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beleidsplan 2020-2025 van de Stichting Lokale Omroep Capelle aan den IJssel  

“Horen en blijven luisteren, kijken en blijven zien” 

 Radio Capelle wil zich in 2020 voor de komende 5 jaar ook weer verzekeren van de zendmachtiging 
voor de gemeente Capelle aan den IJssel met een stabiel en dynamisch, diep en breed multimediaal 
aanbod en heeft een aanvraag ingediend.  

 Met de besturen en redacties van zendgemachtigde ‘zusteromroepen’ van de gemeenten Zuidplas en 
Krimpen aan de IJssel worden de ontwikkelingen naar een aangewezen streekomroep verder vorm 
gegeven door formalisering van gezamenlijke stappen op weg naar één organisatievorm. 

 De exploitatie van de omroep is niet verlieslatend. Middels het aangaan van verbindingen met 
culturele, maatschappelijke en tenders en barters met commerciële partners en hun intermediairs 
wordt verwacht ten minste € 5.000 jaarlijks en groeiend met 10% per jaar aan extra middelen te 
generen voor de noodzakelijke investeringen in de stabiliteit van de zendcomputers en klimaat van de 
studio. 

 In 2020 is het bestuur getalsmatig weer op het gewenste niveau van 4 personen en er wordt gestreefd 
naar de aanstelling van een aansprekend Capels gezicht als voorzitter voor de omroep per 2020. Voor 
de maatschappelijke opdracht wordt een groei van de redactie met 5-10 % per jaar voorzien. 
 

1. Huisvesting, exploitatie en ambitie 
Vanaf 1 januari 2018 werkt Radio Capelle vanuit de studio aan de Essebaan 55 in Capelle aan den IJssel. 2019 
stond in het teken van het inrichten en bestendigen van de organisatie op de taakstelling voor het lokaal 
voorzien van Capellenaren van Informatie, Cultuur en Educatie. Door de niet aflatende energie van de 
vrijwilligers is de studio een fijne plek geworden om aan de doelstellingen van een lokale omroep invulling te 
geven. Van gasten krijgen we terug dat het een professionele en gerieflijke uitstraling heeft. Vanaf 2021 moet 
de studio aan de Essenbaan het kloppend hart worden voor redactie en informatielogistiek en een opleidings- 
en ontmoetingsplaats voor lokale en regionale journalisten. 
Het fysieke secretariaat is per voorjaar 2020 ondergebracht in de studio en met de juiste autorisatie digitaal 
toegankelijk ter raadpleging op de server van Radio Capelle. 

 
2. Medewerkers 

 De vanaf 2018 nagestreefde verjonging van het medewerkersbestand en de programmering uit zich in 
2020 met een verschuiving van de ‘spikes’ in de luisteronderzoeken in de leeftijd verdeling van 
luisteraars via vaste radiolijnen en online. Het aantal luisteraars via de web service neemt toe. Dat is 
geen indicatie voor het daadwerkelijke aantal luisteraars. Er zijn nog altijd veel luisteraars via de ether, 
kabel, TV en andere kanalen van Radio Capelle, die niet meegeteld kunnen worden. In 2020-2022 
worden studenten van regionale opleidingen op het gebied van Media en Journalistiek uitgenodigd 
om hun stage bij Radio Capelle te lopen. Zij worden daar in begeleid door ervaren en NVJ-
geregistreerde journalisten en bedrijfskundigen met ervaring in de media en het sociaal domein. 

 De jaarlijkse medewerkersbijeenkomst voor 2019 was voorzien om te worden gekoppeld aan de 
gegroeide uitwisseling van kennis en informatie met CAPSLOC. CAPSLOC is het cultuurpodium van 
Capelle aan den IJssel met o.a. ‘Cultuurpodium’ en ‘Talenthouse’. Daar ligt een sterke overlap met de 
ambities van Radio Capelle als multimediaal podium voor regionale talenten en gewaardeerde 
performers. Radio Capelle en CAPSLOC zoeken ook verbinding in het instrueren en begeleiden van 
belangstellenden voor presentatie, muziek en performance. Om financiële en organisatorische 
redenen is de bijeenkomst naar begin 2020 verhuisd. De medewerkersbijeenkomsten worden jaarlijks 
georganiseerd samen met een (nieuwe) partner van de omroep en met een verbindend sociaal 
relevant thema.  

 De programmering van de zender kende aan het slot van het jaar de gewenste kenmerken van de 
gewenste horizontale programmering met ‘verticale accenten’ daar waar het om clustering gaat van in 
cultuur of in identiteit vergelijkbare programma’s. Voor de periode van 2021-2025 wordt ingezet op 
het integreren van multichannel programmering. Dat houdt in de zowel voor de analoge als de digitale 
uitzendingen van de programmering per programma gezocht wordt naar de beste combinatie van 
‘kanaal’ en doelgroep. De digitale voorbereiding van uitzendingen via het internet maakt het per 2023 
mogelijk parallel via thema-kanalen een programmering van Informatie, Cultuur en Educatie aan te 
bieden met een hoge interactiviteit met de doelgroep en haar vertegenwoordigers. doelgroep  
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 De jaarlijkse medewerkersbijeenkomst is na uitstel vanwege de Corona-crisis 
geprogrammeerd voor najaar 2020. Vanuit het ‘vrijwilligersfonds’ van de gemeente wordt als 
geschenk aan de medewerkers een opzetmicrofoon voor journalistiek op straat bekostigd. Jaarlijks zal 
een aandenken aan het evenement aan de medewerkers worden aangeboden met een ideëel doel of 
een relatie met het technisch karakter, gekoppeld aan de karakteristieke taak of werkzaamheden van 
de medewerkers of een maatschappelijk doel. 

 In een ‘rol op afstand’ wil het bestuur de redactie de ruimte geven om binnen de kaders van de wet- 
en regelgeving meer verbindingen te maken tussen programma’s en programmakers van de 
omroepen die participeren in de ontwikkeling naar een streekomroep. Programmamakers worden 
gestimuleerd en begeleidt om zélf meer content te zoeken en die te delen met collega-
programmamakers in de streek. 

 Een app-groep en een maandelijkse nieuwsbrief per zomer 2020 houdt de medewerkers geïnformeerd 
over de doelstellingen van de organisatie en operationele zaken rond uitzendingen en het ‘wel en 
wee’ van de medewerkers van de organisatie. 
 

3. Redactie. 
Het jaar 2019 was een bevlogen jaar, waar Radio Capelle grote stappen heeft gemaakt in de professionalisering 
van de omroep. Dit is onder meer gerealiseerd door de intensivering van de redactionele samenwerking met 
Omroep Zuidplas, maar ook door de uitbreiding van het redactieteam, de start van nieuwe inhoudelijke 
programma’s, een betere redactionele lijn in de omroep en de start met het maken van videocontent.  
          De redactie heeft een belangrijke rol binnen de omroep. De omroep dient per 
week minstens 56 uren media-verantwoorde programma’s uit te zenden. De redactie zorgt ervoor dat voor 
deze uren genoeg content, gasten en reportages bevatten. Het doel in 2019 was om vanaf 2020 door een goed 
functionerende redactie, gebruikmakend van moderne technologie, een kwalitatief voldoende 
nieuwsvoorziening te bewerkstelligen, hierbij rekening houdend met de individuele belastbaarheid van 
vrijwilligers door een spreiding van de activiteiten over meerdere personen. Van de minimaal 56 uren ICE die 
behaald moeten worden per week, heeft Radio Capelle 2019 afgesloten met een ICE percentage van 51,67%. 
Dit komt neer op 58 uur per week.                                               
De redactie zorgt ervoor dat programmamakers op eenvoudige wijze gebruik kunnen maken van een centrale 
nieuwsgaring en dat het gepresenteerde nieuws door studiogasten of telefonische interviews nader belicht kan 
worden. Tevens draagt de redactie zorg voor het regelen van verslaggevers bij evenementen of andere 
gebeurtenissen in de regio. In 2019 bestond het team uit gemiddeld 16 personen, waarvan 7 actief als 
sportredacteuren, 5 als algemene redacteuren en 6 personen als podcastproducenten. De 
redactiemedewerkers worden zo nodig bijgestaan door diverse programmamakers, die de interviews op de 
radio hebben verzorgd, contacten onderhouden en andere redacteuren inlichten. Idealiter groeit het team met 
de ambities met 5-10% per jaar. 

Bronnen. Op dit moment maakt de redactie gebruik van diverse informatiebronnen, zoals nieuwssites, 
Facebookprofielen en -pagina’s, Twitter, lokale kranten, en tips van het algemene publiek. Ook stromen er 
dagelijks vele persberichten binnen van organisaties uit de IJsselregio, voornamelijk uit Capelle aan den IJssel. 
Dagelijks zijn de redactiemedewerkers via e-mail en sociale media met elkaar in contact om de voortgang te 
waarborgen en overleg te hebben. Naar aanleiding van de nieuwsberichten, persberichten of tips worden 
uitnodigingen verstuurd aan de gasten.              Redactioneel 
overleg. De algemene redacteuren en sportredacteuren hebben regelmatig overleg over de gemaakte en te 
maken content, waar nieuwe ideeën ontstaan, zowel voor de onlineredactie als de radioprogramma’s en de 
TV-productie ‘IJssel-sport TV’. Ten behoeve van de diverse radio- en Tv-programma’s bieden 
redactiemedewerkers achtergrondinformatie aan de presentatoren en redacteuren. De hoofdredacteur heeft 
structureel maandelijks overleg met de redactieleden van de ‘zuilen’, de ‘techniek’ en het studiobeheer en 
rapporteert aan het bestuur via de portefeuilledragers. 

De kanalen van Radio Capelle  

Radio De focus van Radio Capelle is vanaf 2019 gebleven bij het maken van radio. Zowel 
entertainmentprogramma’s als inhoudelijke programma’s. Die afweging en keuze is mede ingegeven door 
beraad met landelijk erkende deskundigen en studentonderzoek door opleidingen voor mediatechniek en 
journalistiek. Die keuze heeft in 2019 bepaald hoe radio als medium-van-eerste-keuze in te zetten om Radio 
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Capelle dichter bij de doelstelling brengt om de Capellenaar ‘tot achter de voordeur’ te bereiken, te 
informeren en te activeren voor uitwisseling van informatie en beleving in de IJsselregio. De gunstige 
luistercijfers maken gebruik van het rekenmodel van de OLON / NLPO betreffende de omrekening online naar 
daadwerkelijke luisteraars en zijn ‘goed’ te noemen in vergelijk met de landelijke statistieken. Mede door de 
start van de ochtend- en middagshows, waar per uur minimaal twee podcasts, een lokaal weerbericht en 
Rijnmond-nieuws te horen is, zijn een hoop non-stop uren vervangen door inhoudelijk sterkere uren. Ook de 
omslag van Capelle Actueel naar IJssel-nieuws heeft zeer positief bijgedragen aan de luisterdichtheid van 
inhoudelijke programma’s, evenals de respons op de programma’s. IJssel-sport en Hitland Magazine zijn op 
dezelfde voet, dan wel niet met verbeterslagen, doorgegaan. Ook deze programma’s ontvangen positieve 
respons van de luisteraars en Capelse inwoners.  

Nieuw te programmeren programma’s moeten, alvorens opgenomen te worden in de programmering na 
akkoord van het PBO voldoen aan ten minste drie (aanvullende) eisen: 

1. De programmamaker(s) en medewerkers zoeken actief verbinding met zittende programmakers van 
Radio Capelle of een zusteromroep; 

2. De programmaker levert per week ten minste 2 relevante podcasts met een relatie tussen de 
thematiek of doelstelling van het programma aan; 

3. De programmamaker denkt en werkt actief mee aan het verbinden van het thema of de doelstelling 
van het (beoogde) programma en doelgroep ten behoeve van het aangaan van lucratieve afspraken 
met mogelijke partners van de omroep. 

Cross mediaal. In 2019 is de cross mediale waarde van Radio Capelle verbeterd; IJssel-nieuws, IJssel-sport en 
Hitland Magazine leveren de voornaamste podcasts aan voor de website, welke in de ochtend- en 
middagshows weer voorbijkomen. De update van Locomotive v1.0 naar Locomotive v2.0 heeft daarin een 
belangrijke rol gespeeld. IJssel-sport TV maakt ook gebruik van videoproducties om het bereik te vergroten.  

Online Sinds februari heeft radiocapelle.nl een nieuwe huisstijl, welke de website goed geschikt maakt voor 
mobiele apparaten. Dit heeft geresulteerd in een stijging van het aantal websitebezoeken. Gemiddeld in 2019 
waren er 70 unieke bezoekers per dag, met een gemiddelde sessieduur van 1:27 en 1,58 weergegeven pagina’s 
per bezoeker. Het bounce percentage lag op 77,98%. 

Huisstijl. Na de omslag naar de nieuwe huisstijl waren er gemiddeld meer dan 120 unieke bezoekers per dag, 
met een gemiddelde sessieduur van 1:54 en 2,27 weergegeven pagina’s per bezoeker. Het bounce percentage 
is gedaald naar 62,58%. Ook is het aantal mobiele bezoekers van 40% naar 60% gestegen. De start van IJssel-
nieuws heeft ook positief bijgedragen aan de bezoekersaantallen van de website. Er is een duidelijke stijging te 
zien in het gemiddeld aantal dagelijkse bezoekers sinds de start van dit programma. Het gemiddelde aantal 
luisteraars van de podcasts is gestegen in het afgelopen jaar, evenals het aantal actieve luisteraars van de 
radiozender. Er is een duidelijke lijn te zien, waarbij voornamelijk opvalt dat de radio aan gaat bij programma’s 
met gesproken woord, bijvoorbeeld sinds de start van de ochtend- en middagshow. Ook ontstaan er grote 
luisteraarspieken bij IJssel-nieuws en IJssel-sport. De hoeveelheid online videocontent is in 2019 een stuk 
gestegen. De maandelijkse afleveringen van IJssel-sport TV worden goed bekeken, met gemiddeld tussen de 
200 en 400 kijkers op YouTube, naast de korte vide interviews die ook op YouTube worden geplaatst. Ook 
worden de afleveringen van IJssel-sport TV uitgezonden op het Tv-kanaal van Omroep Zuidplas, waar de 
kijkcijfers niet bekend van zijn.  

Tevreden studiogasten. De waardering vanuit de studiogasten stijgt; mensen komen graag terug en delen de 
gepubliceerde onlinecontent massaal op hun eigen sociale media. 

De Facebookpagina heeft, op een aantal uitschieters na, een stabiel organisch bereik. De uitschieters lagen 
vooral ten grondslag aan breaking nieuws welke wij eerder meldden dan RTV Rijnmond. Op een 1091 aantal 
volgers, betekent dit, dat per maand een op de vijf volgers interactie heeft met Radio Capelle, vanuit de 
Facebookpagina. 

TV De kabelkrant van Radio Capelle heeft 18 juni een nieuw uiterlijk gekregen, gebaseerd op dezelfde 
templates als Omroep Zuidplas. Dit biedt meer rust aan het oog, maar verhoogt ook de leesbaarheid van de 
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artikelen. De content op de kabelkrant is direct afkomstig vanuit Locomotive en wordt ieder uur 
automatisch bijgewerkt. Ondanks de weinige respons, valt op dat de kabelkrant van Capelle.tv 
aanstaat in sportscholen, snackbars, bejaardentehuizen en bij het potentiele publiek thuis. Vooral vanuit de 
oudere gemeenschappen valt op dat de kabelkrant goed bekeken wordt. Ook gebruiken de oudere 
gemeenschappen de kabelkrant om te luisteren naar Radio Capelle. 

De faciliteiten van Radio Capelle In 2019 zijn er grote slagen gemaakt, als we het hebben over de 
studiotechniek van Radio Capelle. In 2019 is, met dank aan sponsoring, studio 2 volledig functioneel gemaakt. 
Dit resulteert in een ruime faciliteit voor alle redacteuren en programmamakers om op twee verschillende 
plekken live- en opgenomen radio-uitzendingen te maken. De radiostudio’s van Radio Capelle zijn bijna volledig 
digitaal uitgevoerd. Alle audiokanalen, behalve CD- en LP-spelers, komen digitaal binnen in de digitale 
mengtafels van zowel studio 1 als studio 2. Deze worden vervolgens analoog ingevoerd in een digitale 
audioswitcher, waarna ze de digitale audioprocessing ingaan. Met behulp van de digitale DSP-audioprocessing 
in de mengtafel wordt, kostenbesparend en kwaliteit verhogend, digitale voiceprocessing toegepast. Dit maakt 
het audiosysteem extra modulair, met mogelijkheden voor beheer op afstand. Digitale audioverbindingen, 
zoals Comrex audio-over-IP en een digitale telefooncentrale verhogen tevens de flexibiliteit van de studio’s 
voor alle medewerkers, maar ook de kwaliteit van de verbindingen van buiten de studio. Het volledige TV-
systeem van Radio Capelle is, voor zover nodig, geïntegreerd in Locomotive. De kabelkrant is zelfonderhoudend 
en plaatst zelf de nieuwsberichten vanuit Locomotive op TV, berekent de afspeelduur van een dia en faciliteert 
hiermee het beeld van Capelle.tv. De eerste stappen tot het mogelijk maken van uitzenden van bewegend 
beeld op TV, zijn in 2019 begonnen. De signaaldistributie van de TV gebeurt nu nog analoog, wat tot onscherp 
beeld leidt. Het streven is om ook dit gedeelte, bij voldoende middelen, te digitaliseren. De inrichting van de 
studio biedt ruimte voor grote vergaderingen aan de vergadertafel, evenals een fijne werkplek voor mobiele 
redacteuren met laptops of tablets. Verder zijn er vier vaste computers in de redactieruimte ter beschikking, 
met twee vaste telefoons voor de redacteuren. Er is een kantoor ter beschikking, die uiteindelijk gebruikt zal 
worden als video-edit ruimte. Ook wordt de spreekcel van studio 1 regelmatig gebruikt voor persoonlijke 
gesprekken of als kantoor. Dit maakt de ruimte flexibel. 

De nieuwswebsite van Radio Capelle, de uitzending-gemist faciliteit, de TV- en radioautomatisering worden 
aangestuurd vanuit één centraal systeem: Locomotive. Dit systeem heeft in 2019 een flinke update gekregen, 
waarmee zowel de functionaliteit, als gebruiksvriendelijkheid, flinke stappen vooruit hebben gemaakt. Dit 
maakt ‘de achterkant’ van Radio Capelle toekomst proof. Personele invulling De personele bezetting van Radio 
Capelle is gedeeltelijk veranderd. Er zijn in totaal vijftien medewerkers uitgeschreven bij de omroep. Gezien het 
tekort aan tijd is het tweewekelijkse programma ‘Uit de Kast’ gestopt, waar acht medewerkers bij betrokken 
waren. Zij zijn officieel uitgeschreven als medewerker, hoewel een aantal wellicht in de toekomst nog wat 
willen betekenen voor Radio Capelle. In 2019 zijn er tien nieuwe medewerkers ingeschreven bij Radio Capelle. 
Twee daarvan zijn ‘syndicated-radioprogramma’s’. Dit houdt in dat zij een programma voor meerdere 
omroepen maken en dus daarmee niet specifiek voor Radio Capelle. In 2019 zijn er een hoop jonge 
medewerkers bij de omroep gekomen, die erg betrokken zijn geworden bij de omroep. Dit geeft de omroep 
moderne inzichten op media, naast de vele kennis die al in huis is. Hiermee is er, zeker bij IJssel-sport en de 
nieuwsredactie, een goede mix tussen oudere en jongere medewerkers ontstaan. De kwaliteiten van iedere 
medewerker worden op de juiste manier ingezet en er is een groot respect onderling. Dit maakt de 
samenwerking tussen medewerkers met een groot leeftijdsverschil opbouwend, constructief en collegiaal, op 
de juiste informele wijze.  

4. Streekomroep 
Er zijn in 2019 5 bijeenkomsten geweest met vertegenwoordigers van de besturen van Radio Capelle en 
Omroep Zuidplas. Lokale Omroep Krimpen heeft zich in de ontwikkelingen naar een streekomroep met Capelle 
en Zuidplas wat afzijdig gehouden. De insteek voor de vorming van een streekomroep met Zuidplas en Krimpen 
is ongewijzigd voor de komende 5 jaar en met de voor de betreffende periode  aangewezen 
zendgemachtigden. 
 
In lijn met de opdracht tot het vormen van een streekomroep is voor afstemming van het beleid met OZ 
gekozen voor een pragmatische aanpak, gebruik makend van de beproefde samenwerking die 
programmamakers en technici van Radio Capelle en Omroep Zuidplas al hebben bij de gezamenlijke 
programmering van uitzendingen vanuit de studio’s en op locatie.  
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 Lokale Omroep Zuidplas en Radio Capelle gaan voor Sport, Politiek en Actualiteiten, 
Levensovertuiging, Cultuur en FeelGood en ochtend- en middagshows werken aan 
afstemming van redactie; Na het verliezen van de zendmachtiging in april 2020 is in goed overleg 
besloten de ‘gewogen en voldoende bevonden’ programmering van OZ te toetsen aan het PBO-beleid 
van Radio Capelle en waar mogelijk een plaats te geven in de programmering. Ook v/h Zuidplas-
medewerkers zijn na contact met hun aftreden bestuur gevraagd zich te melden bij Hoofd Redactie 
van LOC teneinde te zoeken naar een plaats voor hun capaciteiten en ambities. 

 In 2020-2025 wordt met de streek-partners verder gewerkt aan nog breder bereik middels radio, tv, 
internet/social media. Met gedeeld gebruik van CMS-platform Locomotive kan efficiëntie in energie, 
tijd en geld op weg naar de operationele en regio-doelstellingen bereikt worden. Hiermee kan een 
toekomstige regionale omroep representatief, gecoördineerd, gericht en hoogwaardig aanwezig zijn 
op social media, met zowel lineaire en non-lineaire programmering op radio en TV. Het platform biedt 
mogelijkheden voor parallelle programmering voor zaken als deskundige toelichtingen bij integrale 
live-uitzendingen van onder andere raadsvergaderingen. Potentiele adverteerders en sponsoren 
stellen daarbij ook eisen aan de programmering, redactie, geluidkwaliteit en bereik van de regionale 
zender die uiteindelijk 100.000 mensen moet gaan bereiken. Ook wordt ingezet op multichannel 
technieken waarmee gelijktijdig geprogrammeerd kan worden op een aantal internetkanalen van de 
omroep voor bijvoorbeeld diverse doelgroepen  

 De uitleen van Comrex-opname- en reportageapparatuur en medewerkers, evenals instructie en 
scholing werkt naar behoren, maar voor het verslag doen van meer actualiteiten is de capaciteit 
beperkt. Voor 2020-2025 zoekt het bestuur naar externe middelen via productsponsoring om de 
capaciteit en kwaliteit te kunnen verbeteren met ten minste € 5.000 per jaar en een groei daar in van 
10% per jaar. 

 Het inmiddels op beide zenders uitgezonden ochtendprogramma ‘Peter in de Ochtend’ en het 
middagprogramma ‘Lars in de middag’ gemaakt door jonge programmamakers heeft een populaire 
toonzetting die aansluit bij jeugdige luisteraars. Het geeft daarbij bijzondere aandacht aan 
vertrekkende en aankomende forenzen met regionale verkeers- en weersinformatie en actuele 
publieke, actuele podcasts en culturele informatie uit beide gemeenten, geprogrammeerd van 07.00u-
10.00u en van 16.00u-19.00u;  

o In 2020-2025 wordt nog meer ingezet op interactiviteit en ‘live’ contact met de presentator 
tijdens de uitzendingen en middels ‘burgerjournalistiek’ zullen trouwe luisteraars betrokken 
worden bij de uitzendingen met informatie over hun woon- werk- of leefomgeving als 
Capellenaar of –later-  streekbewoner. 

 Er is ‘Hitland Magazine’ op woensdagmiddag; een magazine-achtig feel good middagprogramma. 
Uitgezonden in samenwerking met Radio Capelle met tips voor een actieve vrijetijdsbesteding in en 
rond de IJssel regio;  

o Voor 2020-2025 wordt gestreefd naar het betrekken van maatschappelijke, culturele en 
commerciële partners met structurele input voor de redactie, waarmee ook ‘dedicated 
journalism’ in de doelgroepen wordt gestimuleerd en verder uitgebreid; 

 Er zijn de gezamenlijk sportuitzendingen van IJsselsport op zaterdag en zondag. Ook uitgezonden in 
Krimpen aan den IJssel. 

o Met sportclubs wordt de ‘kostbare’ inbelverbinding bij live-verslagen geëvalueerd en 
geagendeerd om kosten te besparen op de kosten van de telefoonverbindingen; In 2020-
2025 zullen meer vormen van interactiviteit met de supporters van sportclubs worden 
ingericht ook buiten de wedstrijd(dag)en door trouwe en fanatieke fans als ‘dedicated 
journalist’ te betrekken bij de uitzendingen. Gedacht wordt aan ‘fan-competities’ en ‘club-
quizzen’. 

 Er is ‘IJsselnieuws’ op zaterdagochtend met politiek en sociaal-cultureel nieuws; 
o In 2020-2025 wil de redactie het aanbod in breedte, diepte en diversiteit vergroten met het 

actief inzetten van de Radio Capelle medewerkers en programmamakers met 
‘burgerjournalistiek’; Daartoe wordt verbinding verstevigd met TV Rijnmond en Open 
Rotterdam voor de acquisitie en training van ‘junior journalisten’  

 Het programma ‘Zwaardvis’ op zaterdag van 12.00u-14.00u met alternatieve muziek wordt 
aangeboden op beide zenders. 

o Voor de programmering van nog meer lokaal en regionaal talent wordt de verbinding gelegd 
met de cultuuraanbieders van Capelle en Zuidplas. 
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o Met culturele partners zoals CAPSLOC worden in 2020-2025 live programma’s met 
multimediale aandacht voor lokaal en regionaal talent in ook minder courante 
muziek- en perfomancekunsten geprogrammeerd.  

 ‘Rondom de kerken’ wordt op radio Capelle en Omroep Zuidplas op zondag uitgezonden; 
o In 2020-2025 zullen de kerken weer een actieve bijdrage gaan leveren aan het PBO en dat 

moet leiden tot een brede levensbeschouwelijke programmering van de streekomroep i.o. en 
interactiviteit met de beleving van kerkgangers en andere deelnemers aan 
levensbeschouwelijke bijeenkomsten. 

 ‘De Late Avond’ van 23.00u-00.00u: een radioprogramma dat voor en samen met lokale omroepen in 
Zuid-Holland wordt gemaakt. Het is een programma met easy listening muziek en nieuws uit de streek. 
Dit programma wordt bij 15 omroepen uitgezonden met momenteel een luisterbereik van ruim 
2.448.000 inwoners in Zuid-Holland-Zuid, (Drechtstad FM; Omroep Hoeksche Waard; RTV 
Lansingerland; Wereldstad Hoogvliet / Albrandswaard AM 828; RTV Slogo; Omroep Vlaardingen; RTV 
Papendrecht; Omroep Zuidplas; Lokale Omroep Krimpen; Exxact Barendrecht; Atos RTV; Schie FM; 
Radio Capelle; FM Calpe) 

o Wordt in 2020-2025 wegens succes onverkort doorgezet. 

 ‘HaFaBra’, een programma voor populaire Harmonie-, Fanfare- en Brassbandmuziek wordt in Capelle 
en Krimpen uitgezonden; 

o Wordt in 2020-2025 onverkort doorgezet. 

 In 2020-2025 wordt de redactie uitgenodigd programmatisch aandacht te geven aan de doelgroep van 
schoolgaande jeugd van 8-16 jaar door hen te betrekken in het ontwikkelen en invullen van 
aansprekende programma’s en verbindingen met het schoolplan of curriculum van hun scholen te 
maken, live uitzendingen bij te wonen en kennis te maken met studiotechniek en journalistiek al dan 
niet als onderdeel van onderdelen van Nederlandse taal en Natuur en techniek uit de curriculae van 
de opleidingen. 

 De technische voorzieningen voor de uitzendingen via de radio van de Capelse raadsvergaderingen in 
de vernieuwde raadszaal zijn in overleg ingericht en worden snel in 2020 afgerond en voor het 
doorzetten van de integrale uitzending gebruikt. Dit zal zorgen voor minder onvoorziene 
onderbrekingen en storingen in de gewaardeerde uitzendingen. Het geeft bovendien een prettige 
ontlasting in de logistiek van apparatuur. Vanaf najaar 2020 wordt gewerkt aan de optie voor een 
extra kanaal met commentaar waarmee tijdens de breaks van de vergaderingen én gelijktijdige 
streaming van journalistiek commentaar aan de uitzendingen ingericht kan worden. 

o Het bestuur verwacht vanaf het eerste kwartaal van 2020 de financiën en technische kennis 
beschikbaar en operationeel stabiel te hebben voor het afronden van de voorzieningen in en 
op het stadhuis voor uitzendingen; In samenspraak worden de wensen en mogelijkheden 
voor de kennisgevingen vóór, tijdens en na de raadsuitzendingen en eventueel relevante 
commissievergaderingen en de bijeenkomsten van Adviesraad voor het Sociaal Domein 
integraal of gemoduleerd door te geven of beschikbaar te maken; 

o De streekomroep-in-ontwikkeling heeft nog geen gedeelde nieuwsprocedures en afgestemde 
journalistieke code. De bestaande, afzonderlijke codes kunnen op dit moment prima naast 
elkaar bestaan. Er is wel een gecoördineerde dagelijkse update maar nog geen 24/7 
bezetting, wel een bereikbaarheid van de journalistiek via de email- en specifieke app-
groepen; Radio Capelle is vanaf 2020 in staat om nieuws gecoördineerd op al haar 
beschikbare kanalen te brengen en de beeld- en geluidsopnamen hoogwaardig beschikbaar 
te houden in de vorm van podcasts van interviews en reportages met een logische ‘zoek en 
vind’ functie op de website; 

o Voor 2020-2025 is beleid voorbereid om alle zittende en nieuwe programmamakers en –
medewerkers technisch met behulp van opzetmicrofoons en software (iRigs) en met scholing 
te faciliteren om de gewenste nieuwsgaring in hun eigen werk- en of leefomgeving en 
afstemming te gaan doen. Zij worden daarin door ervaren collega’s’ in begeleid. 

o met de Wijk Overleg Platforms (WOP) zullen vanaf 2020 verbindingen gelegd worden om 
bestaande en nieuwe programma’s met wijk-content structureel in de weeekprogramering te 
krijgen met inzet van ‘wijkjournalisten’.  

o Met de radioprogrammering wordt ook in 2020-2025 ruim aan de ICE norm voldaan. Ten 
minste 50 procent van het lineaire programma-aanbod is informatief en/of cultureel en/of 
educatief en voldoet daarmee aan de ICE-norm (cf. artikel 2.70 Mediawet 2008).  
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5. Programmabeleid Bepalend Orgaan. 

De programmaleider en de redactie maken voor adviezen ten aanzien van de balans in de 
programmering graag gebruik van de leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan.  Vanaf 2020 is het 
bestaande PBO stabiel en actief met ten minste 6 leden met vertegenwoordigers van o.a. de 
levensbeschouwelijke stromingen, jongerencultuur, gezondheidszorg, onderwijs, mensen met een beperking 
en vertegenwoordigers van cultureel aanbod voor oudheid en moderne kunstuitingen.  

Toekomst  

Radio Capelle is over de afgelopen periode van 5 jaar als zendgemachtigde gegroeid en volwassen geworden 
als  lokale omroep. Een feit waar we trots op mogen zijn. De radioprogrammering zit vol met kwalitatief 
hoogwaardige en gewaardeerde programma’s, in een breed scala van informatief tot entertainment. De 
muzikale omlijsten is doordacht, actueel en voldoende gevarieerd om het doel van het programma te dienen of 
de juiste stemming te ondersteunen. Deze lijn willen we in 2020-2025 voortzetten en uitbreiden, ook buiten de 
radio. Media anno 2020 is ‘omroep verzorgen’ een vak wat cross mediaal moet worden uitgevoerd; dat wil 
zeggen: radio, tv en online. De onlineredactie van Radio Capelle is, onder de vlag van IJssel-sport, flink 
uitgebreid. In 2020 ligt de ambitie voor onze omroep bij het uitbreiden van online content en video content. 
Waar wij in 2020-2025 nog wel in kunnen verbeteren is onze videoafdeling. Tot voor kort hadden we niet de 
middelen om hier veel aandacht aan te besteden en lag de focus vooral op de radiotak van de omroep. 
Inmiddels hebben wij, door de samenwerking met Omroep Zuidplas, de beschikking over drie professionele 
videocamera’s. Deze worden op dit moment enkel ingezet bij opnames van de sporttalkshow IJssel-Sport. In de 
toekomst zal de Capellenaar de camera’s ook gaan zien bij culturele evenementen als de Sinterklaasintocht, de 
Dag van het Park, SMAACK, enzovoorts. Om het woord bij de daad te voegen, zijn er in de eerste maanden van 
2020 al twee medewerkers aangenomen speciaal voor video. Ook gaat er binnen de omroep een cursus 
gegeven worden voor de mensen die omgeschoold en bijgeschoold willen worden op het gebied van 
journalistiek en radio- en presentatietechniek. Zodoende is Radio Capelle niet alleen een organisatie waar men 
een serieuze hobby uit kan oefenen, maar ook een organisatie waar men zichzelf kan ontwikkelen en waar de 
Capellenaar in de loop van de tijd steeds breder en dieper geïnformeerd wordt over zijn regio.         
‘’We zitten bij je in de auto” als de forens Capelle in de spitsen verlaat of inrijdt met actueel nieuws, verkeers- 
en cultuurinformatie in podcasts en aankondigingen. We spreken de Capellenaar op straat aan en vragen door. 
In de eerste drie maanden van 2020 zijn er 215 berichten verschenen op de website van Radio Capelle. Dat is 
een gemiddelde van 2.7 berichten per dag. Variërend van sportberichten tot updates over bijvoorbeeld het 
coronavirus. Het is het streven om dit gemiddelde gedurende het jaar 2020 niet onder de 2.5 berichten per dag 
te krijgen. Dit ambitieuze plan moet, gezien de personele ambities realiseerbaar zijn.  

6. De cijfers. 

Exploitatie Financiering Kostenontwikkeling t.o.v. 2018 
 Afschrijvingen oude en nieuwe activa Cashmanagement Prognose en begroting 
 

April 2020 J. van der Wel, voorzitter a.i.  


