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Haags Bakkie met presentator Nicolette Krul vanuit de Centrale Bibliotheek

Voorwoord
Vanaf december 2010 heb ik leiding gegeven aan
Stadsomroep Den Haag. Vanaf dat moment kreeg   de
samenwerking met Omroep West vorm, waar ik ook leiding
aan gaf, en begon een periode van wederopbouw van  
Stadsomroep Den Haag, beter bekend als Den Haag  FM.  
Sindsdien heeft Den Haag FM zich kunnen ontwikkelen
tot een stabiele financieel-economisch gezonde en
volwassen lokale omroep,   een van de grootste van
Nederland, zij het met bescheiden middelen. En dat
was nodig na roerige perioden met twee faillissementen
in de jaren ervoor die steeds financieel ingrijpen van
het college van B&W en de Haagse gemeenteraad
noodzakelijk maakten.  
Maar ook in journalistieke zin is Den Haag FM
sindsdien volwassen geworden op radio, online en - zij
het bescheiden – op televisie;   met zichtbare uitingen
op verschillende locaties in de stad, waaronder de
tramtunnel, en uitzendingen op locatie, o.a. in de Haagse
bibliotheek. De Haagse omroep is zichtbaar en wordt
herkend.

Het is dan ook met trots dat ik dit jaarverslag van de
verrichtingen van de omroep in 2020 mag aanbieden.
Het is met evenveel trots dat ik de afgelopen 10 jaar
leiding aan deze mooie club mensen heb mogen geven.
De komende maanden staan in het teken van vernieuwing
en verandering: vernieuwing van de zendmachtiging voor
2022 en verandering van de leiding omdat ik vanaf 1
september, na bijna 11 jaar Stadsomroep Den Haag, met
pensioen ga. Ik doe dat in de wetenschap dat ik een
gezonde omroep vol ambitie en ideeën aan mijn opvolger
overdraag.
Ik hoop iedereen die de Stadsomroep Den Haag een
warm hart toedraagt de komende maanden nog te
mogen ontmoeten, maar spreek nu alvast mijn dank uit
voor alle steun en vertrouwen die ik en de omroep de
afgelopen jaren hebben  ervaren.  
Gerard Milo
Directeur/bestuurder

Sinds 2020 wordt er gewerkt aan  verdere redactionele
samenwerking en integratie van de Den Haag FM-redactie
met die van Omroep West. Dat biedt beide omroepen
het beste van twee werelden: een echte lokale Haagse
redactie met haar wortels diep in de Haagse samenleving,
die kan profiteren van de brede journalistieke, technische
en organisatorische faciliteiten van de regionale omroep.
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Verslag van de raad van toezicht

Het coronavirus heeft een grote invloed
gehad op de wijze van functioneren van
de Stadsomroep. De vele vrijwilligers
die een belangrijke taak hebben bij
en kleur geven aan de Stadsomroep
hebben hun werkzaamheden niet of
nauwelijks kunnen uitoefenen.

Het jaar 2020 is voor de Stadsomroep Den Haag om
meerdere redenen een heel bijzonder jaar geweest.
Het coronavirus heeft een grote invloed gehad op de
wijze van functioneren van de Stadsomroep. De vele
vrijwilligers die een belangrijke taak hebben bij en kleur
geven aan de Stadsomroep hebben hun werkzaamheden
niet of nauwelijks kunnen uitoefenen. Hun virtuele
betrokkenheid bij de Stadsomroep is en blijft van groot
belang en wij hopen dat, zodra het virus is verslagen,
weer een beroep op alle vrijwilligers kan worden gedaan.
In het kader van een verdere professionalisering van de
Stadsomroep zijn de journalistieke banden met Omroep
West versterkt. Wij vertrouwen erop dat daarmee een
verdere kwaliteitsslag kan worden gemaakt. Wij hopen
dat de eerste stappen die op dit gebied in 2020 zijn
gezet tot een verdere positieve ontwikkeling in 2021
zullen leiden. We kijken er naar uit dat in de tweede
helft van 2021 er weer een situatie kan ontstaan dat
we de Stadsomroep weer mede inhoud kunnen geven
in gezamenlijkheid met onze trouwe vrijwilligers. De
Stadsomroep kijkt vooruit en vooral met vertrouwen naar
de toekomst.
De raad van toezicht is in 2020 vijf keer bijeengekomen,
waarvan drie keer digitaal.  
De raad van toezicht is de directie, alle medewerkers en
vrijwilligers van de Stadsomroep veel dank verschuldigd
voor hun betrokkenheid bij de Stadsomroep. We staan
voor mooie uitdagingen met elkaar om de Stadsomroep
nog beter te maken.
Harro Knijff
Voorzitter rvt

Advocaat Peter Plasman te gast in het programma Spuigasten
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Verslag van de directie

Stichting Stadsomroep Den Haag is een lokale
publieke media-instelling, in de zin van de Mediawet  
artikelen 2.61 tot en met 2.7, voor de verzorging van
publieke mediadiensten in de gemeente Den Haag. De
productietaken zijn belegd bij de Haagse Omroep B.V.
waarvan de Stadsomroep 100% van de aandelen bezit.
Op 6 december 2016 heeft het commissariaat voor
de Media de omroep een aanwijzing verleend voor de
periode 26 februari 2017 tot en 26 februari 2022.  
Sinds 2011 werkt Stadsomroep Den Haag nauw samen
met Omroep West en is gehuisvest in het gebouw van
Omroep West aan de Laan van ’s-Gravenmade in Den
Haag.
Stichting Stadsomroep Den Haag en Omroep West
zijn gescheiden juridische entiteiten, maar voeren één
directie en vormen op het niveau van toezichthouders
gedeeltelijk een personele unie. Stadsomroep Den Haag
kent een raad van toezicht bestaande uit een drietal
leden, te weten de heer mr. H.J.A.(Harro) Knijff die op 1
november 2019 als voorzitter is aangetreden, mevrouw
Ir   L.(Lonneke) Schijvens die sinds 17 november 2016
zitting heeft in de raad en de heer J.C. (John) Simons die
op 14 november 2019 is toegetreden. De heren Knijff en
Simons maken tevens deel uit van de raad van toezicht
van Omroep West.

Frits Wester te gast in het programma Haags Bakkie, vanuit de bibliotheek, met presentator Nicolette Krul

De directie/bestuur wordt gevoerd door de heer
J.G.(Gerard) Milo, tevens directeur-bestuurder van
Omroep West. De redactionele verantwoordelijkheid
voor de Stadsomroep Den Haag is functioneel belegd bij
de hoofdredacteur van Omroep West de heer drs. H.F.
(Henk) Ruijl.   Verder wordt Stichting Stadsomroep Den
Haag ook ondersteund door Omroep West op het gebied
van administratie, personeelszaken, promotie, techniek
en de verkoop van reclamezendtijd.
Bij Den Haag FM werkten in 2020 vijf personen,
een Station Manager, een journalistiek leider, twee
presentatoren en een technicus.  Alle medewerkers en
activiteiten van SODH zijn  sinds november 2013 in het
pand van Omroep West aan de Laan van ’s-Gravenmade
in Den Haag ondergebracht.

Corona
De activiteiten van de omroep stonden voor een groot deel
van 2020 in het teken van de coronacrisis. Vanaf medio
maart 2020 is de omroep in lockdown, waarbij vrijwel
alle medewerkers en alle vrijwilligers en producenten
van toegangsprogramma’s hun werkzaamheden thuis
uitvoeren. Alleen sommige vaste medewerkers konden
de omroep incidenteel bezoeken voor het ophalen of
terugbrengen van faciliteiten als camera’s, auto’s en
dergelijke. Redactioneel en vanuit de afdeling techniek is
er een minimale bezetting om er zorg voor te dragen dat
uitzendingen inhoudelijk en technisch door kunnen gaan.
Er zijn hygiënemaatregelen van kracht voor het gehele
gebouw en alle facilitaire voorzieningen. Er worden geen
bezoekers of gasten ten behoeve van programma’s
ontvangen. In de zomer zijn de maatregelen enigszins
afgeschaald en is er meer ruimte geboden aan het bij
de omroep vergaderen, programma’s presenteren en
ruimte voor vrijwilligers, maar sinds september zijn de
maatregelen weer opgeschaald. Tot aan het opstellen
van dit verslag hebben zich echter geen coronagevallen
binnen de omroep voorgedaan.

andere, ook succesvolle lokale omroepen, verschuiven
we de aandacht (en inzet van mensen en middelen)
steeds meer van radio en televisie naar website, app en
sociale media. Door de samenwerking met de regionale
omroep wordt de slagkracht, bereik en marktaandeel
vergroot.

Stadsredactie
In de in 2020 nieuw vormgegeven Stadsomroep Den Haag
is de redactie er een die bestaat uit journalisten die in de
eerste plaats verhalen maken en die niet de hosts zijn van
de kanalen (zoals nu: radio). Deze redactie is een echte
stadsredactie, die zichtbaar is in de binnenstad van Den
Haag. Er worden sinds 2020 op Den Haag FM dagelijks
programma’s verzorgd vanuit de bibliotheek aan het
Spui. Raadsvergaderingen van de Haagse gemeenteraad
worden uitgezonden op Den Haag TV.  

Samenwerking Omroep West
Er is, zoals hiervoor al gemeld,  een nauwe samenwerking
met de regionale omroep, Omroep West.
In deze nauwe samenwerking wordt de eigenheid van Den
Haag gegarandeerd, levert deze redactie tevens Haagse
verhalen aan de regionale omroep – waardoor de impact
van die Haagse verhalen toeneemt – en profiteert de
Stadsomroep andersom van de journalistieke kwaliteit
en waarde van Omroep West.
De omroep speelt verder nadrukkelijk een rol als
kweekvijver voor jong aanstormend talent dat eventueel
kan doorstromen naar Omroep West. Veel van de
activiteiten van de omroep worden mede mogelijk
gemaakt door de belangeloze inzet van ruim 100
vrijwilligers.

Ook het afgelopen jaar is al veel inhoud aan de redactionele
en journalistieke samenwerking met Omroep West en
andere lokale omroepen gegeven. Dit gebeurt binnen
het project Regionaal Nieuw Netwerk (RNN), waarmee
de omroep ook journalistiek-inhoudelijk op een hoger
De activiteiten van de Stadsomroep Den Haag betreffen de niveau verwacht te komen. RNN is een (initieel) mede
kanalen Den Haag FM, Denhaagfm.nl, Den Haag Totaal en door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ)
Den Haag TV. In 2020 is een verdere aanscherping van de gefinancierd project van Omroep West dat tot doel heeft
redactionele activiteiten doorgevoerd onder andere door de kwaliteit van lokale omroepen  en de samenwerking
een nauwere samenwerking met de redactie van Omroep tussen en met lokale omroepen, te verbeteren. Naast de
West. Bij deze aanscherping staat de dienstverlening huidige financiering door Omroep West zelf is er in 2020
aan de Haagse burger centraal. Zo is er een journalistiek   aan Omroep West voor de komende jaren ook subsidie
leider aangesteld, zijn er programmatische veranderingen vanuit het ministerie van OCW voor het project regionale/
doorgevoerd en zal begin 2021 een nieuwe zakelijk leider lokale samenwerking in de regio gekomen.
worden aangesteld.

Programmabepalend Beleidsorgaan

Door inhoudelijk in te zetten op meer online-berichtgeving
(website, app, sociale media) en met een betere
nieuwsvoorziening op radio en televisie (onder andere
dagelijks zichtbaar in de Haagse tramtunnel) speelt de
Stadsomroep een steeds belangrijkere rol in de stad.
Het voornaamste aspect daarbij: meebewegen met
daar waar je publiek is, op online en sociale media. Dat
betekent ook kiezen. Analoog aan de ontwikkelingen bij
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Stadsomroep Den Haag kende ook in 2020 een uit vijf
leden bestaand Programmabepalend Beleidsorgaan
(PBO) dat jaarlijks het programmabeleid vaststelt en
naleving toetst. Het PBO stond sinds 2011 onder
voorzitterschap van de heer Boudewijn de Blij.  De heer
De Blij heeft in 2020 zijn voorzitterschap en lidmaatschap
van het PBO beëindigd en is opgevolgd door mevrouw
Leontine Smith. Buiten een wisseling van voorzitter
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speelde in 2020 binnen het PBO ook het aflopen van
de lidmaatschapstermijnen van mevrouw Buise en de
heren Maddoe en Bongers. De heer Maddoe is opnieuw
benoemd.
Ook werd in 2020 meer de samenwerking gezocht met
de Regionale Mediaraad van Omroep West, die dezelfde
taak heeft bij de regionale omroep als het PBO bij de
Stadsomroep.
Het bestuur en de raad van toezicht is de heer De
Blij zeer erkentelijk voor zijn grote betrokkenheid en
deskundige voorzitterschap de afgelopen jaren. Evenzo
spreken bestuur en raad hun erkentelijkheid uit jegens
mevrouw Buise, mevrouw Smith en de heer Bongers voor
hun betrokkenheid en lidmaatschap van het PBO.  

Activiteiten
De activiteiten van de Stadsomroep verliepen op
zich binnen de afgesproken financiële kaders, met
in achtneming de beperkingen en effecten die de
coronacrisis met zich meebrachten. Door het ontbreken
van sport en evenementen was er sprake van verminderde
redactionele activiteiten en inzet dan bij de start van het
jaar beoogd.

Reclamezendtijd
Naast ondersteuning en (hoofd)redactionele aansturing
verzorgt Omroep West ook de verkoop van reclamezendtijd
op de kanalen van de Haagse lokale omroep. Ook de
lokale omroep had te lijden onder de coronacrisis.
Dientengevolge kon de omroep in 2020 naast een
basissubsidie van 751.000 euro slechts over 15.000
euro uit de verkoop van reclamezendtijd beschikken.
Uiteindelijk rondt de Stadsomroep het boekjaar af met
een negatief resultaat van 5.000 euro in 2020.   

FunX
Omdat de zendmachtiging in Den Haag van
jongerenzender FunX, ook onder de verantwoordelijkheid
van Stadsomroep Den Haag valt, maakt ook het
programmabeleid voor het Haagse deel van deze zender
deel uit van het programmabeleid van SODH.  Juridisch
is FunX een zelfstandige organisatie maar geen omroep
in de zin van de Mediawet.
Het bestuur van FunX wordt gevormd door de stichtingen
G4 waarin het bestuur   van SODH zitting heeft, en de
stichting FunX dat wordt gevormd door een viertal NPOomroepen en een vertegenwoordiging van de stichting
G4. In 2020 was sprake van een door de gemeente
Den Haag verstrekte subsidie aan FunX. FunX heeft een
volledig zelfstandig personeelsbestand.
Sinds oktober 2016 is FunX in Den Haag gehuisvest bij
Den Haag FM en Omroep West in het pand aan de Laan
van ’s-Gravenmade. De stichting G4 en de stichting FunX
leggen zelfstandig verantwoording af over de verstrekte
subsidies.
De raad van toezicht en directie zijn bijzonder erkentelijk
voor de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers.
Zonder hen geen Stadsomroep Den Haag!

Gerard Milo
Directeur

Verslaggever Pim Markering
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Verslag van het Programmabeleid Bepalend Orgaan

In de vergadering van juni 2020 heeft het PBO het programmabeleid besproken
en formeel goedgekeurd.
Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) is, conform
de Mediawet, het orgaan van de lokale omroep dat het
programmabeleid vaststelt. In overeenstemming met
die Mediawet, is het PBO zodanig samengesteld dat het
representatief is voor de belangrijkste in de gemeente
Den Haag voorkomende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke stromingen. Statutair is
vastgelegd dat het PBO van de SODH uit maximaal vijf
leden bestaat die de stromingen Wijken en Buurten,
Sport en Recreatie, Etnische en Culturele Minderheden,
Kunst en Cultuur en Werkgevers vertegenwoordigen.
Leden van het PBO moeten zelf woonachtig zijn in
het verzorgingsgebied of daarmee een economische
of maatschappelijke binding hebben. Van hen wordt
verwacht dat zij bestuurlijke ervaring hebben, weten
wat er in de stad leeft en over een netwerk in de lokale
gemeenschap beschikken. Voor alle leden geldt dat
zij affiniteit moeten hebben met de lokale omroep en
bekend zijn met de programma’s van de stadsomroep van
Den Haag. Geen van de leden dient directe of indirecte
banden te hebben met één van de organisaties die onder
verantwoordelijkheid van de SODH uitzenden. Leden van
de gemeenteraad zijn uitgesloten van lidmaatschap.
Per 31 december 2020 kent het PBO de volgende
vertegenwoordigers en stromingen:
• Mevrouw Leontine Smith (vz): Werkgevers
• Mevrouw Madeleine Buise: Sport en recreatie
• De heer Derwisj Maddoe: Etnische & Culturele
minderheden en Wijken en buurten
• De heer Dick Brongers: Kunst en cultuur

In de vergadering   van juni 2020 heeft het PBO het
programmabeleid besproken en formeel goedgekeurd.
Statutair liepen in 2020 de zittingstermijnen van
alle leden van het PBO af. Het PBO heeft tijdens die
vergadering afscheid genomen van   Boudewijn de Blij
als lid en voorzitter van het PBO. Tijdens een speciale
videocall is Boudewijn de Blij als vertrekkend voorzitter in
het zonnetje gezet door zowel het PBO als SODH.
Leontine Smith is gevraagd het voorzittersstokje over te
nemen en heeft deze uitdaging geaccepteerd.
Het PBO spreekt zijn waardering uit voor de tien jaar
lange gepassioneerde inzet van Boudewijn de Blij. In de
laatste vergadering met Boudewijn de Blij als voorzitter is
verder besloten om meer samen te werken met de RMR
(Regionale Media Raad) van Omroep West.
Het PBO SODH heeft veel vertrouwen in de samenwerking
met Omroep West en gaat ervan uit dat het PBO in de
toekomst nog beter zijn rol kan vervullen.

Leontine Smith
Voorzitter

Zanger Tim Akkerman voor de microfoon van Den Haag FM
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Verslag van de redactie

oliebollenbakker Jan Vermolen, horecaondernemer Allie
Simonis en vele anderen.

Visie

De vernieuwde programmering past in de ambities van
Den Haag FM om nog beter zicht- en hoorbaar te zijn in
de stad. We kunnen gasten ontvangen en laten horen op
de radio. Daarmee is Den Haag FM nog meer onderdeel
van het leven en de politiek in de stad.

De Stadsomroep Den Haag (SODH) begint in 2020 met
de transformatie naar een moderne lokale omroep,
passend bij het veranderende medialandschap.
Om deze transitie te bewerkstelligen stelt men een plan
van aanpak op, als eerste stap naar de nieuwe SODH:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

We zetten in op nieuwsverhalen en menselijke
verhalen (‘urban stories’ uit de wijken);
Bieden meer duiding en verdieping;
Bij de nieuwe SODH staat online voorop. De redactie
wordt ingericht met online als primaire kanaal;
Een nieuwe site en app wordt ontwikkeld
Op werkdagen wordt één radioprogramma
professioneel gemaakt vanuit een zichtbare locatie
in de stad, namelijk de centrale bibliotheek aan het
Spui;
Bieden meer ruimte voor vrijwilligers om radio te
maken en willen deze programma’s meer in de
spotlights zetten;
Het tv-kanaal wordt gebruikt voor het dagelijkse tvjournaal, gevuld met reportages van verslaggevers,
kijkradio en gemeenteraadsvergaderingen;
Het tv-nieuws op de digitale muurkranten op
tientallen plekken in de stad zijn van belangrijke
waarde voor de zichtbaarheid van de SODH;
We zetten in op een nauwere samenwerking met
Omroep West. De berichtgeving van de SODH was
al beschikbaar voor de kanalen van Omroep West,
maar de content van de SODH werd in praktijk
zelden overgenomen. Daar komt verandering in,
door een kwaliteitsimpuls op de redactie.

Journalistieke versterking
De kwaliteitsimpuls op de redactie resulteert in het
aantrekken van nieuw journalistiek bloed. De eerste
belangrijke stap in het transitieproces is de aanstelling
van een journalistiek leider, Ivar Lingen. Vanaf februari
vervult hij deze rol. Zijn taak is om het transitieproces
in goede banen te leiden en te bouwen aan een stevige
journalistieke organisatie. Vanaf september versterkt
Pim Markering de omroep, bekend van zijn rubriek de
Straatvraag en zijn radiocommentaar bij de wedstrijden
van ADO Den Haag. In oktober start Nicolette Krul met
haar eigen radioprogramma Haags Bakkie op Den Haag
FM. De drie zijn allen oud-medewerkers van de SODH
en zien nu kansen om de omroep naar een hoger plan
te tillen.
Hiernaast werden ook meerdere redacteuren en
verslaggevers aan de omroep gebonden op basis van
een freelance-overeenkomst of een dienstverband en
namen enkele medewerkers afscheid van de omroep.

Radioprogrammering
Maar Haags Bakkie is niet het enige nieuwe programma
in de programmering op werkdagen. Tussen 6 en 10 uur
horen luisteraars West wordt Wakker op Den Haag FM,
waar veel aandacht is voor het nieuws uit Den Haag en
verslaggevers van Den Haag FM regelmatig te horen zijn.
Met deze twee nieuwe programma’s optimaliseert Den
Haag FM de radioprogrammering. Dat betekent daarmee
ook het einde voor de programma’s Haagse Ochtendradio
(7-10 uur) en Rob’s Tussendoortje (12-15 uur).
De gehele prrogrammering vanaf 5 oktober staat op de
pagina hierna.

Journalistiek Leider Ivar Lingen

Haags Bakkie
Luisteraars van Den Haag FM horen vanaf maandag 5
oktober 2020 een nieuwe, maar vertrouwde stem op de
radio. Nicolette Krul (35) is elke werkdag ‘s ochtends
van 10 tot 12 uur te horen op Den Haag FM. In het
radiomagazine Haags Bakkie ontvangt zij spraakmakende
gasten in de centrale bibliotheek aan het Spui. “Het is
een gezellig programma waarbij ik je meeneem tot de
lunch met leuke gasten, luchtige onderwerpen maar ook
het nieuws uit je eigen stad”, zegt de presentatrice.
Wethouder Robert van Asten (Media) is bij de eerste en
feestelijke aflevering aanwezig.
In Haags Bakkie ontvangt Nicolette sinds de start van
het programma ruim 200 gasten. De Haagse gasten
hebben lokale tot zelfs nationale bekendheid, zoals
de mannen van de band Di-rect, zangeres April Darby,
politiek commentator Frits Wester, artiest Tim Akkerman,
oud-wethouder Henk Kool, horecaondernemer Maarten
Hinloopen, zanger Mike Peterson, voetbaltrainer Sjaak
Polak, wethouder Anne Mulder, dj Charly Lownoise,
ijscoman Moes, oud-Tweede Kamerlid Han ten Broeke
(VVD), presentatrice Paula Udondek, technisch assistent
Martin Jol van ADO Den Haag, Nel Kames van de Haagse
Markt, Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland,
dj Billy the Kit, oud-wethouder Rachid Guernaoui,

Programmering werkdagen tot 5 oktober
•
7-10 uur Haagse Ochtendradio
•
10-12 uur non-stop muziek en lokaal nieuws
•
12-15 uur Rob’s Tussendoortje
•
15-19 uur non-stop muziek en lokaal nieuws
•
19-21 uur Haagse Avondradio
•
21-23 uur wisselende avondprogramma’s

De Stadsomroep Den Haag (SODH)
begint in 2020 met de transformatie
naar een moderne lokale omroep,
passend bij het veranderende
medialandschap.

Nicolette Krul presenteert Haags Bakkie
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Programmering Den Haag FM

Programmering Den Haag FM vanaf 5 oktober 2020

Maandag t/m vrijdag

Op wisselende momenten

06.00 uur
West wordt Wakker
		
met Tjeerd Spoor en
		Jorinda Teeuwen
10.00 uur
Haags Bakkie
		met Nicolette Krul
12.00 uur
Non-stop muziek en
		lokaal nieuws
19.00 uur
Haagse Avondradio
21.00 uur
Wisselende avond		programma’s
23.00 uur
Tonka
		underground radio
03.00 uur
Non-stop muziek

• wedstrijden ADO Den Haag
live commentaar door Pim Markering

Verslag wedstrijden ADO Den Haag

Onderzoek Motivaction

Op Den Haag FM zijn sinds september ook de verslagen
met het commentaar van Pim Markering te horen van
alle wedstrijden van ADO Den Haag. Eerder waren alleen
de thuiswedstrijden te volgen via Den Haag FM, maar
dankzij de samenwerking met Omroep West zijn de
verslagen van de uitwedstrijden ook te horen op onze
radiozender.

Uit onderzoek van Motivaction (Omroep West,
samenwerking met lokale omroepen, rapportage Den
Haag FM/TV, februari 2021) blijkt dat de samenwerking
met Omroep West wordt gewaardeerd. 73 Procent van de
ondervraagden in Den Haag vindt dat de informatie van
Omroep West en Den Haag FM elkaar goed aanvullen. 64
Procent vindt dat de samenwerking met Omroep West de
kwaliteit van de programma’s en artikelen van Den Haag
FM verhoogt.
De waardering voor Den Haag FM wordt door de
ondervraagden becijferd met een 6,9. De waardering is
daarmee gelijk aan het gemiddelde van andere lokale
omroepen. Meer uitkomsten van dit onderzoek is te lezen
in het hoofdstuk ‘Profiel’ op pagina 22 in dit jaarverslag.

Samenwerking Omroep West
Dankzij de samenwerking met Omroep West heeft Den
Haag FM een groter bereik gekregen. Berichten op de
website, duiding van Den Haag FM-verslaggevers, video’s
en fragmenten uit programma’s als Haags Bakkie en
Spuigasten zijn geregeld te zien of horen op de kanalen
van Omroep West. Berichtgeving van zowel Den Haag FM
als Omroep West is door deze samenwerking sneller en
completer.

• Persconferenties corona
met duiding en interviews na
afloop

Het huidige basisteam van Den Haag FM. Met van links naar rechts:
Rob Kemperman, Lieuwe van Slooten, Nicolette Krul, Bob Brinkman, Pim Markering (voorgrond), Viktor
Alders en Marijke Lagas.

Zaterdag
06.00 uur
Non-stop muziek
11.00 uur
Spuigasten
		
met Ivar Lingen
12.00 uur
Non-stop muziek
21.00 uur
Royal Dance Grooves
23.00 uur
Tonka
		underground radio
03.00 uur
Non-stop muziek

Zondag
06.00 uur
Non-stop muziek
19.00 uur
De Nieuwe Van Nierop
		
met Ricco van NieropN
20.00 uur
Het Woordenrijk
		
met Harry Zevenbergen
21.00 uur
Non-stop muziek
23.00 uur
Tonka
		underground radio
03.00 uur
Non-stop muziek
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Vaker en meer lokaal radionieuws
Vanaf november 2020 is het lokale nieuws vaker en meer
te horen op Den Haag FM. Dankzij de samenwerking met
Omroep West zijn de radionieuwslezers doordeweeks
van 6.30 tot 18.30 uur en in het weekend van 9.30
tot 16.30 uur te horen op Den Haag FM met lokale
nieuwsbulletins. Voorheen, voor november 2020, is
het lokale nieuws alleen doordeweeks tussen 7.30 en
17.30 uur te horen en wordt het op twee momenten op
de dag ververst.

de anderhalvemetermaatregel, bijvoorbeeld als je
iemand moet interviewen voor een tv-camera of in de
radiostudio moet ontvangen? Om de anderhalvemeter
in acht te kunnen blijven nemen tijdens tv-interviews
zijn uitschuifbare microfoonhengels aangeschaft en
microfoonstandaards, zodat de geïnterviewden veilig
op afstand ons te woord kunnen staan. Bij de SODH
wordt sinds de eerste lockdown geen enkel bezoek meer
ontvangen, omdat de anderhalvemetermaatregel hier
moeilijk kan worden aangehouden. Daarom is het een
uitkomst dat de gasten van Haags Bakkie in de centrale
bibliotheek aan het Spui kunnen aanschuiven – zelfs als
de bibliotheken voor regulier publiek worden gesloten. Met
de medewerking van de Bibliotheek Den Haag en Bureau
Media van de Gemeente Den Haag kan zo het programma
Haags Bakkie de gehele coronaperiode doorgaan.
De programmering van de radiovrijwilligers ligt
door corona een tijd stil. Rond de zomer mogen de
vrijwilligers weer uitzendingen maken, maar even later
verscherpt het kabinet de coronamaatregelen weer.
Maar dat weerhoudt sommige vrijwilligers er niet van
om toch met hun programma door te gaan. Zo gaat
expatprogramma Dutchbuzz door als podcast en Ricco
van Nierop maakt zijn programma’s Het Woordenrijk en
De Nieuwe Van Nierop vanuit huis. Radio Tonka gaat de
gehele coronaperiode door, omdat zij op een externe
locatie uitzending maken. Er zijn ook vrijwilligers die
tijdens de versoepelingsperiode hun programma’s vanuit
besmettingsgevaar niet willen opstarten – waarvoor
vanuit de leiding alle begrip bestaat.

Bericht van website en app van Omroep West

Corona
Het uitbreken van het coronavirus in Nederland vertraagt
de uitvoering van de transitieplannen van de omroep.
Maar van de uitgestippelde koers hoeft niet af te worden
geweken. Sterker nog, dankzij de nieuwe koers heeft de
SODH in het coronajaar meer journalistieke slagkracht,
zodat de Haagse inwoner wordt geïnformeerd over de
(lokale) coronamaatregelen en de lokale effecten van het
landelijke beleid.
Maar ook het redactiewerk is door corona anders
dan anders. Want hoe kan het werk doorgaan met
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Vanwege
het
wegvallen
van
meerdere
vrijwilligersprogramma’s maken de vaste presentatoren
Thomas
Hekker
en
Rob
Kemperman
extra
radioprogramma’s op zaterdag en zondag, waarbij
de nieuwsverhalen van de afgelopen week nog een
keer aan bod komen. Verder is het programma Studio
Haagsche Bluf elke werkdag te horen van 16 tot 19 uur,
om zo meer duiding en verdieping te geven – ondanks
de versoberde programmering van Den Haag FM waar
even geen vrijwilligersprogramma’s meer te horen zijn.
In het programma Studio Haagsche Bluf komt Haags en
regionaal nieuws aan bod, medewerkers van Den Haag
FM zijn in het programma ook hier regelmatig te horen.

Bingo TV
Hoe gek het ook klinkt: het coronavirus brengt ook
goede dingen. Zo ontstaat bijvoorbeeld het programma
Bingo TV in samenwerking met de Boodschappen
Begeleidingsdienst (BBD). De BBD bedenkt dit initiatief,
omdat verzorgingshuizen geen bezoekers ontvangen en
ouderen nauwelijks nog activiteiten met het personeel
mogen doen. Met Bingo TV ontstaat er een spel op tv dat
zeer wordt gewaardeerd door oudere kijkers. Het succes
wordt breder opgemerkt en krijgt ook van andere media
de nodige aandacht (o.a. AD en Omroep West).

Ook de redactieruimte van Den Haag FM was in 2020 veelal leeg omdat er voornamelijk vanuit huis werd
gewerkt

Online
Op onlinevlak maakt de SODH met denhaagfm.nl een
groeispurt door. Een verklaring is corona, waardoor
mensen geïnteresseerder zijn in het nieuws. Maar een
andere verklaring is ook de journalistieke impuls die de
redactie doormaakt. Voorheen waren 112-berichten populair
en shownieuws als beste gelezen bij denhaagfm.nl, maar
dit jaar zijn dat eigen verhalen die zorgen voor beroering.
Zoals de plannen voor twee wolkenkrabbers bij Den Haag
Centraal Station, een vrouwenprotest op de boulevard op
Scheveningen, artikelen over de (aanpak van) overlast
op Scheveningen, een lunchroom die na vier dagen al
zijn parkeerplaatsterras moest opdoeken, meldingen van
wateroverlast en boekhandel Paagman over het effect
van de sluiting van de Bijenkorf voor de rest van de
winkels in de binnenstad.
Op denhaagfm.nl zitten we maandelijks in 2020 dik
boven de 100.000 paginaweergaven per dag, tot in
2019 tikken we die 100K-lat soms maar net aan. Maar
structureel zitten we nu flink hoger:
Wat ook meespeelt, is dat het allesbehalve een rustig
jaar is. Corona leidt tot een onuitputtelijke stroom
aan berichten. Mooie initiatieven, besmettingscijfers,

nieuwe maatregelen, versoepelingen, noem het maar
op. Maar denk ook aan het surfdrama op Scheveningen,
een dodelijk steekincident op de Pier, de aanhoudende
overlast op Scheveningen, een vermiste zwemmer bij de
Zandmotor (later overleden teruggevonden), een grote
stroomstoring, de vermissing van een man in het Haagse
Bos en de invoering van het vuurwerkverbod. Ook dit
nieuws houdt de Hagenaar, Hagenees, Scheveninger en
Loosduiner bezig.
Ook de rubriek Straatvraag behaalt structureel hogere
cijfers dan voorgaand jaar. Gemiddeld (van 52 video’s)
wordt iedere video 48.995 keer bekeken. Hier zijn de
cijfers van de Straatvraag bij Omroep West nog niet
meegerekend. Dat geldt overigens ook voor verhalen van
de SODH die Omroep West bereiken: deze tellen niet
mee in het bereik voor de SODH.
De journalistieke inzet leidt er ook toe dat andere media
verwezen naar berichtgeving van Den Haag FM. Een
voorbeeld: een interview met oud-minister Bruno Bruins
in het politieke radioprogramma Spuigasten krijgt 3.400
lezers via de site van Den Haag FM (app niet meegeteld),
2.300 pageviews via de site van Omroep West (Android
niet meegeteld), 268.000 keer via de app van de NOS en
47.000 lezers via de site van de NOS.
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Gemiddeld
aantal paginaweergaven
per maand denhaagfm.nl
in 2020
Gemiddeld
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Acties

Zakelijk leider

Den Haag FM sluit het jaar normaal gesproken af met
verschillende acties, zoals Sintvoorieder1 en de Haagse
Song van het Jaar. Helaas komen deze evenementen voor
de SODH toch nog te vroeg. Ondanks dat er verschillende
plannen worden gemaakt om deze acties van de grond
te krijgen, gooien de verscherpte coronamaatregelen
roet in het eten. De SODH acht het onverantwoord om
deze acties door te laten gaan. Wel wordt er redactioneel
aandacht besteed aan beide acties, om zo toch een
bescheiden bijdrage te leveren aan de initiatieven.
Wel verzorgt de SODH de uitzending van PEP Talk vanuit
de Nieuwe Kerk. In de uitzending op 6 oktober 2020
wordt ingegaan op vrijwilligerswerk en worden bijzondere
initiatieven (die tijdens de coronaperiode zijn ontstaan)
gewaardeerd. De uitzending is live te volgen via Den
Haag TV. Ook de eindejaarsuitzending van Sjaak Bral,
Vaarwel 2020, is te zien via Den Haag TV.

De SODH is in 2020 op zoek naar een nieuwe zakelijk
leider. Rudo Slappendel zal in februari 2021 de omroep
verlaten en daarom werd een opvolger gezocht en
gevonden in de persoon van Pelle Matla. Een van zijn
belangrijkste taken is om meer ruimte voor vrijwilligers
te bieden om radio te maken en deze programma’s in
de spotlights te zetten. Daarnaast zet hij zich in om
meer samenwerking te zoeken met toegangspartijen. De
Stadsomroep dankt Rudo Slappendel voor zijn inzet en
heeft er vertrouwen in dat Matla een waardig opvolger
zal zijn.

Pelle Matla
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Profiel

Bekendheid en gebruik Stadsomroep

Bereik Stadsomroep per type kanaal

Frequenties
De programma’s van Den Haag FM, Den Haag TV en
Den Haag Totaal zijn in een groot aantal digitale radioen televisiepakketten opgenomen. Zo kan je voor onze
programma’s terecht bij Caiway, Edutel, Fiber.nl, KPN,
Lijbrandt Telecom, OpenFiber, Solcon, Stipte, Tele2,
Telfort, XS4ALL en Ziggo. Den Haag FM is bovendien ook
te ontvangen via DAB+ en natuurlijk via de ether.

Vrijwilligers bij Den Haag FM
Den Haag FM voert een gedegen vrijwilligersbeleid met een
professionele benadering van de mensen die onbetaald
werk verrichten bij de omroep. Er zijn heldere afspraken
over inwerkperiodes, vrijwilligerscontracten, rechten
en plichten, verzuimprocedures, conflictbemiddeling,
klachtenprocedures etc. Binnen de verschillende
teams zijn mensen opgestaan die op hun deelgebied
coördinerende taken uitvoeren. Zo kent Sportsignaal een
goed werkende Programmacommissie, uiteraard onder
toezicht van de stationmanager en de hoofdredacteur.

Gebruik kanalen Stadsomroep binnen Bereik Stadsomroep per geslacht
het totale bereik

Onderzoek Motivaction
Uit onderzoek van Motivaction (Omroep West,
samenwerking met lokale omroepen, rapportage Den
Haag FM/TV, februari 2021) blijkt dat de samenwerking
met Omroep West wordt gewaardeerd. 73 Procent van de
ondervraagden in Den Haag vindt dat de informatie van
Omroep West en Den Haag FM elkaar goed aanvullen. 64
Procent vindt dat de samenwerking met Omroep West de
kwaliteit van de programma’s en artikelen van Den Haag
FM verhoogt. En door de samenwerking met Omroep
West zien kijkers, luisteraars en lezers de informatie van
Den Haag FM als betrouwbaarder, zegt 63 procent. De
samenwerking leidt ook tot een groter bereik van Den
Haag FM: want 54 procent van de ondervraagden zegt
door de samenwerking met Omroep West meer artikelen
te lezen via Den Haag FM.

Bereik Stadsomroep per leeftijdsgroep

De waardering voor Den Haag FM wordt door de
ondervraagden becijferd met een 6,9. De waardering is
daarmee gelijk aan het gemiddelde van andere lokale
omroepen. De waardering voor de lokale omroep ligt
daarmee lager dan die van Omroep West. Ruim een
kwart (27 procent) beoordeelt de lokale omroep met een
8 of hoger, 9 procent geeft een onvoldoende.
Een samenvatting van de overige uitkomsten van het
onderzoek vindt u hiernaast.

Spike van DI-RECT te gast in de uitzending
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