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INHOUDSOPGAVE



Publieke Omroep Amsterdam, kortweg POA is 2017 erin geslaagd om niet alleen 

een zeer gevarieerd en typisch Amsterdams een media- aanbod te produceren 

met haar partners, maar dit vooral op een innovatieve en eigentijdse wijze te 

doen. We kunnen ook dit jaar weer trots zijn op ons authentieke Amsterdamse 

aanbod, gemaakt onder onze merken de nieuwsvoorziening AT5, de SALTO, FunX 

en de Concertzender met als resultaat een ongekende hoeveelheid programma’s 

die in al hun verscheidenheid verbinden en bijdragen aan een actieve deelname 

van de Amsterdammer aan hun stad. 

PROGRAMMERING

De nieuwsvoorziening was in 2017 weer in goede 

handen bij AT5. AT5 deed dit met een onderscheidende 

nieuwsvoorziening: kort en krachtig op social media, 

verdiepend op de traditionele fora. Met de focus op 

de nieuwsvoorziening voor de stad, met een eigen 

DNA. AT5 is legde ook een claim op stadsthema’s, 

met meer duiding en meer verdiepende journalistiek. 

De online productie steeg aanzienlijk, met  zo’n 30 

nieuwsberichten 30 per dag, die ook, in aangepaste 

vorm, op de sociale platformen werden geplaatst en 

lanceerde een nieuwe app. 

SALTO kwam in de spotlight met een revival van 

het beproefde open access concept, met als basis 

een hyper modern on- demand platform voor 

alle community’s waarop de Amsterdammers zelf 

participeren als producenten. 

Met nieuw elan lieten onze makers in 2017 zien en 

horen wat de Amsterdammer beroert, waar passie 

en talent te vinden zijn en wat er in de verschillende 

culturele en maatschappelijke centra in Amsterdam 

gebeurt.  Hun bijdrage aan de verbinding kreeg vorm 

met een aanbod dat authentiek en in zijn totaliteit 

ongekend divers is.

FunX was wederom het best beluisterde radiostation 

voor “urban jongeren”.  De ‘stadsjongere’ haalde zijn 

hart op bij FunX, dat voor POA het lokale venster van 

de landelijke zender produceert. Onder meer met Jouw 

Stad maakt FunX vanuit de Amsterdamse studio radio 

met veel aandacht voor initiatieven en activiteiten voor 

de doelgroep, met oog voor lokaal nieuws en politiek, 

maar ook voor muzikale ontwikkelingen en de opleiding 

van mediatalent. 

De Concertzender, bij uitstek een 

vrijwilligersorganisatie liet weer letterlijk in alle 

toonaarden van zich horen; In 2017 maakte de 

Concertzender meer dan 250 concertopnamen in 

het hele land die werden uitgezonden. Een groot 

gedeelte daarvan werd in Amsterdam gemaakt, op zeer 

uiteenlopende podia: Natuurlijk veel in de zalen van het 

Concertgebouw, maar ook in het Muziekgebouw a/h/ IJ, 

verschillende kerken, het BIMhuis. 

Iedereen die in 2017 hieraan heeft bijgedragen willen 

we  hartelijk bedanken voor hun enthousiasme, inzet en 

betrokkenheid.
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Publieke Omroep Amsterdam (POA) is er voor iedere Amsterdammer.

Publieke Omroep Amsterdam wil met haar vier merken zoveel mogelijk 

Amsterdammers bereiken en een toegankelijk platform bieden, door 

iedere Amsterdammer als actieve mediaproducent toegang te geven tot 

de Amsterdamse lokale media. We brengen in beeld en ten gehore wat de 

verschillende bewoners verbindt maar ook wat hen onderscheidt, vanuit het idee 

dat ze elkaars enthousiasme en opvattingen kunnen delen. Dat doen we door 

iedere Amsterdammer de kans te bieden zelf programma’s te maken en belangrijk 

nieuws over hen, maar ook gemaakt door hen, te ontsluiten. Het doet ons veel 

plezier hier te mogen stellen dat alle producenten die onder de paraplu van 

POA werkten in 2017 zoveel bijzondere en ook prachtige programma’s hebben 

gemaakt.

In de volgende vier paragrafen zijn de 

activiteiten per zender beschreven op basis 

van de input van de hoofdredacteuren van 

FunX, AT5 en de Concertzender. De SALTO 

Open Access zenders hebben naar de aard 

van de zenders geen hoofdredacteur. De 

activiteiten hiervan zijn beschreven door de 

programmamanager van SALTO.

De gemeente financiert POA voor het realiseren 

van verschillende opdrachten. Met AT5 

geeft POA invulling aan een professionele 

nieuwsvoorziening. Met SALTO wordt vorm 

en inhoud gegeven aan de Open Access 

functie van de omroep. Daarnaast voert POA 

beheertaken uit. Zo is de nieuwsvoorziening 

van AT5 uitbesteed aan Amstel Televisie Vijf 

bv, die bedrijfsmatig is ondergebracht bij NH 

Media. SALTO is bedrijfsmatig ondergebracht 

in de organisatie van POA.
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FunX wordt geproduceerd door Stichting FunX, op 

basis een convenant met de NPO en de G4. De lokale 

editie voor Amsterdam valt onder de licentie van POA, 

waarvoor de gemeente een aanvullende subsidie 

verleent via POA. Met de Concertzender is door POA 

een uitzendovereenkomst afgesloten, waarin is bepaald 

dat zij de licentie mogen gebruiken om uit te kunnen 

zenden op de Amsterdamse kabel. Aan de hand van het 

businessplan uit 2017 lopen we hieronder de realisatie 

van de activiteiten van POA langs. In het kader van de 

verantwoording staan de activiteiten voor de merken 

AT5 en SALTO centraal. Een kort verslag van de zenders 

FunX en Concertzender is opgenomen. Voor verdere 

informatie verwijzen we naar de digitale jaarverslagen 

van vier zenders.
 
“Het doet ons veel plezier hier te 
mogen stellen dat alle producenten die 
onder de paraplu van POA werkten in 
2017 zoveel bijzondere en ook prachtige 
programma’s hebben gemaakt.”
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1. STRATEGIE
Bij AT5 heeft de transitie van een klassiek tv-bedrijf 

naar een moderne online nieuwsorganisatie afgelopen 

jaar verder vorm gekregen. Na het vertrek van de 

hoofdredacteur is onder leiding van een interim 

hoofddirecteur gewerkt aan de ontwikkeling van een 

gezamenlijk redactieplan van de redacties van AT5 en 

die van NH. De mediastrategie is in de loop van 2017 

aangepast. Tegelijkertijd is er met de mediaraad van 

POA intensief overlegd over de aanscherping van het 

mediabeleid. 

In haar strategie kiest AT5 ervoor het nieuws op 

twee manieren te brengen. Het snelle, laatste 

nieuws over gebeurtenissen in de stad dat elke 

Amsterdammer iedere moment van de dag wil kunnen 

volgen en het (achtergrond) nieuws met ruimte voor 

verdieping, context en duiding. AT5 maakte voorheen 

nieuwsbulletins aangevuld met randprogrammering. 

Dat werkte voor een traditionele tv zender, maar niet 

voor een nieuwe online platform/zender. Met de  

komst van de vele nieuwe nieuwsbronnen is er niet 

alleen hernieuwde behoefte ontstaan aan betrouwbaar 

nieuws, maar ook herkenbaarheid en kwaliteit. In het 

mediabeleid van AT5 wordt daarom gekozen voor een 

focus op de nieuwsvoorziening voor de stad, met een 

eigen DNA.

De nieuwsvoorziening AT5 legt voor de directe 

toekomst een claim op stadsthema’s, met meer 

duiding en meer onderzoeksjournalistiek. De 

stadsverslaggeving en het kritisch en onafhankelijk 

volgen van de lokale politiek zijn immers belangrijke 

kernfuncties van AT5. Dit heeft ook gevolgen voor de 

keuzes die AT5 maakt wat betreft de inhoud van haar 

programmering op tv. 

2. PROGRAMMABELEID
De keuzes voor de programmering van AT5 zijn 

gebaseerd op vijf redactionele pijlers, te weten nieuws, 

sport, veiligheid, cultuur en verbinding & verrijking.

1- Nieuws is onze kerntaak. AT5 publiceert dagelijks 

zo’n 30 berichten op de site/app. We werken op basis 

van het nieuwsbehoeftemodel van Maike Olij. We 

publiceren dus niet zomaar in het wilde weg. In de 

ochtend is het meer bijblijven en naar mate de dag 

vordert krijgen de verhalen meer handen en voeten. 

Aan het einde van de dag is een round-up, een vorm 

waar tv nog een rol vervult. 

Bij de productie van de online nieuwsberichten is in 

het afgelopen jaar gewerkt aan de verbetering van 

de inhoudelijke en grafische aandacht waarop de 

berichten voor digitale en sociale platformen vorm 

krijgen. Er is genoeg materiaal voorhanden. De online 

productie is aanzienlijk gestegen: dagelijks brengt AT5 

zo’n 30 berichten. Die berichten worden vaak ook, in 

aangepaste vorm, op de sociale platformen geplaatst. 

Om die content beter tot z’n recht te laten komen heeft 

AT5 een nieuwe app gelanceerd (de site volgt in 2018!). 

De app voldoet aan de hedendaagse eisen. Zo heeft de 

app een aparte videopagina, die de bezoeker -op een 

zo vriendelijke mogelijke manier- steeds weer nieuw 
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materiaal presenteert. De redactie is inmiddels zo ingericht dat we deze 

continue nieuwsstroom kunnen garanderen. 

Dit zijn de verhalen die er het afgelopen jaar uitsprongen: 

Ziekte en overlijden burgemeester Van der Laan 

Amsterdam leeft in 2017 massaal mee met de ernstig zieke Eberhard 

van der Laan. Een aflevering van Zomergasten, met Van der Laan, wordt 

gezamenlijk bekeken in het Scheepvaartmuseum. Van der Laan vertelt 

op AT5 over zijn ziekte en duizenden Amsterdammers komen samen voor 

de ambtswoning om de burgemeester een hart onder de riem te steken. 

Van der Laan overlijdt op 6 oktober. De manier waarop de stad afscheid 

neemt is ontroerend en indrukwekkend. 

Vergunningssysteem voor Rondvaartboten toch niet op de schop 

AT5 dook in het nieuwe vergunningssysteem voor rondvaartboten. Dit 

nieuwe systeem bleek aan alle kanten te rammelen. Tal van publicaties 

en een zwetende wethouder later zette de Raad van State een streep 

door het beleid. 

 

Documentaire: 25 jaar na de Bijlmerramp

Plunderingen en fraude met vermiste personen. Het zijn niet de eerste 

aspecten waar je aan denkt bij de Bijlmerramp. Toch was het vlak na de 

ramp aan de orde van de dag. In de documentaire 18:35 reconstrueert 

AT5 aan de hand van verhalen van betrokkenen, 112-meldingen en 

portofoon-fragmenten hoe de politie de vliegramp heeft beleefd. 

Het is (te) druk in de stad

Op 19 april organiseerde AT5 het Grote Druktedebat. Amsterdam kan 

jaarlijks rekenen op maar liefst 17 miljoen bezoekers. En maandelijks 

worden er één miljoen hotelovernachtingen geboekt in de stad. In 

meerdere debatten samen met kenners en ervaringsdeskundigen werd 

er gezocht naar het antwoord op de vraag: Wat voor stad willen we 

zijn? Haven-Stad 40 tot 70.000 woningen moeten er de komende jaren 

gebouwd worden in de gloednieuwe wijk Haven-Stad. 

Havenstad

AT5 verdiepte zich in deze nieuw te bouwen mega-wijk die min of meer 

moet verrijzen in één van de drukste havens van Europa. We spraken 

met projectontwikkelaars, doken in de historie van Amsterdamse 

stadsontwikkeling en namen een kijkje in Hamburg, waar een 

vergelijkbare havenwijk staat.

2- Sport is soms een uitdaging voor AT5, omdat er geen eigen 

sportredactie is. Sport doen we ‘erbij’. Dat kan fouten in de hand 

werken. Zo dachten wij -na het ontslag van Marcel Keizer- Peter Bosz 

te herkennen bij de Amsterdam Arena. In werkelijkheid zwaaide Eric 

ten Hag naar onze stagiair. Deze scoop ging aan onze neus voorbij. Dat 

resulteerde daarna in een typische AT5 productie. Deze blunder heeft 

onze ogen geopend, Ajax is -in het nieuwe jaar- een portefeuille en 

krijgt de aandacht die het verdient. Over Ajax gesproken: Ajax beleeft 

een historisch Europees seizoen door de finale van de Europa League 

te halen. In Stockholm blijkt Manchester United een maatje te groot. 

De trots (en de feesten) in de stad zijn er niet minder om. AT5 doet live 
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1.1   AT5 in 2017

verslag! En dan was er verdrietig sport-overstijgend Ajax 

nieuws. Amsterdam leeft mee met Nouri. Abdelhak Nouri 

zakt tijdens een trainingskamp in Oostenrijk in elkaar. De 

populariteit van de geliefde voetballer wordt duidelijk in 

tientallen eerbetonen en een grote bijeenkomst bij het huis 

van Nouri. AT5 is hier bij aanwezig.

3- Veiligheid is een belangrijk politiek thema, maar ook 

een journalistiek speerpunt voor AT5. Samen met de Politie 

Amsterdam maken we Bureau 020, ruim 25% van de zaken 

die we daar behandelen wordt opgelost. 

4- Cultuur in Amsterdam en de Amsterdamse cultuur 

zijn belangrijk voor AT5, omdat ze verbinden. Voor de 

verschillende culturele producties zoeken wij -op onze 

beurt- verbinding met partners van buiten: Stadsarchief, 

Sinterklaas Comité Amsterdam, Uitmarkt, Keti Koti, Kwaku, 

4 en 5 mei comité, Pride Amsterdam, Dam tot Damloop, 

Marathon van Amsterdam.

5- Verbinding en verrijking zoeken in de smeltkroes van 

culturen, karakters en doelgroepen is een feest van en 

voor Amsterdammers. Met een format als De straten van 

Amsterdam proberen we een platform te creëren waar 

Amsterdammers elkaar leren kennen en leren respecteren 

en inspireren. Ook onze social platformen vormen mooie 

plekken voor Verbinding en verrijking. We zijn aanwezig 

op Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. Op al deze 

platformen boeken we enorme winst in bereik. Wij weten de 

Amsterdammers te vinden en de Amsterdammers ons!
“Verbinding en 
Verrijking zoeken in 
de smeltkroes van 
cultur, karakters en 
doelgroepen is een 
feest van en voor 
Amsterdammers.”
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3. MARKETING EN COMMUNICATIE
Medewerkers als ambassadeurs. In 2017 stond de afdeling marketing 

& communicatie voor de uitdaging om het in 2016 ingezette 

veranderingstraject, van omroep naar een modern mediabedrijf, toe te 

passen bij AT5. We creëerden o.a. een onderscheidende AT5 brandfilm 

die antwoord gaf op relevante vragen als: wat maakt ons uniek, voor 

wie zijn we er, waar zijn we en welke thema’s worden aangesneden? 

Onderdelen van de brandfilm, werden vervolgens ingezet voor interne 

en externe communicatie, in de eigen kanalen en daarbuiten. Om 

de interne communicatie aan te sluiten op het veranderingsproces 

en de medewerkers ruim baan te geven om hun eigen verhalen en 

meningen te delen met elkaar, startten we het online communicatie 

platform Workplace. Iedere maand deelden we met het hele bedrijf 

de maandrapportages (o.a. het best gelezen artikel, aantal bezoekers 

per kanaal etc.) via een overzichtelijke infographic. Ook werd het 

jaaroverzicht, meestal veel leeswerk, op deze wijze makkelijk gedeeld.

Wie jarig is…Met het 25 jarig bestaan van AT5 in 2017 hadden we 

een unieke propositie om de Sales afdeling te ondersteunen met een 

succesvolle crossmediale campagne. Aanvullend lieten we tassen 

bedrukken met de 6 meest geliefde en meest opvallende citaten, 

gehoord bij AT5. De destijds ernstig zieke burgemeester Van der Laan 

gaf persoonlijk toestemming voor het gebruik van zijn citaat (‘Flikker 

op, ik woon in de Baarsjes, waar woon jij?). ‘Zijn’ tas werd uiteindelijk 

een collectors item. De tassen werden opgenomen in de collectie van 

het tassenmuseum Amsterdam, en bleken een zeer gewild hebbeding. 

Precies waarvoor we ze hadden bedacht: een cadeautje voor de 

Amsterdammer, want wie jarig is trakteert.

Op basis van de doelgroep analyse van AT5 werd een strategisch 

partnership aangegaan met de Persgroep. Dit resulteerde in een 

barterovereenkomst voor advertenties in Het Parool. AT5 was in 2017 

daardoor 22x visueel zichtbaar in de krant rondom evenementen als 

de Canal Pride, Dam tot Damloop. Amsterdam Marathon, de intocht 

Sinterklaas en (nieuws)thema’s zoals het druktedebat, Bijlmer 50 

jaar, herdenking Bijlmerramp en de Amsterdamse haven. En we 

schonken veel aandacht aan de leukste zomerse talkshow vanaf de 

Stadsschouwburg, de Zwoele Stad.

Als onderdeel van reputatiemanagement werd door de afdeling 

Marketing & Communicatie een zero tolerance beleid gehanteerd met 

betrekking tot het veelvuldig onrechtmatig online gebruik van de AT5 

merknaam en beeldmerk door derden. Facebook werd schoongeveegd.

5.1

5.2

5.3

5.4

Aantal kijkers AT5 gemiddeld per maand

Aantal unieke bezoekers AT5.nl en 
AT5-app gemiddeld per maand

Page views gemiddeld per maand 
(AT5.nl en AT5-app)

Videoviews gemiddeld per maand 
(AT5.nl en AT5-app)
 

350.000 (2015)

1,8 mln. (2016)

20 mln.

0,8 mln.

350.000

1,8 mln.

20 mln.

0,8 mln.

324.000

2 mln. 

18,5 mln. 

520.000

 Indicatoren activiteit Peilwaarde (jaar) Begroting 2017 Resultaat 2017
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4. HRM
Het blijft mensenwerk. Een goede uitvoering van het 

personeelsbeleid heeft ook in 2017 veel aandacht 

gekregen. Belangrijkste speerpunten waren het 

moderniseren van het functiehuis, diversiteit in het 

personeelsbestand (via reguliere werving en via 

speciale opleidingsprojecten als Bijlmerstijl) en 

er is een transitie ingezet om de nieuwsredacties 

van AT5 en NH Nieuws meer met elkaar te laten 

samenwerken. Dit wordt in 2018 verder uitgevoerd. 

Het AT5-personeelsbestand is in 2017 gegroeid 

van 27 naar 31 medewerkers. Uitgedrukt in fulltime 

equivalent: van 21,5 fte naar 27 fte. De uitbreiding 

van het aantal contract-medewerkers ten koste van 

het freelancebestand was een gevolg van de wet 

DBA. Het grootste aantal medewerkers is werkzaam 

op de redactie. De gemiddelde leeftijd van de 

AT5-medewerker in 2017 was 40 jaar. Er waren 

31 Medewerkers op contract, 58 Freelancers, 40 

Stagiairs (HBO/MBO; journalistiek/techniek) . Het 

verzuimpercentage was 1,44%. 

5. COMMERCIEEL
Landelijke markt

 De groei van de Nederlandse advertentiemarkt in 

2017 komt vrijwel geheel voor rekening van online. Het 

aandeel online neemt daarmee ook toe ten koste van 

offline mediumtypen. Van de totale online bestedingen 

ging in 2017 zo’n 60% naar globals als Facebook, 

Youtube en Google (2016: 56%). Daaronder valt 

search, dat vrijwel geheel het domein is van Google. 

Daarnaast is iets meer dan eenderde van de display 

bestedingen inmiddels in handen van dezelfde globals. 

De bestedingen hieraan namen vorig jaar met meer 

dan 20% toe. Triade, een onderdeel van RTL, verzorgt 

voor At5 de tv reclameverkoop op de landelijke markt. 

Vanwege het geringe bereik van At5 is die landelijke 

omzet in 2017 teruggelopen en de verwachting is dat 

die daling verder doorzet. 

Lokale markt 

Op de lokale markt zien we vergelijkbare 

ontwikkelingen als op de landelijke markt, waarbij 

dient te worden aangetekend dat de reclame-omzet 

op tv bij AT5 redelijk intact blijft. De online omzet 

is in 2017 gestegen. De commerciële propositie die 

AT5 aanbiedt aan haar klanten gaat uit van een 

crossmediale inzet, dus gecombineerd adverteren op 

online en tv. Binnen die mix zien we dat adverteerders 

steeds vaker voor een groter aandeel online in die mix 

gaan. In gesprekken met adverteerders benadrukken 

wij de voordelen van de online propositie van AT5. 

Alle online advertentieruimte die niet direct aan 

adverteerders wordt verkocht door het eigen 

salesteam, wordt volledig geautomatiseerd verkocht 

via een automatic trading platform. De open positie 

wordt op een virtuele marktplaats aangeboden, 

vervolgens wordt erop geboden door adverteerders en 

wordt de advertentieruimte verkocht aan de hoogste 

bieder. Dit hele proces speelt zich af in milliseconden. 

Ongeveer 50% van de beschikbare online-ruimte wordt 

op deze wijze verkocht.

AT5 werkt samen met NH Media, Omroep West en 

RTV Rijnmond bij de verkoop van advertentieruimte 

op alle online devices. Hierdoor worden de kosten 

zo laag mogelijk gehouden en de opbrengsten 

gemaximaliseerd. Deze exploitatie wordt vanuit 

Amsterdam gecoördineerd. Ook is het afgelopen 

jaar de samenwerking met NU.nl voortgezet. Deze 

samenwerking heeft AT5 commerciële online omzet 

opgeleverd. Het grootste aandeel in de omzet wordt 

verzorgd door de automotive branche. Inmiddels heeft 

AT5 veel van de grotere autodealers aan haar weten te 

binden. 
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1. STRATEGIE 
SALTO heeft vanaf 2016 met succes de transformatie 

gemaakt van een klassiek georiënteerde mediaorganisatie 

naar een moderne mediaorganisatie. Om ‘de nieuwe 

mediaconsument’ aan ons te binden was een goede 

ontsluiting van de programma’s op alle platforms cruciaal. 

SALTO is nu een digitale provider van alle SALTO-content: 

online, op mobiel, tablet, op televisie en op de radio. 

SALTO is een volwaardig open platform, dat onvervalste 

Amsterdamse media content aanbiedt. Het behalen van de 

doelstelling voor open access aanbod wordt gemeten aan 

de mate van actieve participatie, uitgedrukt in het aantal 

actieve organisaties en programmamakers. Het beoogd 

aantal makers en programma’s was in het businessplan 

voor 2017 geraamd op 160. Eind 2017 mochten we 

verheugd constateren dat het aantal uitgekomen was op 

een totaal van 215 community’s en makers. SALTO beschikt 

over een fijnmazig netwerk van content-leveranciers 

en programmakers. Zij heeft haar voelsprieten overal 

in de stad, waardoor zij veel en diverse cultuur- en 

identiteitsversterkende content van burgervloggers, 

community’s en educatieve en culturele instellingen 

samenbrengt. Deze strategie heeft ook impact op de 

inhoudelijke aanpak van de programmering. 

 

 

2. PROGRAMMABELEID

De klassieke open acces-functie van SALTO is 

vertaald naar drie pijlers voor de organisatie; 

community’s, playground en innovatie. Deze drie 

pijlers staan voor één missie: SALTO verbindt de 

verhalen van Amsterdammers. 

 Als community podium staat SALTO voor identiteit 

versterkende programmering. Burgers en instellingen 

kunnen zich verbazen en laten inspireren door de makers uit 

de vele community ś, culturele en educatieve instellingen 

en stadsgenoten. Verbinding is bij ons een organisch proces 

op basis van een aanbod dat authentiek en in zijn totaliteit 

ongekend divers is. Als playground is SALTO de plek waar 

democratisch wordt geprogrammeerd, waar opinies de 

ruimte krijgen en je met media kan experimenteren in een 

veilige omgeving, een plek waar creativiteit vorm zoekt, 

van onderop. De derde pijler, innovatie, kent als motto “van 

open access naar open source”. SALTO heeft eigen software 

ontwikkeld onder de naam ‘OPEN SALTO’. Hiermee kan 

creatief en flexibel geprogrammeerd worden op basis van 

de grote variëteit aan video content die bij SALTO wordt 

aangeleverd, inmiddels is de software ook te gebruiken 

voor de radiozenders. Alle producties zijn on demand terug 

te kijken via salto.nl. De nieuwe aanpak heeft geresulteerd 

in een nieuw elan bij de makers. Inmiddels wordt er veel 

nieuwe content door hen ontwikkeld en aangeboden. De 

meeste programmamakers leveren op wekelijkse basis 
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content aan, al dan niet aan de hand van een vast 

format. Alle content wordt verspreidt vanuit onze 

database op onze website, online en via onze lineaire 

zenders. Er zijn momenteel 2 televisie zenders en 4 

radio zenders met onderscheiden profielen. Gezien het 

toenemend aanbod op de TV zenders blijkt dat er nog 

steeds een vraag is vanuit Amsterdamse makers om 

op SALTO uit te zenden, in combinatie met de online 

distributie. Het aanbod op vier van de vijf radiozenders 

was stabiel, met uitzondering van Wereld FM, deze 

zender had nog maar een paar makers, in goed overleg 

zijn de laatste makers verplaats naar een van de 

andere zenders en is de zender opgeheven. 

Er is veel aandacht besteed aan de kwalitatieve 

versterking van SALTO1 naar een brede stadszender. Zo 

zijn de professionele bijdragen van partijen zoals FunX, 

De Balie, OBA en AT5 in de programmering opgenomen 

om het totaalaanbod breder te maken en op een hoger 

niveau te tillen. Ook is in 2017 gestart met eigen 

innovatieve producties in de vorm van festivalvlogs, 

waarmee de Amsterdamse festivalkalender werd 

gevolgd. Om het aanbod te verjongen is fors 

ingezet op het Amsterdam Dance Event, met een 

marathonuitzending van 5 dagen. De relatie met 

diverse Amsterdamse vakopleidingen is aangehaald 

en dat heeft geresulteerd in nieuwe televisieproducties 

met studenten van de H.v.A., het Mediacollege en van 

het Nova college.

SALTO 2 is uitgebouwd naar een community-kanaal, 

met een focus op het stadsdeel A’dam Zuidoost. Na 

kwalitatief onderzoek in het stadsdeel Zuidoost bleek 

de zender binnen West-Afrikaanse communities een 

belangrijke rol te spelen. De zendtijd voor religieuze 

aanbieders is in goed overleg meer dan gehalveerd. 

De ontstane ruimte in de avonden en nachten is 

ingericht met sociale content vanuit de verschillende 

communities, informatie van organisaties zoals 

Stadsdeel Zuidoost, Bijlmerpark Theater en No Limit. 

Medio 2017 kwam er toenemende interesse voor 

SALTO2 vanuit de Surinaamse gemeenschap. Inmiddels 

lopen er diverse nieuwe televisie-initiatieven gericht op 

deze bevolkingsgroep. Ook vermeldenswaardig hier is 

de Ghiat-show; een live tv-programma gemaakt door 

Syrische migranten met een media-achtergrond. 

RADIO. Eind 2017 kon de technische upgrading van 

de radiokanalen worden ingezet. De FM-zenders 

van CaribbeanFM en StadsFM zijn verbeterd in 

bereik en overgeschakeld op stereo. De upgrade 

van de technische keten zal in het 1e kwartaal van 

2018 zijn afgerond. In afwachting daarvan is de 

radioprogrammering inhoudelijk nog niet actief 

aangepakt. Medio 2017 werd duidelijk dat de 

belangrijkste bespeler van StadsFM, de Stichting 

Amsterdam FM, zijn locatie bij de OBA, inclusief 

de bijbehorende financiering verloor. Het nieuwe 

bestuur van Amsterdam FM heeft daarop besloten 

de uitzendingen via SALTO te staken. Radio Zuidoost 

(RAZO) heeft haar financiering met het stadsdeel 

Zuid Oost kunnen continueren en kon gelukkig blijven 

uitzenden.

PROGRAMMA-AANBOD. In 2017 zijn in totaal ruim 

6500 video’s van zo’n 200 tv-makers verwerkt en 

geprogrammeerd. Het aanbod wordt onderverdeeld 

in programmacategorieën, deze zijn grofweg 

onderverdeeld in kunst- muziek- en cultuuraanbod, 

educatie, politiek en debat en human interest. Daarbij is 

het aangaan van samenwerking met instellingen in de 

stad voor ons een belangrijke incentive om het aanbod 

te verbreden. De samenwerking met de Hogeschool 

van Amsterdam , de UvA en het Mediacollege werd 

ingezet om binnen het eigen curriculum studenten en 
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scholieren live-programma’s te laten maken die werden 

uitgezonden. De samenwerking met de debat centra 

resulteerde in diverse stadsdebatten op SALTO, vaak 

als een verbreding van hun eigen podium. Met jonge 

reporters maakten we registraties van de festivals 

in de stad, maar dan vanuit hun eigen beleving. 

Zo was het Amsterdam Dance Event ADE te zien op 

SALTO1 met DJ-sets, reports uit de stad, video-clips en 

indrukwekkende documentaires, de andere kant van 

ADE. Tijdens het Amsterdams Buurtfilmfestival werden 

docu’s van filmmakers uit de buurten van Amsterdam 

gepresenteerd. Eigen impressies van de Cello Biënnale 

en het Grachtenfestival, werden gedeeld via SALTO. 

De Balie TV onze vaste partner, zond ook dit jaar vele 

debatten uit via SALTO. Rode Hoed Media kwam erbij 

met stads debatten over diversiteit in de media. Onze 

andere partners waren het EYE, GGD, Pakhuis de 

Zwijger, Mobiele Omroep Bijlmer, OBA -live, Cordaan, 

Fast Moving Targets, MediaBite en de Gemeente 

Amsterdam leverde een belangrijke aanvulling op 

ons aanbod. Van onze mediapartner FunX werden 

verschillende reportages in korte items uitgezonden en 

van AT5 werden items van de dagelijkse videorubriek 

van AT5 : “In Amsterdam” uitgezonden. Een overzicht 

van alle programma’s en makers zie www.salto.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. TECHNIEK EN PRODUCTIE
Speerpunt in 2017 was de finalisering van de 

technische infrastructuur met de ontwikkeling en 

succesvolle implementatie van de programmerings- 

en productiesoftware ter vervanging van de 

tv-uitzendstraat. Deze upgrade heeft geleid tot 

technische verbetering van de uitzendingen, betere 

programmeringsmogelijkheden, efficiëntie in 

werkprocessen en nieuw elan bij de programmamakers. 

Het totaal aanbod van zowel SALTO1 als SALTO 2 is fors 

toegenomen in kwantiteit, diversiteit en kwaliteit. Open 

SALTO in combinatie met de vernieuwde website (met 

alle on demand functionaliteit en livestreams) heeft de 

bedrijfsvoering van SALTO gekanteld van een lineair 

RTV-bedrijf naar een database georiënteerd ICT bedrijf. 

De televisie-opname studio is vernieuwd en uitgerust 

met moderne gebruikersvriendelijke software. De 

nieuwe opnamefaciliteiten zijn een goede basis voor ‘do 

it yourself’-media gebleken. Inmiddels wordt wekelijks 

zo’n 20 uur live televisie geproduceerd, zonder directe 

ondersteuning van SALTO-medewerkers. 

 

 

 

 

 

“In 2017 zijn in totaal ruim 
6500 video’s van zo’n 200 
tv-makers verwerkt en 
geprogrammeerd.”
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4. COMMUNICATIE EN MARKETING 
SALTO heeft de interne reorganisatie afgerond en is eind 2017 

gestart met het formuleren van een merkkader waarmee een heldere 

propositie geformuleerd kan worden. Op basis daarvan zal er een 

communicatiebeleid worden uitgewerkt. In 2017 stonden de makers zelf 

centraal in de content marketing via social media, websites en de RTV-

kanalen (in channel promotie). Programmamakers leverden naast hun 

programmaonderdelen ook tweets, posts en programmapromo’s aan. De 

website werd in 2017 vernieuwd. Via www.salto.nl zijn ruim 4 miljoen 

livestreams verzorgd. De meeste bezoekers kwamen voor Caribbean FM 

(2,4 miljoen streams), gevolgd door SALTO1 (540.000 livestreams). In 

2017 kende de vernieuwde website 516.000 unieke bezoekers. 

Klanttevredenheidsonderzoek. Indecember 2017 heeft SALTO een 

klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder enkele televisiemakers. 

In gesprekken werden de ingezette veranderingen getoetst bij de 

makers. In het onderzoek werd duidelijk dat de reorganisatie goed heeft 

uitgepakt en dat daarmee de motivatie voor een betere programmering 

is versterkt.

5. HRM
SALTO wordt aangestuurd door de directeur van POA. De organisatie 

is in 2017 nog leaner geworden. De kern processen rond de 

programmering zijn vergaand geautomatiseerd. Het personeelsbestand 

is teruggebracht tot een totale formatie in vaste dienst van 7,6 fte’s 

eind 2017. Het personeelsbestand was eind 2017 als volgt verdeeld: 

programmering & techniek 5,0 fte’s, administratie & secretariaat 1,8 

fte’s en directie 0,8 fte’s. Daarnaast heeft SALTO een flexibele schil voor 

programmeurs, ICT en productie van ca. 2 fte. De organisatie is een 

open organisatie geworden, de relatie met de 215 programmamakers is 

constructief en wordt positief gewaardeerd. 

1

2

 Indicatoren activiteit Peilwaarde (jaar) Begroting 2017 Resultaat 2017

Aantal unieke bezoekers Salto.nl

Aantal programmamakers dat gebruik 
maakt van Open Access kanalen van de 
Publieke Omroep.

-

160

-

150 (2015)

516.000

215
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Over FunX

Radiozender FunX is in 2002 opgericht op initiatief van de vier lokale omroepen 

en gemeenten om de stadsjeugd (15-35) te bereiken en te bedienen. Het karakter 

van de zender is ‘stads’. FunX draait een unieke mix van muziek: van hiphop 

en pop tot Arab en Latin, afgewisseld met relevante informatie voor jongeren. 

Kenmerkend is de sterke interactie tussen FunX en haar luisteraars in de 

radioprogramm ering en op het internet. FunX zendt uit via de ether in de grote 

steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. 

 
FunX Amsterdam zendt uit in de ether op 96.1 fm onder 

licentie van Publieke Omroep Amsterdam. Daarnaast wordt 

een landelijke kabeleditie verzorgd in opdracht van de vijf 

deelnemende landelijk omroepen.

JONGE STEDELINGEN
FunX richt zich op jonge stedelingen, onder te verdelen 

in jongeren (15-24 ja ar) en jongvolwassenen (25-

34 jaar). FunX Amsterda m richt zich op jongeren en 

jongvolwassenen in de regio Amsterdam . De doelgroep 

kenmerkt zich door de mix van achtergronden, ze zijn 

creatief, trendsettend, lopen voorop in de markt en zijn 

steeds op zoek naar vernieuwing.
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PROGRAMMERING
De stadsedities van FunX werken met een ‘syndicated’ 

editiestelsel, dat uniek is in Nederland. Een deel van de 

programmering wordt lokaal ingevuld door de

Amsterdamse stadsredactie die gevestigd op de 

redactie van Salto in Pakhuis de Zwijger. Het andere 

deel van de programmering wordt verzorgd door de 

programma’ s die van de landelijke editie NPO FunX 

worden overgenomen.

De Amsterdamse redactie produceert vijf dagen per 

week het live programma ‘Jouw Stad’. Deze show wordt 

elke maandag t/m vrijdag uitgezonden tussen 13.00u 

en 16.00u.

Daarnaast worden de hoogtepunten van de show 

herhaald op maandag t/m donderdagavond van 

19.00u tot 23.00u, zaterdag- en zondagochtend van 

07.00u tot 10.00u en op zaterdagmiddag van 13.00u 

tot 16.00u. In Jouw Stad Amsterd am staat de stad 

centraal. Het programma voorziet in een divers aanbod 

van informatieve, culturele en educatieve content van 

Amsterdamse bodem, gericht op de belangstelling 

van jonge stedelingen en vertaald naar de tone-

of-voice die jongeren verstaan. Thema’s die FunX 

bespreekt zij n onder andere nieuws & actualiteiten, 

showbizz & entertainment, lifestyle, nieuwe muziek en 

opleiding & arbeidsmarkt. Er schuiven geregeld gasten 

aan in destudio om onderwerpen te bespreken en 

bespreekbaar te maken.

De DJ’s, verslaggever en redacteur van de show 

spraken in 20 17 heel veel mensen en organisaties 

uit Amsterdam die iets goeds hebben gedaan voor 

de stad. In 2017 besteedde FunX aandacht aan onder 

andere de herdenking van Eberhard van der Laan, het 

veilig testen van XTC pillen op verschillende plekken 

in Amsterdam, Facetime Your Fears (een voorstelli 

ng over het onder ogen zien en het wegnemen van je 

angsten), hoe schoon zij n de Amsterdamse grachten, 

de carrierebeurs, schulden bij jon geren, etc.

FunX sprak ook jonge talenten, zoals de 18-jarige 

Jahkini uit Amsterdam-Oost, die in de race was om 

jongerenvertegenwoordiger te worden bij de Verenigde 

Naties. Een ander voorbeeld is Rivelino Rigters. Hij 

is een Amsterdamse jongen die op jon ge leeftijd al 

in aanraking kwam met politie en justitie omdat hij 

vaak op dievenpad was. Op latere leeftijd heeft hij zijn 

leven omgegooid en heeft hij zijn leven verbeterd. Hier 

heeft hij een boek over geschreven om zo ook andere 

jongeren te inspireren goede keuzes te maken.

FunX Amsterdam DJ Eva Cleven maakte in de zomer van 

2017 een drie uur durende live show vanuit de Bijlmer . 

Bekende Amsterdammers uit de Bijlmer (zoals Rotjoch, 

Gikkels en Valsbezig) namen haar mee naar plekken die 

zij mooi of interessant vinden en zij vertelden verhalen 

die voor de luisteraar boeiend en interessant waren. 

Ook werd er samen met een brassband een feestje 

gemaakt op de markt bij de Poort. En Eva sprak met 

bewoners en ondernemers over mode, muziek en sport. 

De radioshow was ook te volgen via de FunX social 

media kanalen. De uitzending was een groot succes, 

want bewoners en ondernemers kregen een stem en 

namen de rest van Amsterdam mee in hun leven. Dit 

zorgt voor meer verbinding tussen Amsterdammers .
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EVENTS
In 2017 heeft FunX twee grote events georganiseerd in 

Amsterdam. Ten eerste waren de FunX Music Awards 

in mei 2017 in de Paradiso in Amsterdam. Op dit 

jaarlijks terugkerende event worden muziekprijzen in 

11verschillende categorieën uitgereikt. FunX luisteraars 

en FunX followers kunnen hun Nederlandse idolen (veelal 

uit Amsterdam) van dichtbij zien en ook zien optreden. 

Het mooie is dat de luisteraars en followers op die avond 

ook heel belangrijk zijn, want zij bepalen de winnaars in 

alle categorieën en hun stem wordt gehoord. Hierdoor 

voelen zij zich belangrijk en betrokken bij de Nederlandse 

muziekcultuur.

Het tweede grote event was ADE. FunX had in oktober 2017 

een radiostudio in de Melkweg in Amsterdam geplaatst om 

dagelijks live verslag te doen van ADE.

Neder landse club DJ’s en artiesten kwamen voor of na 

hun optredens langs in de studio. Een FunX reporter 

deed dagelijks verslag van allemaal events in heel 

Amsterdam.Verder werd er ook dagelijks op social media 

verslag gedaan.FunX was ook aanwezig op verschillende 

eendaagse Amsterdamse festivals zoals Encore, Vestifal en 

Appelsap. FunX doet op alle platformen (radio, beeld en 

social) verslag van deze festivals.

BEELD
Het afgelopen jaar zijn er meerdere videostraatreportages 

opgenomen. De beeldverslaggever stelt vragen over 

verschillende onderwerpen, waardoor Amsterdamse 

jongeren hun ideeën en visies kunnen delen. Veel jongeren 

vinden dat zij te weinig gehoord worden en wij geven ze 

de mogelijkheid hun mening te geven. Verder heeft Fu nX 

een emotionele video gemaakt over het verd riet in heel 

Amsterdam nadat Amsterdamse voetballer Nouri plotseling 

in het ziekenhuis terecht kwam na een hartaanval.

“In de Paradiso zijn de 
FunX Music Awards 
uitgereikt aan de beste 
dj’s, zangers, MC’s 
en groepen van het 
afgelopen jaar. Grote 
winnaar van de FunX 
Music Awards was 
Boef.”
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TALENTONTWIKKELING
In 2017 zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe verslaggever voor de 

lokale radioshow Jouw Stad Amsterdam . De verslaggever doet dagelijks 

verslag van verschillende events in Amsterdam zoals de carrièrebeurs, 

theatervoorstellingen, open dagen op verschillende scholen, etc. Verder 

loopt zij mee met bekende en onbekende Amsterdammers om inzicht 

te geven in hun leven. In 2017 hebben wij een jonge enthousiaste 

talentvolle Amsterdamse verslaggever aangenomen. Zij kreeg een 

intensieve coaching omdat zij nog weinig ervaring had. Die coaching 

en vlieguren zorgen ervoor dat zij zich bij FunX kan ontwikkelen tot een 

goede verslaggever en hopelijk kan zij over een jaar of twee doorgroeien 

binnen of buiten FunX.

Naast mediatalent, krijgen ook veel Amsterdamse artiesten airplay 

op FunX en worden ze intensief gevolgd in hun weg naar landelijke 

bekendheid. Zo is er sinds kort wekelijks een Amsterdamse Artist of The 

Week. Dit betekent dat we een week lang elke dag een track draaien van 

die Amsterdamse artiest of groep en zij komen langs in de studio om te 

vertellen wie ze zijn. Dit item (Artist of The Week) is een groot succes en 

in 2018 gaan we verder met het pushen van lokaal muzikaal talent.

VOORUITBLIK OP 2018
Het aantal jongeren dat in Amsterdam naar FunX luistert is in 20 17 

gestegen (zie Luisteronderzoek Motivaction 2017) en ook is het aantal 

followers op social media toegenomen. Dit betekent dat we in 2018 

nog meer Amsterdamse jonger en kunnen bereiken met belangrijke 

onderwerpen, zoals de gemeenteraadsve rkiezingen, schulden en 

schuldhulp, solliciteren, uitgaan in Amsterdam en muziek.

Wij verwachten bovendien dat een aantal talenten op de Amsterdamse 

redactie in 2018 zal doorstromen naar een andere functie binnen en 

buiten FunX. Daarom gaan wij hard op zoek naar nieuw talent dat de 

Amsterdamse redactie kan versterken en taken van doorstromers kan 

overnemen.

HUISVESTING EN PERSONEEL
FunX Amsterdam is gevestigd in Pakhuis de Zwijger. De locatie 

betreft een eigen studio  en redactiefaciliteiten, welke om niet worden 

aangeboden door Publieke Omroep Amsterdam. De stadsredactie, welke 

wordt gevormd door jonge inwoners uit Amsterdam en omgeving die 

de stad goed kennen en weten wat er speelt op de straat, bestond uit 

een presentator, producer en een verslaggever . De eindredactie van de 

lokale programma’s heeft plaatsgevonden op de centrale reactie.

18Jaarverslag 2017

1.3 FunX Amsterdam 2017



De Concertzender is dé zender voor Klassieke muziek, Jazz en Wereldmuziek. 

De Concertzender biedt 24/7 uitzendingen in alle denkbare muziekgenres via 

kabel en internet. Gepresenteerd door kenners en liefhebbers, geen woord te 

veel, altijd bijzonder en verrassend in muziekkeuze, uitvoering en toelichting. 

De Concertzender is een landelijk radiostation met luisteraars over de hele 

wereld. We zijn stevig verankerd in het Amsterdamse muziekleven, er is een 

samenwerking met vrijwel alle podia, ensembles en festivals, en we geven ruim 

aandacht aan de culturele agenda’s. 

In 2017 maakte de Concertzender meer 

dan 250 concertopnamen in het hele 

land. Een groot gedeelte daarvan werd in 

Amsterdam gemaakt, op zeer uiteenlopende 

podia: Natuurlijk veel in de zalen van 

het Concertgebouw, maar ook in het 

Muziekgebouw a/h IJ, verschillende kerken, 

het BIMhuis, enzovoort.

Naast onze functie als radiostation en 

muziekplatform voor bijzondere muziek 

hebben we ook nog andere ambities. 

Met het ConcertPodium creëren we een 

toegangspoort tot tientallen bijzondere 

niet-ontsloten Nederlandse muziekarchieven 

boordevol bijzondere muziek, die nu wel 

wordt bewaard maar niet open toegankelijk 

is. We maken hebben met RadioLab een 

radioproject voor kinderen en jongeren en 

bieden met De Muzikant een plek voor de 

amateurmuziek. 

Dit alles doen we met een kleine staf en 

meer dan 180 bevlogen en professionele 

vrijwilligers. Door hun inzet is de 

Concertzender in staat deze ambities op 

hoog niveau en met weinig geld te 

realiseren. 
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Stichting Publieke Omroep Amsterdam, kortweg POA, is als houder van de lokale 

publieke zendmachtiging in Amsterdam verantwoordelijk voor het lokale media-

aanbod in de hoofdstad. Het brede kader voor onze opdracht wordt gevormd 

door de mediawet. Voor de uitvoering van onze mediaopdracht ontvangt POA 

bekostiging van de gemeente Amsterdam. In 2012 werd de bekostiging voor een 

periode van 10 jaar vastgesteld door de gemeente raad, met daaraan verbonden 

de eis om na vijf jaar deze samenwerking te evalueren.

In 2017 heeft Publieke Omroep Amsterdam met 

haar eigen merken AT5 en SALTO een breed, 

eigentijds en innovatief media-aanbod verzorgd 

voor Amsterdam. Met content en programma’s die 

in al hun verscheidenheid verbinden en bijdragen 

aan een actieve deelname van de bewoners aan 

hun stad. AT5 deed dit met een onderscheidende 

nieuwsvoorziening: krachtig op social media, 

verdiepend op de traditionele fora. SALTO met een 

hernieuwd open access concept, met als basis een 

on-demand platform voor community’s waarop de 

Amsterdammers zelf participeren als producenten. 

SALTO heeft flink geïnvesteerd in een modern play-

out-systeem, waarmee de toegankelijkheid voor 

allerlei communities in de stad voor de public access-

kanalen aanmerkelijk is toegenomen. Ook de website 

van SALTO werd vernieuwd.  Bij AT5 vertrok na de 

zomer de hoofdredacteur. De directie heeft daarop 

besloten de mediastrategie opnieuw tegen het licht te 

houden, zodat AT5 een onderscheidend en innovatief 

karakter behoudt. Er werd een interim hoofdredacteur 

aangesteld. Een kwalitatief onderzoek was aanleiding 

voor de ontwikkeling van een merkkader, dat een 

betere doelgroep  positionering en gerichtere keuze 

van inhoudelijke speerpunten mogelijk maakte. Ook 

voor SALTO is een dergelijk merkkader ontwikkeld, 

waarmee ook de samenhang tussen beide merken 

steviger kan worden neergezet. Bij AT5 is geïnvesteerd 

in de ontwikkeling en lancering van een verbeterde, 

eigentijdse app.

Eind 2016 vond de tussentijdse evaluatie plaats van 

de samenwerking tussen AT5 en NH in opdracht van de 

gemeente. Een advies van de AKr over AT5, uitgebracht 

op verzoek van de wethouder, maakte onderdeel 

uit van de evaluatie. Het bestuur en RvT deelden de 

conclusies uit de rapporten m.b.t. de governance van 

POA niet. In een reactie aan de gemeente hebben we 

onze visie daarop uiteengezet. In de bestuurlijke reactie 

van de wethouder die in augustus volgde op beide 

rapporten en op onze reactie, wordt gesteld dat men 

vooralsnog geen noodzaak ziet om de aanbevelingen 

over een andere governance structuur te volgen. Eind 

december kondigde de nieuwe wethouder aan, nadat 

ze de bestuurlijke reactie van de wethouder in de 

raadscommissie had besproken, dat ze in 2018 een 

standpunt zal innemen t.a.v. de governance van POA.

2 - BESTUURSVERSLAG
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Stichting POA is als houder van de uitzendlicentie 

in 2012 opnieuw georganiseerd. POA heeft in 

samenspraak met de gemeente gekozen voor een 

beheersconstructie waar in POA opdrachtgever is van 

de producenten achter de merken AT5, FunX. De open 

access activiteiten van het merk SALTO, worden door 

POA zelf aangestuurd. Het beleid en de bedrijfsvoering 

van de merken AT5 en FunX wordt door verschillende 

producenten/organisaties opgesteld en uitgevoerd. 

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht van POA stelde de 

geconsolideerde jaarrekening 2016 vast, evenals 

het activiteitenplan 2018 met daarin de nieuwe 

mediastrategie en de begroting van POA. In hun taak 

als toezichthouder werd lopende de uitvoering van het 

activiteitenplan 2017 besproken. Mede naar aanleiding 

van de adviezen van de AKr en de evaluatie van A. de 

Wolff is gesproken over de samenwerking met NH en 

de formalisatie ervan. Ook de financiële impact van 

de samenwerking en het toezicht op de geldstromen 

is besproken waarbij de accountant heeft bevestigd 

dat er bij de geldstromen tussen ATV BV en NH geen 

sprake is van vermenging, zoals in de bovengenoemde 

rapporten werd gesuggereerd. Ook de inbedding 

van de huidige governance en de implicaties die een 

eventuele aanpassing ervan voor de continuïteit en 

kwaliteit van AT5 werd besproken. Mede op grond van 

de uitkomsten van deze gesprekken en de bestuurlijk 

reactie van de wet houder op de rapporten, is de RvT 

van mening dat de huidige constructie en de daaruit 

voortvloeiende governance mede heeft bijgedragen 

aan een efficiënte en succesvolle uitvoering van de 

lokale media-opdracht binnen de kaders die POA 

daarvoor gegeven zijn. Het aanpassen van de huidige 

governance betekent mogelijk een kostenverhoging 

voor POA. De RvT zal in 2018 met de wethouder in 

gesprek gaan over de governance. De leden hebben 

aangegeven geen vergoeding te willen ontvangen voor 

hun zitting in de raad.

De Raad van Toezicht bestond in 2017 uit:

-Daniël Roos - voorzitter. 

Directeur JINC.  Nevenfuncties: lid ledenraad Rabobank 

Amsterdam, Lid Raad van Toezicht De Meervaart.

-Jef Holland - portefeuille financiën. Partner bij 

Deloitte Accountants B.V. Nevenfuncties: Docent 

Vastgoed Business School te Baarn, lid Performance 

Measurement and Benchmarking Committee INREV, lid 

Centrale Raad van de Nederlandse Register Vastgoed, 

Taxateursl id van de industry group Real Estate.

-Saar van Waegeningh - portefeuille HRM. Partner 

bij Bingh Advocaten. Nevenfuncties : docent 

Postacademische Opleiding Arbeidsrecht (PALA) en 

docent Opleidingen Sociaal Recht (OSR).

-Esther Kwaks - lid. Nevenfuncties: lid Raad van 

Commissarissen Theater en Congrescentrum Orpheus 

NV, lid Raad van Toezicht RTV Noord Holland, lid 

bestuur vereniging van Vrienden van het Frans Hals 

Museum 1 De Hallen Haarlem, lid RvT De nieuwe 

Cultuur Stichting.

-Eric van Stade- lid. Algemeen Directeur AVROTROS. 

Nevenfuncties: lid van College van Participanten 

Bindinq (QQ), lid Raad van Commissarissen HMC 

Uitgever ij (QQ), lid Bestuur Stichting Openluchttheater 

Bloemendaal, lid Klankbordraad NL Confidential.

DE MEDIARAAD
De Mediaraad (voorheen PbO) van POA heeft de 

wettelijke taak om het mediabeleid van POA vast 

te stellen en te monitoren. Het mediabeleid wordt 

in principe jaarlijks vastgesteld in het voorgaande 

jaar , nadat dit is opgesteld door de hoofdredactie 

en programmamanager. De mediaraad monitort de 

uitvoering ervan nadat het is vastgesteld. De kaders 

voor de vaststelling zijn vastgelegd in de mediawet. 

Na het onverwachte vertrek van de hoofdredacteur bij 

AT5 in de zomer 2017 is besloten om het mediabeleid 

bij AT5 te herijken mede op basis van de inhoudelijke 

adviezen van de AKr. 

2.1   ORGANISATIE
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Door de mediaraad van POA werd bepleit dat er vanuit 

een heldere visie van AT5, fundamenten gekozen 

moeten worden, die er toe leiden dat de door AT5 

beoogde kwalitatieve verdieping van het aanbod 

concreet vorm krijgt, ook t.a.v. de gekozen online 

strategie van AT5 mb.t de nieuwsvoorziening. De 

hoofdredactie is gevraagd om een beargumenteerd 

inhoudelijk kader voor de keuzes die de redactie 

maakt in haar programmabeleid te formuleren. In 

2017 is er met de hoofdredactie en bestuur van AT5 

hierover een voortgangsoverleg gestart waarin deze 

vragen onderwerp van gesprek zijn. Het nieuwe 

programmabeleid van SALTO werd in 2016 vastgesteld 

en kreeg haar beslag in 2017.

De leden van de mediaraad ontvangen de maximale 

vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. De 

mediaraad van POA kent vijf verplichte stromingen die 

gerepresenteerd moetenzijn met daarnaast de ruimte 

voor nog twee optionele stromingen. De mediaraad 

bestond in 2017 uit:

-Suzette Wyers (voorzitter), stroming maatschappelijke 

zorg en welzijn

-Hans de Korte, stroming kunst en cultuur

-Dick Rijken, stroming onderwijs en educatie

-One’sy Muller, stroming jongeren

-Klaske Tameling, stroming werknemers (optioneel)

-Nancy Poleon, stroming ondernemers (optioneel)

HET BESTUUR

Het bestuur bestond in 2017 uit twee bestuurders die 

op basis van onderscheiden portefeuilles hun taken 

uitvoeren. Het bestuur bestond in 2017 uit:

Annejikke Ebbinge. Zij is onbezoldigd bestuurder 

en directeur (a.i. tot september) in loondienst van 

POA, belast met de open access kanalen SALTO, 

lokale initiatieven/zenders FunX en de Concertzender 

en de interne organisatie van de stichting POA. 

Nevenfuncties: bestuurslid van Stichting G4 Radio, 

penningmeester Vereniging gebruikers Pakhuis de 

Zwijger.

Paul van Gessel. Hij is onbezoldigd bestuurder en 

belast met het bestuur van ATV B.V. Nevenfuncties: 

directeur NH Media.

PERSONELE ORGANISATIE - POA

Het aantal fte’s is in 2017 gedaald van 9,1fte’s naar 7,6 

fte’s . Het vaste personeelsbestand was eind 2017 als 

volgt verdeeld: 

programmering & techniek:  5,0 fte’s, 

administratie & secretariaat:  1,8 fte’s

directie:     0,8 fte’s 

POA is als lokale omroep niet CAO gebonden en kent 

een bedrijfsreglement. De salarissen staan sinds 1 

januari 2013 op de nullijn.

PERSONELE ORGANISATIE - AT5
Het aantal fte’s is in 2017 gestegen van 21,6 naar 

26,5. Ultimo 2017 bedroeg het aantal fte ‘s op basis 

van onbepaalde tijd 18 en het aantal fte’s op basis van 

bepaalde tijd 8,5. Het totaal aantal werknemers in 

dienst was per einde jaar 31.
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De gemeente Amsterdam heeft in 2012 besloten om tien jaar lang een bedrag 

van ten minste € 3,6 miljoen ter beschikking te stellen aan POA. Daarvan 

is een bedrag van € 2,8 miljoen geoormerkt voor de lokale, professionele 

nieuwsvoorziening AT5 en € 0,8 miljoen beschikbaar voor de SALTO Open Access 

activiteiten en overige (beheer)taken als licentiehouder. POA ontving in 2017 

voor FunX Amsterdam € 50.000 euro als bijdrage voor de productie van het 

lokale venster, deze subsidie werd i.s.m. FunX apart aangevraagd.

In 2017 is POA er goed in geslaagd om de interne 

reorganisatie binnen de begroting af te ronden. 

De ambitie om de programmering van SALTO te 

vernieuwen, mede met de implementatie van de 

in eigen huis ontwikkelde nieuwe software, bleek 

succesvol gezien de toename van het aanbod en 

makers. Het beoogd aantal programmamakers was 

voor 2017 geraamd op 160. Eind 2017 mochten we 

verheugd constateren dat het aantal uitgekomen was 

op een totaal van 215 community’s en makers. Met 

name door lagere kosten voor auteursrechten werd 

er een positief resultaat op de SALTO open access 

begroting gerealiseerd.

In opdracht van POA produceert Amstel Televisie 

Vijf B.V. (ATV B.V.) het gehele media-aanbod van 

de Amsterdamse lokale nieuwsvoorziening AT5. De 

focus in 2017 lag op het doorontwikkelen van het 

online nieuwsaanbod. Met het beschikbare budget 

werd AT5 afgelopen jaar wederom een van de 

leidende nieuwsmerken voor de stad Amsterdam. 

Ook in 2017 werd een positief resultaat gehaald. 

Zonder de synergie met NH Media was dit financieel 

resultaat onmogelijk geweest. Door een scherp oog 

te houden op de commerciële mogelijkheden en een 

goede kostenbeheersing is het gelukt een reserve 

op te bouwen die de gevolgen van de per jaar lager 

worden vergoeding voor het wegvallen van de 

printprijsregeling en de onder druk staande tv omzet 

ook in 2017 kan compenseren. 

2.2 FINANCIËN
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Het boekjaar werd afgesloten met een positief resultaat 

van € 385.770. Dit bestaat uit een positief resultaat 

van € 32.833 m.b.t . de open access activiteiten 

van POA, een “amortisatie negatieve goodwill” ad  

€88.980 en een resultaat na belastingen ad €263.957 

van ATV BV. Het positieve resultaat bij ATV B.V. is met 

name het gevolg van meevallers op het gebied van 

pensioen- en huisvestingskosten. Ook is een aantal 

inhoudelijke initiatieven als gevolg van het vertrek van 

de hoofdredacteur medio 2017 uitgesteld. Het positieve 

resultaat op bij SALTO open access is met name het 

gevolg van lagere kosten voor auteursrechten dan 

begroot. De post amortisatie negatieve goodwill betreft 

de tweede 50% van het in twee jaar laten vrijvallen van 

de negatieve goodwill die in 2015 werd opgenomen op 

de balans bij de aankoop van ATV B.V. De eerste 50% is 

vrijgevallen in 2016.

FINANCIËN DEELNEMING ATV B.V.

De financiering van ATV B.V. werd ook in 2017 

aanmerkelijk beïnvloed door het in 2016 starten van 

een fiscale eenheid met POA. Per 31 december 2015 

zijn 100% van de aandelen van ATV B.V. overgedragen 

van Stichting Nieuw Amsterdams Bereik aan de POA. 

Hierdoor zijn meer synergiemogelijkheden met de POA 

ontstaan. 

Ook het gedeelte van het negatieve financiële effect 

van het afschaffen van de printprijsregeling en 

integratieheffing dat niet wordt gecompenseerd vanuit 

OCW/OLON werd hierdoor opgevangen. Ten gevolge 

hiervan kan het huidige productiebudget tot aan 

2020 (het jaar waarin de OLON BTW-compensatie 

komt te vervallen) grosso modo gehandhaafd blijven. 

Financieel heeft ATV B.V. in 2017 een resultaat na 

belastingen geboekt van € 263.957 duizend positief.

FUNX 

In Amsterdam zendt FunX uit via de ether op een 

frequentie van POA onder verantwoordelijkheid van 

POA. In 2017 werd € 50.000 door de Gemeente aan 

POA een subsidie toegekend t.b.v. de productie van 

de stadseditie van FunX. Deze subsidie is volledig 

aangewend door FunX t.b.v. van de productie van de 

stadeditie voor Amsterdam. De bijdrage vormt een 

noodzakelijke aanvulling op het budget dat vanuit 

NPO verband landelijk voor FunX ter beschikking wordt 

gesteld.

2.2 Financiën
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De financiering van POA is vastgelegd voor een periode 

van 10 jaar. Nu het zicht op een regionale status van 

AT5 voor de komende jaren geen reële optie meer lijkt 

nadat is besloten het aantal regionale omroepen tot 13 

te beperken, onderzoeken we verschillende toekomst 

scenario’s. Dit om een robuuste visie op de continuïteit 

en kwaliteit van AT5 en SALTO te ontwikkelen en 

implementeren. POA is, met AT5 en SALTO, onderdeel 

van een publiek mediabestel met drie lagen, namelijk 

landelijk, regionaal en lokaal. 

Landelijke omroepen hebben een andere dynamiek en 

context dan de regionale en lokale publieke omroepen. 

Daar heeft lineaire televisie door de combinatie 

van informatie en amusement nog perspectief.  

Regionale en lokale omroepen zijn overwegend op 

(video-) informatie gerichte organisaties met een 

journalistieke opdracht, waar de mobiele telefoon 

en tablet de hoofddragers zijn geworden. Mede 

gedwongen door financiële omstandigheden, groeien 

de lokale en regionale laag naar elkaar toe. We zien 

krachtenbundelingen om de journalistieke standaarden 

te kunnen blijven naleven. Ook het beleid bij het 

ministerie van OCW is hier helder over. Volgens het 

ministerie zal het mediabestel zich de komende jaren 

verder dienen te ontwikkelen in de richting van minder 

instituten. OCW prijst de samenwerking van POA, NH 

Media en AT5 vaak als voorbeeld van waar het heen 

moet met de publieke media.

AT5 is goed meegekomen in de snel veranderende 

mediawereld. Via de online-platformen bereikt AT5 

meer mensen dan ooit gebeurde in het lineaire tv-

tijdperk. Met dit bereik ontstaat een nieuwe uitdaging. 

Om los te komen van de mainstream informatie, die 

overal te vinden is, ligt voor AT5 de uitdaging op het 

journalistiek-inhoudelijk vlak. Verdieping, goede 

duiding, originaliteit en eigen nieuws: daar zit de 

relevantie, dus daar moet de focus van de redactie 

op komen te liggen. AT5 werkt aan een kwalitatieve 

slag op de inhoud, met een aanscherping van het 

mediabeleid. Daarbij ligt de focus op journalistieke en 

kwalitatieve content, met daaromheen aandacht voor 

de vele evenementen in de stad. SALTO heeft in 2017 de 

transitie doorgezet naar een toekomstbestendig online 

platform, met onvervalste Amsterdamse programma’s 

uit de haarvaten van de stad en zal eind 2018 klaar zijn 

voor de toekomst. FunX blijft zich manifesteren als de 

meest succesvolle radio zender voor de grootstedelijke 

jongeren en vormt een onmisbaar onderdeel van het 

Amsterdamse media-aanbod. 

POA heeft met deze merken een goed en 

complementair aanbod voor Amsterdam. Natuurlijk 

zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Daarbij zal POA 

de aanbevelingen en de adviezen van de AKr, die 

oproepen tot een verdieping van de inhoud bij de 

nieuwsvoorziening AT5 en bij de SALTO Open Access 

tot een bredere verankering in de stad, uitwerken in 

het mediabeleid van beide merken. We zien graag dat 

de huidige samenwerking tussen POA en NH daarvoor 

als basis dient, zodat de continuïteit van de publieke 

lokale media in de stad gewaarborgd is.

2.3 VOORUITBLIK   

“Regionale en lokale 
omroepen zijn 
overwegend op (video-) 
informatie gerichte 
organisaties met 
een journalistieke 
opdracht, waar de 
mobiele telefoon en 
tablet de hoofddragers 
zijn geworden.”
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3 - BIJLAGE - GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Geconsolideerde exploitatierekening over 2017
Stichting Publieke Omroep Amsterdam en Amstel Televisie Vijf B.V.

 realisatie  begroting  realisatie 
2017 2017 2016

€ € €
BATEN
subsidiebaten
- gemeentelijke subsidies 3.726.983 3.676.984 3.695.270
- overige subsidies (OLON compensatie) 433.027 433.480 478.740
- overige subsidies (loonkostensubs. Sargentini) 33.947 29.500 33.413
reclamebaten 776.537 860.000 730.056
bijdragen van derden / sponsorbijdragen 737.638 750.000 780.091
baten uit nevenactiviteiten 494.378 463.525 524.099
baten toegangsredacties 175.341 192.000 206.136
vergoeding externe producenten 31.418 53.900 31.417
overige baten 12.883 0 204.692

6.422.151 6.459.389 6.683.914
LASTEN
lonen en salarissen 1.912.349 1.944.782 2.209.408
sociale lasten 294.141 317.881 307.995
pensioenlasten 196.870 206.054 164.883
overige personeelslasten 168.961 169.325 124.012
gedetacheerd personeel RTV NH 70.547 83.487 81.038
directe programmalasten 1.807.255 1.971.403 1.894.166
facilitaire lasten 575.318 450.150 444.127
huisvestingslasten 485.561 523.127 488.945
afschrijvingslasten 143.479 151.255 125.370
amortisatie negatieve goodwill -88.980 0 -88.981
algemene kosten 390.348 634.425 435.137

5.955.848 6.451.889 6.186.101

BEDRIJFSRESULTAAT 466.303 7.500 497.813

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
rentebaten 490 0 978
rentelasten 7.281 7.500 6.493

-6.791 -7.500 -5.515
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSOEFENING 
VOOR BELASTINGEN 459.513 0 492.298

belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsoefening

-73.743 0 -93.713
resultaat deelnemingen 0 0 0

RESULTAAT NA BELASTINGEN 385.770 0 398.585


