdredacteur in loondienst (nog) niet mogelijk bleek. 
Wel zijn de geplande investeringen in camera-appara-
tuur en computerapparatuur inclusief software gedaan 
en is een nieuwe radiostudio in gebruik genomen. 
Financieel bleek het helaas niet mogelijk de allang 

gewenste TV studio te realiseren. In 2018 was er wel 
de mogelijkheid een decor over te nemen. 

Het blijft erg lastig om de exploitatie kostendekkend 
te houden en het hoofd boven water te houden. In 
2016 ontvingen we van de gemeenten Westland en 
Midden-Delfland aanvullende bijdragen, in 2017 is hier 
ook de aanvullende bijdrage van gemeente Maassluis 
bij gekomen. Over 2017 leek het erop dat we met een 
positief resultaat zouden afsluiten. Met name doordat 
het niet mogelijk bleek een aantal afgesproken barters 
in 2017 in te zetten verschoof deze omzet naar 2018 
en resulteerde dit in een negatief resultaat over 2017. 

In het kader van een aantrekkelijk zenderaanbod is 
WOS Media meer programma’s gaan produceren. Dit 
heeft zijn weerslag gehad op de productiekosten. In de 
productiekosten zijn vanaf 2017 ook de kosten van het 
gebruik van de studio van TV West inbegrepen.

Financiën
Met ingang van 2010 is WOS Media een traject begonnen van verandering en 

vernieuwing. De organisatie is gereorganiseerd en geprofessionaliseerd. Om de 

noodzakelijke investeringen te kunnen doen en in te spelen op de ontwikkelin-

gen in medialand is in 2014 de toekomstvisie van WOS Media verwoord in ‘WOS 

Media op weg naar 2020!’. In dit plan is beschreven hoe WOS Media in de toe-

komst dé toonaangevende omroep voor de regio kan blijven. 

financiële ondersteuning van de gemeenten kan. De 
richtlijn in het convenant tussen de VNG en de OLON 
(de overkoepelende organisatie voor lokale omroepen) 
lijkt ook bij WOS Media op te gaan, zie de inleiding van 
dit jaarverslag. Om nog een stap voorwaarts te kunnen 
maken en de eigen TV studio te kunnen realiseren zijn 
extra inkomsten nodig, eventueel in combinatie met 
investeringssubsidies.

Voor het jaar 2018 hebben we een sluitende begroting 
en tot op heden is de verwachting dat we de begrote 
cijfers gaan realiseren. 

Terugkijkend zijn we tevreden over het feit dat we de 
kosten onder controle hebben en nagenoeg op een 
nihil jaarresultaat uitkomen. We moeten wel conclu-
deren dat WOS Media absoluut niet zonder de huidige 

Exploitatie in cijfers
 
BATEN (EUR) BEGROTING 2018 2017 2016 2015

Opbrengsten bedrijven inclusief bartering 468.100 376.569 433.684 426.189 
Opbrengsten gemeenten en non-profitorganisaties 263.100 312.235 200.777 191.048 
Bekostigingsbijdragen gemeenten 82.800 82.773 80.500 87.686 
Aanvullende subsidies 80.400 80.400 75.400 0 
Overige baten 700 716 1.805 7.960

TOTALE BATEN 895.100 852.693 792.166 712.883

 
LASTEN (EUR) BEGROTING 2018 2017 2016 2015

Salarissen en sociale lasten 381.000 384.512 398.223 370.617 
Overige personeelslasten 37.000 33.933 32.662 32.559 
Afschrijvingen materiële vaste activa 31.500 32.816 40.141 41.615 
Programmakosten  213.000 213.124 145.694 169.056 
Facilitaire lasten 88.500 80.722 86.922 74.819 
Huisvestingskosten 24.200 24.501 21.915 45.148 
Verkoopkosten 12.000 9.866 8.711 11.940 
Autokosten 46.000 43.541 43.572 43.081 
Kantoorkosten 35.150 33.984 32.179 32.380 
Algemene kosten  26.500 23.578 20.039 7.933

TOTALE LASTEN 894.850 880.577 830.058 829.148

 
Financiële baten en lasten -250 -177 -25 145

 
RESULTAAT 0 -28.061 -37.917 -116.120

 
Vermogen op 31 december 145.130 145.130 173.191 211.108
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deze hoedanigheid zouden wij minder afhankelijk van 
gemeenten zijn en meer eigen bonen kunnen doppen. 

Live uitzenden
In deze situatie zouden we ook bij calamiteiten en ern-
stige gebeurtenissen in de regio snel live op tv kunnen 
gaan uitzenden met nieuwe reportages en verslagen. 
Die mogelijkheid is er nu niet. Dus naast alle boven-
staande voordelen is het belangrijkste voordeel dat wij 
de burger nog sneller kunnen informeren over alles 
wat er gebeurt in dit gebied. 

Vormgeving
Anno 2017 is de huisstijl en vormgeving van de WOS 
wat verouderd. Deze heeft minimaal een grondige 
opfrisbeurt nodig. Deze vernieuwing heeft niet in 2017 

plaatsgevonden, maar zal in 2018 haar beslag krijgen.

Vrienden van de WOS
Een omroep als de WOS is te vergelijken met een 
voetbalclub. Een voetbalclub krijgt ook subsidie van 
de gemeente, heeft ook sponsors en leden. Dit alles 
brengt geld in de la van de penningmeester. Maar 
bovenal draait de voetbalclub op extra inkomsten zoals 
de baromzet en extra activiteiten.  Zo zou het met een 
omroep ook kunnen zijn. We hebben een basis, maar 
kunnen zelf ook extra opbrengst genereren door meer 
activiteiten te organiseren.  Belangrijk onderdeel hier-
van is de oprichting van Vrienden van de WOS. Deze 
aparte stichting is in het leven geroepen om mensen te 
binden aan de WOS. Voor een kleine bijdrage onder-
steunen zij de WOS, genieten zij bepaalde voordelen 
en zijn nog meer betrokken bij de omroep. Onze 
slogan is niet voor niets ‘Thuis in jouw regio!’

Toekomst
Een vurige wens van WOS Media is minder afhankelijk te zijn van gemeentelijke 

subsidie. Momenteel zijn we erg afhankelijk van onze uitzendgemeenten, door 

welke we nu ook aanvullend ondersteund worden. Zonder die extra gemeentelij-

ke bijdrages komt de WOS jaarlijks structureel € 200.000,- tekort om de omroep 

te runnen zoals wij nu doen. Om aan het LTMA (Lokaal Toereikend Media Aan-

bod) te voldoen, zal je de omroep professioneel moeten neerzetten. Het LTMA 

wil zeggen een complete informatievoorziening aan de burger op alle kanalen, 

24/7 en actueel. 

WOS Media heeft plannen gehad om intrek te nemen 
in het oude gemeentehuis in ’s-Gravenzande. Samen 
met een bouwconsortium zijn hiervoor plannen inge-
diend. Na een lange periode werd deze aanbesteding 
aan een andere partij gegund.

Momenteel bestaat de wens/reëele mogelijkheid om 
intrek te nemen in De Leuningjes in Poeldijk. Hier zou 
de WOS een tv studio kunnen gaan gebruiken en ex-
ploiteren. Ook de volledige redactie zou in De Leuning-
jes gehuisvest kunnen gaan worden.

Productie
In De Leuningjes zouden we ook meer producties kun-
nen gaan draaien. Zowel voor de WOS zelf, productie-
ver en sneller produceren, als voor bedrijven die een 
eigen versie van DWDD/Jinek/Pauw willen opnemen. 
Bedrijven kunnen dit dan combineren met een borrel 
en een etentje. 

Ook beschikt De Leuningjes over een grote zaal, waar 
grote producties relatief makkelijk te registreren zijn. In 
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