
Gesprekken met lokale media

Voor de totstandkoming van deze Visie hebben wij met alle lokale media gesprekken 
gevoerd. Dit waren separate gesprekken per website/krant. Maarkelsnieuws, 
Nieuwsuitdelden en Wegdamnieuws hebben op hun verzoek het gesprek gezamenlijk 
gevoerd. We wilden een goed beeld krijgen van de manier waarop de lokale media hun 
nieuws brengen, wat voor hen belangrijk is en hoe zij aankijken tegen de visie. We hebben 
gesprekken gevoerd met lokale websites, Hofstreek FM, Hofweekblad, Tubantia en RTV-
Oost. De gesprekken waren zeer informatief en bieden interessante invalshoeken voor 
beleid.
Leidende vragen waren:
- Vinden jullie de 4 functies passend voor de visie op lokaal mediabeleid? Zijn de functies 

herkenbaar?
- Welke van de functies vervullen jullie nu?
- Hoe is de samenwerking met andere lokale media?
- Waar denken jullie over 5 jaar te staan?
De gesprekken geven een divers beeld. 

Vrijwilligers-professionals
Hofweekblad, RTV-Oost en Tubantia hebben professionals, de overige media werken met 
vrijwilligers, van wie sommigen een journalistieke achtergrond hebben. 

Kerngebonden-Hofbreed
De lokale sites werken vooral kerngebonden, de anderen Hofbreed. 

Financiële bijdrage overheid
Hofstreek en RTV Oost ontvangen subsidie van de gemeente resp. de provincie Overijssel. 
De anderen hebben als inkomstenbron advertenties, abonnees (Tubantia) en sponsoren. 

Diversiteit in nieuws(kanalen)
De meesten brengen dagelijks nieuws, Hofweekblad doet dit wekelijks en Hofstreek FM 
brengt naast dagelijks nieuws (internet) ook verdieping en verbreding via de wekelijkse 
programmering. Ook gebruiken de lokale media verschillende kanalen: radio, tv, website 
(inclusief social media), podcast, (papieren) krant en een maandblad. 

De 4 functies van nieuwsvoorziening
Alle lokale media herkennen de vier functies en vinden die functies van waarde. Ze geven 
ook aan dat ze niet alle functies (kunnen) vervullen. Deepsnieuws bijv. ziet zichzelf niet als 
waakhond, maar vooral als verbinder. Alle lokale media zien voor zichzelf vooral de 
signalerende en verbindende functie (met uitzondering van RTV Oost, die heeft vooral de 
signalerende en waakhond functie). De lokale sites en Hofweekblad plaatsen nieuws dat 
inwoners en verenigingen aanleveren en melden jubilea, verenigingsactiviteiten, plaatselijke 
voorvallen e.d. Daarmee vullen ze vooral de verbindende functie in. Goors Nieuws en 
Hofstreek FM vervullen ook de waakhondfunctie.
Alle 4 de functies zijn verspreid terug te vinden in het totale lokale media-aanbod, maar de 
mate waarin die functies vertegenwoordigd zijn, verschilt per kern. 

Samenwerking
Onderlinge samenwerking vindt incidenteel plaats, b.v. in verwijzing of berichten overnemen.
Bij sommigen is de wil er wel, maar komt het er niet van, of men vindt verwijzingen en 
berichten overnemen voldoende. Of men heeft het er wel eens over gehad, maar de ander 
reageert niet. Blijkbaar wordt er geen belang of urgentie gevoeld.



Samenwerking met andere partijen, zoals ondernemers of de Reggehof (Hofstreek FM kan 
gebruik maken van faciliteit van de Reggehof) vindt plaats in b.v de vorm van sponsoring of 
advertentieruimte.

Over 5 jaar
De meesten willen de komende jaren doorgaan zoals het nu gaat. Hofweekblad wil meer 
digitaal gaan doen en op papier in tabloid formaat uitkomen. Voor Hofstreek is het afwachten
of er weer regionale samenwerkingsplannen komen en of de Mediawet verandert. En 
Hofstreek wil meer met ondernemers en scholen (educatie) gaan doen als zij de mobiele 
studio hebben. Tubantia en RTV-Oost zijn professionele organisaties en zien andere 
uitdagingen. Tubantia ziet de ontwikkeling van meer digitaal en minder papier. Voor RTV 
Oost is het borgen van de nieuwsvoorziening in Overijssel de grootste uitdaging. RTV Oost 
zoekt wel nadrukkelijk meer samenwerking met lokale omroepen.


