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SAMENVATTING
ZO!34 is in 2017 ontstaan na een fusie van RTV Emmen en Radio Loco, onze 

eerste jaren als publieke media-instelling voor de gemeente Emmen en 

Coevorden hebben we goed doorstaan en ervaren wij als zeer succesvol. Dankzij 

ons nieuwe onderkomen in het centrum van Emmen hebben we een zeer goede 

uitgangspositie om ons de komende jaren nog verder te professionaliseren. 

Belangrijke onderdeel van de professionalisering is de herziene financiering van 

de streekomroepen. We verwachten de komende jaren een aantal journalisten 

in dienst te kunnen nemen om zo als hybride organisatie nog beter het nieuws 

in Zuidoost-Drenthe te verslaan. In de toekomstige organisatiestructuur werken 

betaalde journalisten nauw samen met gedreven vrijwilligers. We bevorderen 

op deze manier talentontwikkeling en binden mensen aan Zuidoost-Drenthe 

door goede ontwikkelmogelijkheden te bieden. 

Voor de gemeente Borger-Odoorn willen we ook een waardevolle partner en 

relevante streekomroep worden. Met de huidige omroep, RTV Borger-Odoorn 

hebben wij een aantal gesprekken gevoerd waarbij beide partijen een 

toewijzing voor ZO!34 een logische stap vinden om zo de lokale journalistiek 

in Borger-Odoorn ook te borgen. ZO!34 heeft de afgelopen jaren blijk gegeven 

deze rol goed in te kunnen vullen voor de gemeenten Emmen en Coevorden 

en dankzij onze goede en stabiele basis is het eenvoudig om deze taken uit te 

bereiden met de gemeente Borger-Odoorn. De toewijzing voor de gemeente 

Borger-Odoorn sluit bovendien goed aan op de reeds aanwezige gemeentelijke 

samenwerking in het BOCE-verband en borgt de onafhankelijke nieuws-

voorziening in Zuidoost-Drenthe. 



ZO!34 is een organisatie in beweging die constant innoveert, door gebruik te 

maken van de nieuwste technieken kunnen we ons publiek optimaal bereiken. 

De verdere ontwikkeling van de TV-programmering is daarin een belangrijk 

speerpunt. Met een sterke varia-programmering door gedreven vrijwilligers 

en talentvolle content creators werken we aan de naamsbekendheid van 

ZO!34. Zo weten de inwoners van Coevorden, Emmen en Borger-Odoorn ons 

goed te vinden: voor het laatste nieuws uit dorp of wijk, maar ook om te 

ontspannen met een leerzame podcast of cultureel tv-programma. 
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INLEIDING 
Beste lezer, 

Je hebt het beleidsplan van ZO!34 in je handen. In dit plan gaan wij jou 

aanspreken met je en jij, we willen namelijk een toegankelijke omroep 

voor iedereen zijn. Formeel taalgebruik past daar, wat ons betreft niet bij. 

In de volgende pagina’s van dit plan nemen we je mee door onze toekom-

stvisie en ambities om de inwoners van Zuidoost-Drenthe (gemeente 

Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen) te blijven informeren, inspireren en 

amuseren. 

We geloven dat we de komende jaren kunnen werken aan een verdere 

professionalisering van onze organisatie waardoor we een volwaardig 

hybride omroep worden. Een omroep waar de waardevolle vrijwilligers 

samenwerken met betaalde medewerkers om gezamenlijk aan de doelen 

van ZO!34 te werken. 

We wensen je veel leesplezier! 

Bestuur ZO!34
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MISSIE & VISSIE
MISSIE
Wij zijn dé publieke omroep voor Zuidoost-Drenthe. We bieden op het detail-

niveau lokale informatie, cultuur en educatie via onze vele media-kanalen (radio, 

tv, website, social media en app). We zijn nauw betrokken bij alles wat er in 

Zuidoost-Drenthe speelt en maken ons aanbod voor een zo breed mogelijke 

doelgroep toegankelijk. We innoveren voortdurend in programmering en techniek 

om zo stabiliteit en kwaliteit te kunnen bieden. 

VISIE
ZO!34 is hét belangrijkste mediaportaal van Zuidoost-Drenthe. Met een hybride 

organisatie van betaalde journalisten en gedreven vrijwilligers voelen wij een 

nauwe verbondenheid met de inwoners van de gemeenten Emmen, Coevorden en 

Borger-Odoorn. Iedere inwoner weet ons te vinden en we zijn boeiend, 

inspirerend en informerend voor een ieder. Onze journalisten gaan actief de 

dorpen en wijken in op zoek naar het laatste nieuws, bij evenementen laten we 

ons gezicht zien. 
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PROFESSIONALISERING
Op landelijk niveau is er steeds meer aandacht voor het belang van sterke lokale 

journalistiek, het kabinet heeft dan ook besloten om de financiering van lokale- 

en streekomroepen anders in te richten.

We zien daarin de kans om ZO!34 door te laten ontwikkelen tot een hybride

organisatie waar 4 tot 5 FTE in dienst zal zijn en aangevuld wordt met een grote 

groep talentvolle en zeer gewaardeerde vrijwilligers. We vinden het daarbij 

belangrijk dat de betaalde krachten zich niet alleen bezig houden met het 

verzamelen van het keiharde nieuws, maar dat zij ook een aantal uren in de week 

bezig gaan met het coachen van de vrijwilligers. 

Samenwerking
Sinds 2021 is ZO!34 onderdeel van een tweetal pilots met RTV Drenthe en de 

NOS. De opstart hiervan ging gepaard met enkele kinderziektes, maar inmiddels 

zijn we hier erg tevreden over. Door de verdere professionalisering van de eigen 

organisatie zijn we in de toekomst ook in staat om nog beter met deze en andere 

partners samen te werken. De samenwerking komt daarmee op een veel gelijk-

waardiger niveau.
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 UITZENDGEBIED
Op dit moment is ZO!34 de streekomroep voor de gemeenten Emmen en 

Coevorden. Vanaf 2023 willen we ook de streekomroep worden voor 

Borger-Odoorn. Met ons studio-pand in het centrum van Emmen hebben we een 

centrale ligging middenin het gebied. Toewijzing voor de gemeente 

Borger-Odoorn sluit daarnaast ook goed aan op de reeds aanwezige intensieve 

samenwerking op gemeentelijk niveau in het BOCE-verband.

Journalisten in het uitzendgebied
Een belangrijke ambitie die we hebben is het koppelen van een (betaalde) 

verslaggever aan een gemeente. Deze journalist kan dan goed een eigen netwerk 

gaan opbouwen en onderhouden in de betreffende gemeente, zodat we goed op 

de hoogte zijn van de ontwikkelingen in ons uitzendgebied. 

Onze focus ligt daarbij niet alleen op het grote nieuws wat ook RTV Drenthe 

verslaat, maar juist ook op de kleinere gebeurtenissen die de samenleving raken. 

Een goed voorbeeld daarvan zijn de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen: 

ZO!34 heeft de uitslagen per stembureau beschikbaar gemaakt middels een eigen 

ontwikkelde webapplicatie. Op https://www.zo34.nl/verkiezingen kunnen 

inwoners exact zien hoe er in hun buurt gestemd is. 
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Borger-Odoorn
Met RTV Borger-Odoorn zijn er diverse gesprekken geweest over de toekomst 

van RTV Borger-Odoorn, uitkomst van deze gesprekken is dat ook het huidige 

bestuur van RTV Borger-Odoorn op langere termijn geen toekomst ziet voor de 

huidige organisatie. We willen vanuit ZO!34 daarom de publieke media-functie 

voor de gemeente Borger-Odoorn overnemen, zodat hier ook de lokale 

journalistiek geborgd is. 

We zullen in Borger-Odoorn regelmatig zichtbaar zijn op de grote 

evenementen zoals bijvoorbeeld SIVO Festival. Daarnaast zoeken we graag de 

intensieve samenwerking op met lokale partners. Denk hierbij aan de 

sportverenigingen, Podium 34, het Openluchttheater of het Hunebedcentrum. 

Op deze manier kunnen wij het nieuws blijven brengen, maar ons bijvoorbeeld 

in de zomer ook gaan richten op de vele toeristen en activiteiten in 

Borger-Odoorn. 

Met de huidige medewerkers van RTV Borger-Odoorn zullen we in gesprek gaan 

om te kijken naar passende rollen binnen de organisatie van ZO!34.
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Coevorden
De afgelopen jaren hebben we aangetoond een betrouwbare streekomroep te 

zijn voor Coevorden en ondanks een uitvalsbasis in Emmen zijn we regelmatig in 

Coevorden te vinden. Bijvoorbeeld met een live-verslag van de Ganzenmarkt, de 

podcast Van Koevoorde tot Ganzenstad, de uitzending van de Sportverkiezing en 

tal van andere evenementen en gebeurtenissen. 

Emmen
In de Emmense samenleving zijn we diep geworteld en ontzettend zichtbaar, 

vanuit het centrum van Emmen, aan de rand van het Rensenpark zorgen we met 

een professionele uitvalsbasis voor een goede verslaggeving van allerhande 

gebeurtenissen in de regio. 

We vinden het belangrijk samen te werken met partners in de regio, dat doen we 

bijvoorbeeld met Wildlands in de podcast Van Aap tot Zebra, waar we luisteraars 

een kijkje achter de schermen bieden van het dierenpark. Met de Bibliotheek 

Emmen hebben we tijdens de corona-pandemie het TV-programma Bedtime 

Stories gemaakt, waar bekende Zuidoost-Drenthen voorlazen aan jonge kinderen.
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Ervaringen tot nu toe
De afgelopen jaren als streekomroep voor de gemeente Emmen & Coevorden 

waren voor ons erg leerzaam. We hebben aangetoond dat we in staat zijn om 

als volwaardige streekomroep te fungeren. We vinden samenwerking met alle 

gemeenten van groot belang een zijn van mening dat we die samenwerking erg 

goed hebben kunnen onderhouden. 

Vanzelfsprekend was er in het begin van de samenwerking sprake van wat 

groeipijntjes, maar hier hebben we onze lessen uit getrokken. We zien het 

streekomroep-schap als een continu leerschool, waarin we nooit uit ontwikkeld 

raken. Er is altijd ruimte voor verbetering en we gaan ook graag het dialoog aan 

om deze verbetering in kaart te brengen. 
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PROGRAMMERING
Nieuws
Zoals voor iedere streekomroep geldt zit het bestaansrecht van de streekom-

roep in het bieden van een goede nieuwsvoorziening. ZO!34 heeft daarin de 

afgelopen jaren vele stappen gezet en zoals hiervoor ook al geschreven is heb-

ben we hoge ambities om onze nieuwsvoorziening verder te verbeteren en 

versterken. 

Voor de nieuwsvoorziening ligt de focus vooral op online, via onze app en 

in-huis ontwikkelde website weten we op dagelijkse basis steeds meer 

inwoners uit Zuidoost-Drenthe te bereiken. De komende jaren willen we deze 

groei blijven voortzetten. 

Op ons radiokanaal is van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 17.00 

uur het laatste nieuws uit Zuidoost-Drenthe te horen. De komende jaren 

willen we deze bulletins verder verbeteren door ze bijvoorbeeld te voorzien 

van quotes en korte interviews (verklanking). 

De komende jaren willen we met behulp van de hybride organisatie ook sterker 

gaan inzetten op het bieden van nieuws via ons TV-kanaal. De exacte vorm en 

frequentie hiervan zijn nog in te vullen, maar we hopen uiterlijk in 2024 iedere 

werkdag een nieuwsuitzending te kunnen aanbieden op ons TV-kanaal. 
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Sport

Zuidoost-Drenthe is een ware topsport regio, met FC Emmen als eredivisie voet-

balclub, Hurry Up en E&O als eredivisie handbalverenigingen en een groot aan-

tal amateursportverenigingen in de regio. 

Varia - amusement & vermaak  
Een belangrijke factor voor de naamsbekendheid van ZO!34 is de gevarieerde 

programmering. Met wekelijkse TV-programma’s als de Thuisbingo en 

Vlinderstad Superchart vermaken we de inwoners van Zuidoost-Drenthe op een 

luchtige manier en weten we vele doelgroepen te bereiken. Series als Drèentse 

Zangers doen dat en versterken tegelijkertijd de betrokkenheid met de regio 

door de promotie van onze Drentse taal. 

We vinden het belangrijk dat media-makers uit Zuidoost-Drenthe, maar ook 

buiten onze streek, bij ons een kans krijgen om mooie content te maken en/of 

uit te zenden. Daarvoor gaan we samenwerkingen aan met deze media-

makers om ze een goed podium te bieden of we heten ze van harte welkom 

binnen ZO!34 als vrijwilliger. 
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FINANCIËN
ZO!34 is een financieel gezonde organisatie, de Corona-crisis hebben we goed 

doorstaan en we prijzen ons gelukkig dat adverteerders ons weer weten te 

vinden. We zorgen in de bedrijfsvoering voor de realisatie van financiële 

buffers, zodat we in het geval van een toekomstige crisis ook in staat zijn 

overeind te blijven. 

Voor het realiseren van de ambities van ZO!34 is de overheveling van de 

financiering van streekomroepen van gemeente naar Rijk een noodzakelijke 

ontwikkeling. Met een langdurige toekenning van budgetten zullen we in staat 

zijn de ambities te realiseren. Daarbij willen we graag met de gemeenten in ons 

uitzendgebied in gesprek blijven om te kijken op welke manier we bijvoorbeeld 

extra middelen kunnen inzetten voor het doorontwikkelen van de talenten en 

medewerkers van ZO!34. 
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Streekomroep ZO!34

Hoofdstraat 24

7811 EP Emmen

e: bestuur@zo34.nl 

t: 0591 - 39 22 20

www.zo34.nl 
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