
	

 
  
 

 

De ORTS bedient als lokale omroep een zo breed mogelijk publiek, bestaande uit 
verschillende doelgroepen: ouderen, jongeren, gezinnen en ondernemers. Dit vraagt om 
inzet van verschillende media. De ORTS richt zich op zowel de traditionele media zoals 
radio en TV als op de nieuwe media. Deze twee versterken elkaar. Ouderen halen hun 
informatie voornamelijk van radio, tv en kabelkrant. Jongeren gebruiken vooral de digitale, 
sociale media: app, Facebook, twitter, Instagram, YouTube ed. Bovendien staan we open 
voor nieuwe social-media op het moment dat deze ontstaan. 

Dagelijks wordt het Oosterhoutse nieuws gebracht op alle media, veelal live vanuit de 
plaatsen waar het te doen is in de stad. Zichtbaarheid en herkenbaarheid van de ORTS 
staan voorop. 

Bestuur en management. 

Het bestuur schept de voorwaarden voor het goed functioneren van betaald deeltijd-
management en vrijwilligers. Deze worden uitgedaagd om vorm en inhoud te geven aan 
de ORTS door vernieuwende programma’s te maken: talentontwikkeling. Jong en oud 
krijgen zo kansen om individueel en in teamverband zowel aan goede bestaande formules 
als aan nieuwe inhoud te werken, waarbij het lokale nieuws voorop staat. Daarbij wordt 
volop samengewerkt met andere maatschappelijke organisaties als scholen (stageplaatsen) 
en (zorg)instellingen. Raadsvergaderingen en andere belangrijke evenementen worden 
zowel via de radio als TV en Facebook direct uitgezonden. 

Bekostiging. 

De uitzendingen en ORTS-organisatie worden betaald uit de gemeentelijke bijdrage van 
de gemeente Oosterhout: management, huisvesting en infrastructuur.  Ook de 
programma’s worden daaruit bekostigd. Die inkomsten zijn niet voldoende, acquisitie en 
bekostiging van activiteiten van programma’s door derden, gemeente en 
maatschappelijke en culturele organisaties zijn aanvullend noodzakelijk om organisatie en 
programma’s te realiseren. Dit geldt voor alle media-uitingen. 

Locatie Oosterhout. 

Alle activiteiten zijn nu ondergebracht aan de Bredaseweg 108b. Voor de toekomst 
zoeken wij een locatie waar we midden in de samenleving van Oosterhout staan en van 
waaruit we live-uitzendingen kunnen verzorgen. 

Maatschappelijke samenwerking. 

Samenwerkingsrelaties met de Pannehoef (Ph2), de Bussel, Theek5, Ook van Wosterhout, 
ROZO en Oosterhout.nieuws.nl worden gezocht en onderhouden. Deze intensieve 
samenwerking uit zich op het terrein van producties, uitleveren van medewerkers en 
kennis, gezamenlijk praktijkcentrum voor producties en techniek. Deze samenwerking 
geeft een flinke impuls tot het verbeteren en uitbreiden van programma’s, versterken van 
het medewerkersbestand en het versterken van de maatschappelijke rol. 

 
 
 
 



	

 
 
 
 
 
 
Hiernaast worden afspraken gemaakt met Bruisende Binnenstad over programma’s over 
de binnenstad en over uitzendmogelijkheden vanuit de binnenstad. Leidend is hierbij de 
gedachte dat een bruisende binnenstad alleen kan ontstaan, en blijven bestaan, door het 
centrum aantrekkelijk te maken met activiteiten die bezoekers trekken. Daarnaast doen 
we ook verslag van economische ontwikkelingen en nieuws. 

Materialen. 

Voorwaarde voor een goed functioneren is de aanwezigheid van adequate materialen en 
mensen die deze (kunnen) bedienen. Vernieuwing, vervanging en scholing zijn onderdelen 
van beleid. Zonder mensen en spullen geen uitzending. 

Streekomroep. 

De ORTS is voorstander van een sterke lokale omroep. De vorming van een integrale 
Streekomroep (inhoudelijke samenwerking en aansturing met andere lokale omroepen) 
wordt afgewezen. Hierdoor komt de luisteraar/kijker te veel op afstand te staan en verliest 
de organisatie zijn aantrekkingskracht voor vrijwilligers, sponsoren en ondersteuners. 

Samenwerking met andere lokale omroepen ligt meer voor de hand: gezamenlijk delen 
van kosten die nu door elke omroep afzonderlijk worden gedaan, delen en uitruilen van 
programma’s en faciliteiten. Dit bij behoud van ieders programmatische 
verantwoordelijkheid. Daarbij wordt ook gekeken naar de gezamenlijke ontwikkeling van 
formats op moderne media. De apps en de website bieden commerciële mogelijkheden en 
koppelingen met websites van maatschappelijke en culturele organisaties zijn daarbij 
mogelijk. 

 
Eind 2018 staat de ORTS voor de lokale omroep van Oosterhout met een grote 
klantdichtheid. 

 

Uitwerken in visie 2020: 

Bereik: doelgroepen-media-programmering 
Organisatie: vrijwilligers- medewerkers- bestuur- samenwerking 
Bekostiging, locatie, materialen 
Maatschappelijke samenwerking 
Marketing 

 


