
Verkeerde inschatting proces
Allereerst moet WEEFF de hand in eigen boezem steken. WEEFF heeft in juni 2022 weinig 
inhoudelijke stukken naar het Commissariaat voor de Media verstuurd met het doel om te 
kunnen meedoen aan de aanwijzing en in de verwachting dat de betrokken gemeenten 
later om verdiepende informatie zouden vragen. Maar dat is niet gebeurd vanwege de 
grote tijdsdruk waaronder de ambtelijke voorbereiders hun advies moeten voorbereiden. 
Door deze blunder van WEEFF hebben de ambtelijke voorbereiders de beleidsplannen, de 
meerjarendoelstellingen en financiële onderleggers niet kunnen meewegen. 

Deze inschattingsfout van WEEFF heeft grote consequenties, aangezien zij als enige 
kandidaat reeds voldoet aan alle vereisten van een streekomroep (een evenwichtig pbo, 
een Lokaal Toereikend Media Aanbod, voldoen aan de ICE norm, voldoen aan alle 
governance en journalistieke kwaliteitscriteria, een goed onderbouwd meerjarenplan, een 
goed functionerend klachtenreglement, een goed functionerende redactieraad tbv 
medezeggenschap, in het bezit van de ANBI status). Een en ander getoetst en objectief 
vastgesteld door drie verschillende organisaties: het Stimuleringsfonds voor de 
Journalistiek, door de NLPO en het Keurmerkinstituut (https://keurmerk.nl).

Samenwerking kan een oplossing bieden
Samenwerking ‘van Hoorn zeggen’ met WEEFF
WEEFF staat – zowel inhoudelijk als formeel open voor een fusie met van Hoorn zeggen en 
beschouwt de frisheid en ideeënrijkdom, maar ook haar focus op Hoorn als een 
inspirerende aanvulling op WEEFF. 

Samenwerking met vereniging Bontekoe en stichting Ons Westfriesland
WEEFF staat daar open voor. Hierbij is wel de realiteit dat WEEFF animositeit constateert en 
dat de verschillen van inzicht tussen van Hoorn zeggen en vereniging Bontekoe een 
vierweg coalitie in de weg staan. WEEFF zal er alles aan doen om hierin een brugfunctie te 
vervullen.

Mediawet 
Het Commissariaat van de Media stelt duidelijke regels voor een lokale/streekomroep. Aan 
welke regels de omroep moet voldoen is overzichtelijk opgenomen op de pagina: https://
www.cvdm.nl/toestemmingen/lokale-omroep-beginnen Zo zijn er heel wat beperkingen 
aan het uitzenden van reclame. Zeker als je alleen een platform biedt met video’s, waar de 
reclame niet bij mag zitten aangezien het geen onderdeel mag zijn van een item. 

Uitstel vragen bij het Commissariaat van de Media
Verzoek tot uitstel is mogelijk. Een dergelijk verzoek is gegrond als de reden wordt 
gekoppeld aan fusiebesprekingen tussen de kandidaten.

Verdiensten WEEFF
In de commissievergadering in Hoorn werden de verdiensten van WEEFF bijna niet 
benoemd. WEEFF zendt evenwichtig uit op alle platforms. WEEFF initieert festivals. WEEFF 
doet live verslag van evenementen. Afgelopen jaar is het format ‘WEEFF Spotlight’ 
genomineerd voor een Lokale Media Award in de categorie video. En daarnaast hebben wij 
nog meer verschillende formats en veel reportages in de regio.

Afgelopen jaar waren wij onder andere bij baby Dré (‘eerste baby’ van Koggenland in 2023), 
kwam de eerste kindergemeenteraad van Koggenland bij ons in het nieuws.
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8 journalistieke FTE in de regio

250.000 euro dat wordt geïnvesteerd vanuit het rijk in een subsidie aan WEEFF. Dit is een regeling 
ter voorbereiding van de stelselwijziging in 2025. Afgelopen jaar was WEEFF de 23ste omroep, 
de eerste 22 kregen de subsidie dit jaar al (jan 2023). De  volgende aanvraag zullen wij dus binnen 
de top 10 vallen. Voor een nieuwe streekomroep is dit binnen 1 jaar niet te realiseren. 

Het streekomroep keurmerk van de NLPO

WEEFF is een door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 
erkend stage- en leer/werkbedrijf. 

Een samenwerkingsverband met NH Nieuws, wat de lokale journalistiek een enorme boost geeft. 

Een sterke volwassen omroep die alle fusie perikelen achter zich heeft. 

Een opleidingsplek voor talent uit Koggenland.

Een omroep die nu al TV, radio en online (website, app en sociale media) biedt en dit ook 
al technisch voor elkaar heeft met een team van 7 man als techniekteam.

Doorstroommogelijkheid voor journalistieke krachten naar landelijke media. 
Er zijn in de afgelopen 5 jaar zes medewerkers van WEEFF doorgestroomd naar landelijke 
kanalen. Dit biedt perspectief voor de talentvolle journalistieke krachten in onze streek.

Een groep vrijwillige medewerkers van alle leeftijden. Daarbij een groep van 23 vrijwilligers 
en betaalde krachten onder de 30 jaar oud. Er zijn 3 FTE’s journalistieke medewerkers in 
vaste dienst. Daarnaast zijn er voor WEEFF 14 vrijwillige medewerkers met een 
journalistieke achtergrond actief. 

Uiteraard zijn er altijd  verbeterpunten en wij zijn professioneel genoeg om daarover 
continu te reflecteren. Wij investeren in kritiek.  

Innovatie
Innoveren en blijven vernieuwen is belangrijk. Nu zit hier ook een grens aan. Waarom in 
2018 kiezen in West-Friesland om te investeren in een partij, deze te laten ontwikkelen tot 
een volwassen omroep en dan nu weer opnieuw beginnen? WEEFF is een innovatieve 
stichting, wij staan open voor vernieuwing en zijn dan ook een van de voorlopers van de 
lokale omroepen in Nederland. 

Aanwijzing is nodig optimale dienstverlening aan alle doelgroepen 
Met de aanwijzing krijgt een omroep de mogelijkheid om alle kanalen in te zetten; een FM 
kanaal voor de radio en een kabelkanaal voor TV, internet en socials. WEEFF stelt zich op het 
standpunt dat het de intentie van de wetgever en het commissariaat is om van alle 
relevante mogelijkheden gebruik te maken. Alleen in uitzonderlijke gevallen zou hiervan 
mogen worden afgeweken.

Concreet 

Wat verliest de gemeente Koggenland bij de keuze om WEEFF te laten vallen? 




