
Presentatie Sleutelstad tudio Leiderdorp voor de Leiderdorpse gemeenteraadsleden

Introductie
Sleutelstad is als omroep in de Leidse regio actief sinds 2005. Online met de nieuwswebsite zelfs al 
sinds 2002. Eind 2018 hebben we de overgang gemaakt naar publieke lokale omroep voor Leiden, 
toen de gemeenteraad ons daar unaniem verkoos boven de zittende omroep Unity. Medio 2019 
konden we daadwerkelijk als publieke omroep gaan uitzenden en na een verhuizing en verbouwing 
zijn we in 2020 ook gestart met televisie-uitzendingen. Onze tv-programma’s worden doorgegeven 
via KPN (1421) en Ziggo (Kanaal 46). Tele2 volgt op korte termijn. Ook de radio-uitzendingen zijn 
via deze providers te ontvangen, maar kunnen daarnaast ook worden beluisterd via DAB+, FM en 
nog een tijdje via de analoge kabelradio, maar die wordt later dit jaar uitgefaseerd. 

Natuurlijk zijn al onze programma’s online te horen en zien en voor een belangrijk deel ook terug te
kijken en luisteren (online video, podcast ect). Het nieuws en de programma’s van onze omroep 
kunnen ook via onze app (Androïd en iPhone) worden gevolgd en uiteraard zijn we heel actief via 
verschillende social media platformen.

Programmering en nieuwsaanbod
Met een breed informatie-aanbod bestaande uit nieuws, entertainment en achtergronden richt 
Sleutelstad zich op Leiden en de directe omgeving. Daarmee bedoelen we Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. 

Op de radio brengen we dagelijks programma’s met nieuws, sport, cultuur, politiek, wetenschap, 
maatschappij en regionale bands en artiesten. Naast die inhoudelijke programma’s bieden we een 
muziekprogrammering waarin de luisteraars kunnen participeren en waarin naast informatie over de
gedraaide muziek ook elk uur het laatste nieuws uit de regio is te horen, aangevuld met het 
landelijke en internationale nieuws van de NOS en het weer in de regio. De avondprogrammering 
staat sinds eind januari in het teken van de Avondklok en wordt onder de naam Sleutelstad 
Avondvermaak vijf dagen per week uitgezonden. De slogan: Daar blijft je voor thuis!

Ook het televisiekanaal is 24 uur per dag te zien. Een teksttelevisieprogramma bestaande uit 
nieuws- en agendaberichten, fotoreportages en korte video’s, afgewisseld met tv-programma’s zoals
elke zondag ‘Licht op Leiden’ waarin wekelijks wordt gesproken met een hoofdgast. Ook uw  
burgemeester was daar laatst te zien. Coronaproof, via Zoom. Wekelijks is ook het programma ‘De 
Week van Sleutelstad’ te zien met daarin het belangrijkste nieuws uit de regio.

Het maandelijkse gesprek met de Leidse burgemeester is van de radio verhuisd naar televisie en ook
een afscheidsinterview met Rector Magnificus Carel Stolker vanuit de Senaatskamer van het 
Academiegebouw was recent op Sleutelstad TV te zien. 

Er wordt gewerkt aan een hele reeks nieuwe programma’s al dan niet in samenwerking met 
organisaties uit stad en streek. Binnenkort start bijvoorbeeld een programma in het Engels gericht 
op internationals zodat inwoners die onze taal nog niet machtig zijn ook het belangrijkste nieuws 
meekrijgen en eigen nieuws delen, want dit programma gaat vanuit die doelgroep gemaakt worden.
Het Expat Centre Leiden region heeft al toegezegd mee te willen werken. Ook met verschillende 
Leiderdorpse organisaties zijn we in gesprek over het starten van televisieprogramma’s. 

Ook is er op tv aandacht voor sport. Veel ligt stil, maar er kan gelukkig ook nog van alles wel. Zo 
maken we wekelijks een tv-programma rond ZZ Leiden Basketball en worden ook al hun 
thuiswedstrijden exclusief bij Sleutelstad TV uitgezonden. Met het regionale voetbalplatform 
LeidenAmateurVoetbal maken we al jaren een wekelijks voetbaluurtje op de radio en daar is nu ook
een Voetbaltafel op televisie bijgekomen. 



De televisieprogramma’s worden deels opgenomen in de eigen tv-studio die we op 1 januari van dit 
jaar in gebruik hebben genomen in de ruimte naast de radiostudio’s en de nieuwsredactie. Een ander
deel van de tv-programma’s wordt op locatie opgenomen of live uitgezonden. Dagelijks maken we 
ook het multimediale programma Nieuws071 met nieuws en informatie op radio en televisie. Dat 
programma komt uit de radiostudio, maar heeft steeds meer items die ook in beeld worden gebracht 
en dat geldt ook voor de gasten die live geïnterviewd worden in de studio of via Teams of Zoom.

Personele invulling
De programma’s op radio en televisie maken we grotendeels met vrijwilligers. Dat geldt ook voor 
de berichten op de website en de sociale media. Naast die vrijwilligers werken we met stagiairs van 
onder andere de School voor Journalistiek, het Grafisch Lyceum en de master Journalistiek en 
Nieuwe Media van de Universiteit Leiden.

Maar we doen het niet alleen met vrijwilligers. De redactie bestaat voor een deel ook uit betaalde 
krachten. Momenteel acht mensen die samen goed zijn voor ruim vier fte. Per 1 mei aanstaande 
komt daar nog een fulltime journalist bij dankzij een project van de lokale en regionale omroepen 
samen met de NOS. Omroep West heeft twee journalisten bij Sleutelstad gedetacheerd.

Via het Leids Mediafonds hebben sinds de oprichting ervan verschillende medewerkers, naast hun  
vrijwilligerswerk bij Sleutelstad, al mooie extra producties kunnen maken waarvoor aan hen via dat 
fonds een bijdrage beschikbaar werd gesteld. Ook journalisten van buiten onze eigen organisatie 
haken regelmatig bij ons aan met door het mediafonds gesteunde projecten, waarvoor ze in zo’n 
geval met Sleutelstad hebben afgesproken dat we als mediapartner optreden en de producties 
publiceren. Door de samenwerking met de master JNM heeft het Leids Mediafonds zelfs een extra 
categorie in het leven geroepen, waardoor ook projectplannen van studenten op een bijdrage kunnen
rekenen.

De betaalde journalisten hebben we mede te danken aan de de pilot Journalistieke Versterking 
Lokale Omroep. Daaraan doen twintig van de circa 250 lokale omroepen in Nederland mee. Via de 
pilot krijgen we niet alleen extra geld van het rijk, maar ook ondersteuning en de mogelijkheid om,  
ook voor de vrijwilligers, allerlei vormen van deskundigheidsbevordering in te zetten. Ook de 
nauwe samenwerking met Omroep West zorgt voor een output die beduidend meer is dan de som 
der delen. Nieuwsitems worden voor een deel samen geproduceerd en vinden hun weg via alle 
kanalen van beide omroepen. Ook neemt de NOS steeds vaker nieuws over. Met name in de online 
berichtgeving.

Samenwerkingspartners
Naast de samenwerking met de NOS en Omroep West heeft Sleutelstad ook al jaren een 
uitwisseling met Nu.nl. 

Met lokale omroepen in de regio wordt met name op technisch vlak samengewerkt. Bijvoorbeeld 
via het gezamenlijke DAB+ netwerk dat vorig jaar zomer is uitgerold. Verder vindt veel onderlinge 
kennisuitwisseling plaats op allerlei gebied. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van software of 
apparatuur.

Programmatische samenwerkingen zijn er met allerlei organisaties uit de Leidse regio. Ik noemde al
ZZ Leiden en LeidenAmateurVoetbal, maar ook met de Universiteit Leiden is een goede 
samenwerking. Zo hebben in 2020 maar liefst veertig studenten in groepjes van vier enkele grotere 
onderwerpen uitgediept en daar mooie producties van gemaakt. Met de Plaatselijke Kamer van 
Verenigingen (PKvV) gaan we een televisieprogramma voor studenten maken en ook de 
voorbereidingen voor een programma gericht op expats zijn in volle gang. 



En zo zijn er nog veel meer groene en al wat rijpere plannen voor televisieprogramma’s die we nu 
makkelijk in de eigen studio kunnen opnemen zonder dat het gelijk veel geld kost. Daardoor kunnen
we ook snel schakelen met allerlei organisaties om leuke en boeiende activiteiten op tv te brengen.

Reclame
Naast het uitzenden van informatie en amusement is Sleutelstad ook van belang voor ondernemers 
uit de regio. Via radio, tv, online en sociale media bieden we met name aan het midden- en 
kleinbedrijf allerlei betaalbare mogelijkheden om hun bedrijf, product of dienst onder de aandacht 
te brengen. Daarvoor wordt ook samengewerkt met West Reclameadvies. Het reclamebedrijf van 
Omroep West.

Studio Leiderdorp
Dan kom ik bij de naam van onze stichting. Een eigen omroepstichting voor Leiderdorp met niet 
alleen een echte Leiderdorpse naam, maar ook een Leiderdorpse uitstraling. Naast de uitzendingen 
die plaatsvinden onder de omroepnaam Sleutelstad, hebben we tal van programma’s met een eigen 
naam. Ik noemde al Nieuws071 dat zich op de regio richt en daarom geen Leiden in de naam heeft. 
Maar zo hebben we ook Sport071, Cultuur071, Politiek071, Science071 en Live071. 

Programma’s gericht op Leiderdorp onder de noemer Studio Leiderdorp passen prima binnen onze 
visie over het vormgeven en invullen van een streekomroep voor onze regio. Een programmering 
voor de regio, aangevuld met lokale programma’s en berichtgeving. Studio Leiderdorp is dus niet 
alleen zomaar een naam, maar groeit wat ons betreft uit tot een steeds herkenbaarder merk voor 
onze activiteiten die gericht zijn op Leiderdorp. Een merk dat al enige tijd geladen wordt door een 
eigen onderdeel op onze website, bereikbaar via www.studioleiderdorp.nl en de gelijknamige 
sociale mediakanalen op Facebook, Instagram en Twitter. 

LTMA 
LTMA. Deze afkorting is voortgekomen uit een convenant tussen onze branche-organisatie NLPO 
en de VNG. Het staat voor ‘lokaal toereikend media-aanbod’ en beschrijft criteria waaraan een 
omroep ten minste zou moeten voldoen op het gebied van programma-aanbod, de kwaliteit van de 
bedrijfsvoering en de exploitatie. 

Het lokaal toereikend media-aanbod is in de Mediawet opgenomen ten behoeve van de 
gemeentelijke bekostiging van de lokale omroepen. Tegenover die bekostiging staat een publieke 
taak die Sleutelstad al sinds jaar en dag heel serieus neemt. Met maatschappelijk relevante 
programma’s en berichtgeving via radio, tv, website, app en sociale media. Gericht op de inwoners 
van onze regio. Elke dag van de week, dus ook in het weekend. Met hoor en wederhoor, actie en 
reactie, met programma’s voor iedereen, gericht op alle lagen van de bevolking en ook met meer 
specifieke programma’s gericht op bepaalde doelgroepen. 

De (journalistieke) kwaliteit van onze programma’s, nieuwsitems en berichten wordt op een aantal 
manieren geborgd. Formeel via het redactiestatuut. In praktijk door de supervisie van hoofd- en 
eindredactie en de begeleiding van de vrijwilligers door de betaalde journalisten.

Samenwerkingen met organisatie in stad en streek zijn er vooral als dat voor een bepaald project 
opportuun is. Vaste samenwerkingen met partijen kunnen ook knellen. Zeker bij een onafhankelijke 
journalistieke nieuwsorganisatie als de onze. We houden onze handen wat dat betreft dus ook graag 
een beetje vrij. Maar waar samenwerken kan, doen we het graag.

Een andere belangrijke voorwaarde binnen het functioneren van de lokale omroep is een open 
organisatie waar in principe iedereen welkom is om een bijdrage te leveren. Dat onderschrijven we 
van harte en is ook hoe we sinds jaar en dag als grotendeels vrijwilligersorganisatie opereren. Dat 



komt in praktijk tot uiting in een grote toestroom van vrijwilligers in de afgelopen paar jaar waarin 
we onder meer door de start van ons televisiekanaal steeds zichtbaarder zijn geworden. Het 
vrijwilligersbestand is bijna verdubbeld. Net als ons online bereik overigens. Radio- en Televisie 
worden lokaal niet gemeten dus daarvan zijn geen cijfers beschikbaar.

Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO)
Elke publieke omroep, zowel landelijk, regionaal als lokaal, heeft een representatief samengesteld 
orgaan dat het programmabeleid toetst en vaststelt. Dit PBO moet niet alleen representatief van 
samenstelling zijn; het moet ook goed functioneren. Dat is voor ons echt een vanzelfsprekendheid. 
Het is niet voor niets onze programmaraad. Met daarin mensen die elk vanuit hun eigen expertise en
achtergrond met ons meedenken over de programmering, ons scherp houden en zo nodig bijsturen. 
Want zo werkt dat in de praktijk bij ons.

Het PBO van de samenwerkende streekomroep die Sleutelstad is via de Stichting Lokale Omroep 
Regio Leiden (Lorelei) en de Stichting Studio Leiderdorp (SSL), bestaat in totaal uit twintig 
personen. Zestien van hen hebben zitting in het PBO van RTV Lorelei en vier in het PBO van de 
SSL. Gezamenlijk dienen de leden van het samengestelde PBO toe te zien op de programmering 
voor de vijf gemeenten uit de Leidse regio. De vier leden die afkomstig zijn uit Leiderdorp vormen  
een mooie afspiegeling binnen het totaal.



Samenstelling bestuur en PBO

Bestuur 
Voorzitter: Jaap van Sandijk
Secretaris: Miep Smitsloo
Penningmeester: Luuk van der Krogt
Bestuurslid radio: Emile van Aelst
Bestuurslid tv: Rens Heruer

Het bestuur van de stichtingen Lorelei en Studio Leiderdorp vormt een personele unie en is dus 
voor beide omroeporganisaties gelijk.

PBO

Arjan Pels Rijcken (Lorelei), voorzitter PBO

Maatschappelijke zorg en welzijn:

Robert Laan (SSL), voorzitter PBO

Frank van Rooij (Lorelei), directeur Radius Welzijn

Houssin Bezzai (Lorelei), Leids Inzet Collectief

Hilde Jansen (Lorelei), Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden

Emil Broesterhuizen (SSL), voorzitter Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU)

Cultuur en kunst:

Arjan de Kok (Lorelei), Herinneringsmuseum Oegstgeest

Heléne Kok (SSL), Theaterplaats Leiderdorp
Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag

Ton Kohlbeck (Lorelei), Stichting Dodenherdenking Leiden

Gerard van der Hulst (Lorelei), Parochiebestuur De Goede Herder Leiderdorp – Zoeterwoude,
Voorzitter Anna Martina Stichting, Voorzitter Stichting Zoeterwoude – Osieczna,
Voorzitter Werkgroep herinrichting Meerburgkerk Zoeterwoude-Rijndijk 

Werkgevers, ondernemers:

Frans Schohaus (Lorelei), Voorzitter Stichting Hoteloverleg Leiden

Wim de Leeuw (Lorelei), bestuurslid Leids Startersfonds



Sport en recreatie:

Wim Schellekens (SSL), secretaris Fietsmaatjes LeidenLeiderdorp

Jeroen Weijermars (Lorelei), Stichting Sport in Beeld uit Leiden

Marcel Verburg (Lorelei), Voorzitter ZZ Leiden Eredivisie Basketball

Tjeerd Scheffer (Lorelei), Voorzitter Leiden Marathon

Etnische en culturele minderheden:

Abdelhamid Bouzzit, Islamitisch Centrum Imam Malik in Leiden-Noord

Studenten/jongeren:

Jurian Calis (Lorelei), Assessor Pers & Publiciteit van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen


