
Objectieve beoordelingscriteria voor aanwijzing lokale publieke media instelling 

Nr. Onderwerp Vraag Antwoord Studio Leiderdorp / Sleutelstad Antwoord RTV Leiderdorp / Unity
Studio Leiderdorp RTV Leiderdorp

Toelichting 

1. Brede gerichtheid, ook onder jongeren In hoeverre is de programmering en profilering gericht op alle inwoners van Leiderdorp? In de programmering van Sleutelstad is aandacht voor alle leeftijdsgroepen. Zo zijn er programma’s 

gericht op jongeren, studenten, ouderen, en thematische programma’s als cultuur071, live071 

(regionale bands e.d.), politiek071, science071 en sport071.  

In hoeverre is het aanbod van de omroepen crossmediaal (= maakt gebruik van verschillende 

platforms, radio, tv, internet/social media)?

Sleutelstad is ooit (in 2002) begonnen als online nieuwsplatform. In 2005 kwam daar radio bij en in 

2020 ook televisie. Online wordt al veel langer gebruik gemaakt van video. Daarbij gaat het om nieuws- 

en sportitems, maar ook vaak om live-streams van belangwekkende gebeurtenissen. Ook via de sociale 

media zijn we zeer actief met dagelijks meerdere updates via Facebook, Instagram en Twitter, waarbij 

we ook segmenteren op interessegebieden en per gemeente. Zo zijn er naast het centrale Sleutelstad-

account ook pagina’s, groepen en accounts (afhankelijk van het sociale medium) voor onder meer 

Studio Leiderdorp. Ook op onze website sleutelstad.nl wordt het nieuws op soortgelijke wijze 

aangeboden. Via Sleutelstad.nl krijgt de lezer alles en via studioleiderdorp.nl onze berichtgeving over 

Leiderdorp.

2. Lokale betrokkenheid Hoe begeeft de omroep zich onder de Leiderdorpse inwoners? 

Welke initiatieven neemt de omroep om Leiderdorp op de kaart te zetten? 

Welke initiatieven neemt de omroep om Leiderdorpers met elkaar te verbinden? 

Sleutelstad doet verslag van allerlei bijeenkomsten en evenementen. Ook in de afgelopen periode 

waren we al vaak in Leiderdorp te vinden. Met interviews en reportages voor de radio, met publicaties 

op de website waarbij ook vaak foto en video wordt gebruikt en sinds begin 2020 ook met uitzendingen 

via ons televisiekanaal. Doordat de uitzendingen in een groter gebied dan alleen Leiderdorp zijn te 

ontvangen, krijgt de regio ook onze publicaties uit en over Leiderdorp mee. Dat wordt nog versterkt 

door de exclusieve samenwerking met Omroep West die regelmatig items overneemt of op ons 

aangeven zelf maakt in Leiderdorp met output voor zowel West als Sleutelstad.

Unity.NU / RTV Leiderdorp heeft haar wortel in Leiderdorp. Onze studio en redactie zijn

gevestigd op De Baanderij. In onze uitzendingen is vaak aandacht voor Leiderdorpse

onderwerpen, waarbij we ook regelmatig met een camera het dorp intrekken voor

reportages.

Wij zijn als omroep nauw betrokken bij veel Leiderdorpse evenementen en acties. Zo

heeft de omroep in dit voorjaar in opdracht van de gemeente een video gemaakt met

dronebeelden over Leiderdorp. Mensen werden via onze kanalen en het Leiderdorps

Weekblad opgeroepen om een groet op straat te maken. Dit werd door ons gefilmd en

uitgezonden, zo liet Leiderdorp zien dat men een hechte gemeenschap is. Er werden

ruim 50 adressen bezocht die aan deze actie meededen, waarbij soms hele straten actief

waren.

Daarnaast brengen wij ons niews ook via Social Media, onze gebruikers kunnen via deze

platforms ook hun mening over het lokale nieuws geven.

Onze omroep werkt nauw samen met lokale organisaties. Zie punt 4. 
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RTV kent een grotere lokale betrokkenheid. Deze is ook 

te verwachten omdat zij de afgelopen jaren waren 

aangewezen als lokale omroep. 

In de PBO's is zichtbaar dat de lokale 

vertegenwoordiging bij RTV groter is. 

In de beantwoording van SSL komt niet terug hoe de 

stichting na aanwijzing zich zal richten op het 

verbinden van Leiderdorpers en welke nieuwe 

intiatieven ondernomen worden om Leiderdorp op de 

kaart te zetten. 

3. Aanwezigheid van markt-, luister-/kijk- en 

klanttevredenheidsonderzoek

Wordt onderzoek gedaan naar de ervaringen en mening van de doelgroepen en zo ja, wat wordt 

met deze informatie gedaan?

Met het publiek hebben we wel veel wisselwerking. In persoon, via sociale media, mail en telefoon 

staan we doorlopend in contact met ons publiek. Met suggesties, opmerkingen en kritiek wordt serieus 

omgegaan. Dat kan leiden tot aanpassingen in ons beleid met betrekking tot bepaalde zaken, maar ook 

tot rectificaties of vervolgpublicaties of zelfs nieuwe programma’s of programma-onderdelen. De 

officiële kijk-en luisteronderzoeken worden uitsluitend gedaan onder landelijke en regionale omroepen. 

Dat heeft te maken met de hoge onderzoekskosten per omroep. Op lokaal niveau is dat niet op een 

rendabele manier te realiseren.

Helaas zijn onderzoeken naar luister- en kijkcijfers niet betaalbaar voor lokale mediainstellingen.

Zo weten wij niet precies hoeveel mensen er naar onze kanalen luisteren en

kijken. Wel zijn er resultaten van een ouder onderzoek vanuit studenten, maar deze

cijfers zijn niet actueel.

Wel actueel zijn de cijfers die wij online kunnen meten.

- Dagelijks kent onze website 30.000 clicks

- Bijna 2.000 mensen ontvangen onze dagelijkse nieuwsbrief

- Ruim 15.000 mensen ‘liken’ onze Facebookpagina

- Ruim 16.000 mensen ‘liken’ onze 112 Facebookpagina

- Bijna 3.500 mensen volgen ons via Instagram

- Bijan 3.500 mensen volgen ons via Twitter
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Bij beide omroepen geen aanwezigheid van markt-, 

luister-/kijk- en klanttevredenheidsonderzoek. De 

verder gegeven informatie is niet vergelijkbaar. 

4. Samenwerking met lokale partners/organisaties Met welke lokale instellingen wordt samengewerkt, zoals: onderwijs, bibliotheek, culturele 

organisaties, sportverenigingen?

Sleutelstad werkt in principe samen met alle organisaties als dat relevant is in het kader van onze 

verslaggeving. Als (redactioneel) onafhankelijke omroep leggen we ons niet voor langere tijd echt vast. 

Welke voorbeelden kunt u geven van hoe deze samenwerkingen eruit zien? Als voorbeeld kunnen we de Triathlon Leiderdorp noemen waar Sleutelstad mediapartner is. Ook met 

de Rabobank Leiden-Katwijk hebben we een samenwerking waar het gaat om door de bank 

ondersteunde organisaties. Ook hier is overigens de afspraak nadrukkelijk dat de omroep altijd 

eindverantwoordelijk is bij het maken van keuzen omtrent publicaties.

5. Afstemming met andere omroepen en media-

initiatieven.

Op welke manieren wordt samen opgetrokken met andere omroepen/media-initiatieven bij de 

uitwisseling van en/of gezamenlijk produceren van programma's

Sleutelstad heeft meerdere samenwerkingsverbanden met andere media. De belangrijkste is die met 

Omroep West die twee medewerkers bij ons heeft gestationeerd. Indirect is er via Omroep West ook 

een samenwerking met de NOS die regelmatig nieuws overneemt. Ook met nu.nl is er een 

samenwerking waarbij een selectie van ons nieuws wordt overgenomen op hun regiokanaal. Met 

verschillende huis-aan-huisbladen in de Leidse regio vindt uitwisseling plaats van bijvoorbeeld items en 

foto’s. Met de website Leidenamateurvoetbal.nl is een jarenlange samenwerking via radio en online. Dit 

jaar zou daar tv bijkomen in de vorm van een regionaal voetbalprogramma, maar door corona is de 

start hiervan uitgesteld. Ook met de Universiteit Leiden is een brede samenwerking. Momenteel zijn 44 

studenten van de opleiding Journalistiek en Nieuwe Media bezig met een project van enkele maanden, 

waarbij aan onderzoeksjournalistiek wordt gedaan. Dit zal de komende maanden leiden tot een serie 

publicaties. Tenslotte wordt Sleutelstad ook ondersteund door het Leids Mediafonds en het 

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Meerdere projecten zijn het afgelopen jaar ook gedaan in 

samenwerking met het Leidsch Dagblad. Een documentaire plus podcast en artikel over ‘Leids Plastic’ 

bijvoorbeeld, maar ook een mooie serie over Oorlogssporen in de regio door archeoloog/schrijver Ruurd 

Kok waarbij het Leidsch Dagblad en Sleutelstad elk een vorm vonden om hierover te publiceren.

RTV Leiderdorp werkt samen met Stichting Agglomeratie Omroep Holland Centraal, de

publieke lokale media-instelling voor Zoeterwoude, Voorschoten en Oegstgeest. Er is

een gezamenlijk bestuur. Dit geldt ook voor Stichting Lokale Media Wassenaar. Het

college van Wassenaar heeft aangegeven deze stichting aan te willen wijzen als nieuwe

lokale omroep voor Wassenaar, begin 2021. Daarmee vormt Unity.NU al een grote

omroep in de bundeling van de krachten met deze 3 stichtingen.

Daarnaast werkt Unity.NU samen met Feel Good Radio, de omroep voor Nootdorp-

Pijnacker en Rijswijk. Deze omroep is door het college van B&W voor Leidschendam-

Voorburg als voorkeursomroep uit de bus gekomen, waardoor zij mogelijk in 2021

actief zullen zijn voor die gemeente.

Een vaste partner is Uitgeverij Verhagen, in het Leiderdorp werken we samen met de

redactie van het Leiderdorps Weekblad. We wisselen content uit en maken gezamenlijk

de serie Van het Gas af, met een bijdrage van het Leids Mediafonds.

Verder zijn er warme contacten met omliggende lokale omroepen en de regionale

Omroep West.
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Beide opmroepen trekken op met andere 

omroepen/media-initiatieven bij de uitwisseling van 

en/of gezamenlijk produceren van programma's. 

Sleutelstad lijkt een nauwere samenwerking te hebben 

met de regionale en landelijke media. 

In hoeverre is de omroep gericht op het (volgens het landelijk beleid wenselijke) vormen van 

een streekomroep - volgens de door de NLPO vastgestelde regio-indeling (waarbij Leiderdorp is 

ingedeeld met Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude, Leidschendam-Voorburg en 

Wassenaar)

Zowel de Stichting Lokale Omroep Regio Leiden als de Stichting Studio Leiderdorp zijn aangesloten bij 

de NLPO. De NLPO ondersteunt omroepen bij streekomroepvorming, maar verplicht dat overigens niet. 

Ook de regio-indeling is alles behalve in beton gegoten. Het streven is naar een kleiner aantal 

omroepen die elk een groter gebied bedienen en daarvoor een betere financiering hebben dan tot nu 

toe vaak het geval is. Dat speelt overigens voornamelijk bij kleinere omroepen, omdat de financiering 

is gekoppeld aan het aantal huishoudens binnen de gemeente(n) waarvoor een omroep door het 

Commissariaat voor de Media is aangewezen. Sleutelstad richt zich als omroep al jaren op de Leidse 

regio en wil die positie graag verder versterken. Het vormen van een streekomroep is daarbij een 

middel, maar geen doel op zich. Met deze aanvraag in Leiderdorp zetten de twee lokale 

omroepstichtingen Lorelei en SSL feitelijk de  eerste stap in de vorming van een streekomroep voor 

deze regio. Of Leidschendam-Voorburg en Wassenaar er in de toekomst voor zullen kiezen om zich aan 

te sluiten bij dit gebied hangt vooral af van de keuzes die de betreffende gemeenten daarin maken. 

Vooralsnog hebben de gemeenten Leidschandam-Voorburg en  Wassenaar al ruim dertig jaar een eigen 

omroep, te weten Midvliet.

Unity.NU vormt een streekomroep met haar eigen stichtingen. RTV Leiderdorp, Stichting 

Agglomeratieomroep Holland Centraal en Stichting Lokale Media Wassenaar. Deze laatste stichting is 

deze week door de raad voorgedragen als nieuwe lokale omroep voor Wassenaar. Daarnaast vormen wij 

een streekomroep met Midvliet, de huidige omroep voor Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Dit 

blijven we doen, als zij de omroep voor Leidschendam-Voorburg blijven. Als dat LVTV wordt, vormen we 

dat met hen. Die gesprekken en afspraken zijn er. Met Leiden is dit niet het geval, vanwege de relatie 

met RTV Lorelei / Sleutelstad FM.
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RTV maakt onder Unity.NL en Unity.NU onderdeel uit 

van een streekomroep voor de gemeenten Leiderdorp, 

Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Wassenaar. 

Hiernaast heeft zij een samenwerking met de lokale 

omroep voor Leidschendam-Voorburg. 

Sleutelstad is sinds 2019 lokale omroep van gemeente 

Leiden en wenst uit te breiden met gemeente 

Leiderdorp. Dit is een eerste stap in het vormen van 

een streekomroep. 

6. Goed werkend en representatief 

programmabeleidbepalend orgaan (PBO)

Welke ervaring en werkzaamheden van de vertegenwoordigers van een van de stromingen 

dragen bij aan of maken dat zij gezien kunnen worden als representant van die stroming? 

De aangezochte vertegenwoordigers voor het PBO van de SSL zijn benaderd vanwege hun 

maatschappelijke activiteiten in Leiderdorp. Bij onze aanvraag is een overzicht opgenomen van de 

leden en de stromingen en organisaties die ze vertegenwoordigen.

Alle leden zitten in het PBO vanuit een vereniging / stichting of instelling. Ze zijn representatief voor de 

stroming.

Op welke wijze zijn de PBO leden zichtbaar en benaderbaar voor mensen en organisaties als lid 

van het PBO?

Omdat de twee omroepen Lorelei en SSL als streekomroep zullen fungeren, zal het ook zo zijn dat de 

twee pbo’s gezamenlijk vergaderen en optrekken. Om de website rtvlorelei.nl staat een overzicht van 

alle betrokken pbo- en bestuursleden van de omroep. Voor de SSL zullen we dat op soortgelijke wijze 

kenbaar maken. Qua bestuur vormt Lorelei een personele unie met de SSL. De leden van het PBO van 

Lorelei vormen gezamenlijk ook een stevige regionale vertegenwoordiging van tal van stromingen. 

Aangevuld met de pbo-leden uit Leiderdorp heeft Sleutelstad een meer dan representatief 

programmabeleidbepalend orgaan.

De leden worden kenbaar gemaakt op de website, gevraagd aanwezig te zijn bij evenementen en maken 

gebruik van een mailbox van de omroep. 

Hoe ziet de (evenredige) vertegenwoordiging van het PBO eruit naar leeftijd, geslacht en 

etnische afkomst?

Bij de samenstelling van het PBO streven we naar een goede verdeling om basis van allerlei zaken. 

Geslacht, leeftijd en etnische afkomst zijn daarbij voor ons ook belangrijke criteria binnen de 

samenstelling van het pbo als afspiegeling van de samenleving.

Het PBO kent een evenredige vertegenwoordiging naar leeftijd, geslacht en etnische afkomst.

Op welke wijze zijn de PBO leden door u benaderd, zijn ze voorgedragen door een organisatie of 

op persoonlijke titel benaderd door een bestuurslid? 

Leden voor het PBO worden door ons aangezocht op verschillende manieren. Uitvraag binnen 

sectoren/stromingen, direct in persoon of via organisaties. Ook wordt gebruik gemaakt van ons 

bestaande netwerk.

Wij hebben de organisaties en leden zelf benaderd. De personen die we benaderd hebben, hebben we 

gevraagd vanuit de organisatie waarvoor ze actief zijn. 

Welke twee leden van het PBO kunnen wij benaderen voor vragen? De voorzitter van het PBO is Robert Laan. Hij is door u te bevragen. Dat geldt ook voor Helene Kok die 

namens de stroming cultuur in het pbo zitting heeft. Hun contactgegevens treft u aan in de 

begeleidende mail.

Voor vragen kunt u contact opnemen met onze voorzitter en het lid Joyce

Thissen.

Lorien de Roode is bereikbaar op: 06-48184891

Joyce Thissen is bereikbaar op: 06-5198234

7. Goed werkende redactieraad Hoe is de onafhankelijkheid van de redactie in uw redactiestatuut gewaarborgd. In welke 

artikelen is dat vastgelegd? 

Wij hanteren al jaren het model-redactiestatuut van onze brancheorganisatie NLPO waarin de 

verschillende verantwoordelijkheden zijn geregeld.

Onze omroep beschikt over een redactiestatuut. In een aparte bijlage is dit document

terug te vinden.
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Beide omroepen voldoen aan de verplichting van tot 

het tot stand brengen van een redactiestatuut.

Het redactiestatuut van RTV is exact gelijk aan het 

model-redactiestatuur van branchorganisatie NLPO.

Sleutelstad heeft eveneens dit model gehanteerd, met 

enkele wijzigingen daarop. 

8. Content Bevat tenminste 50% van de uitzendingen ICE-programmering (informatie, cultuur en 

educatie)?

De programmering van Sleutelstad voldoet aan alle eisen die de mediawet aan publieke lokale media-

instellingen stelt. Op onze website vindt u een uitgebreide programmagids met naast een 

totaaloverzicht van de weekprogrammering ook specifieke informatie per programma. Daarnaast heeft 

Sleutelstad een uitgebreide agenda-rubriek op radio en televisie en ook op de website. Daar komen ook 

tal van Leiderdorpse activiteiten aan bod.

Unity.NU heeft een ICE-norm verplichting. In de dagelijkse uitzenduren tussen 07.00 en

23.00 uur dienst dit percentage gehaald te worden in de uitzendingen op radio en

televisie.

Voor onze beide kanalen geldt dat deze norm gehaald wordt. Op de radio komt dit door

een mix van gepresenteerde programma’s, lokale muziek en het regionieuws. Op TV

wordt deze norm ook gehaald door de mix van Tekst TV en het uitzenden van lokale

programma’s en de herhaling ervan.

2 2

Beide omroepen voldoen aan de ICE normering. 

In hoeverre en op welke wijze komt content tot stand met interactie en participatie van burgers 

en groeperingen? 

Wij staan als lokale omroep zeer open voor de inbreng en medewerking van vrijwilligers en groepen 

vrijwilligers. Een groot deel van onze programma’s wordt door vrijwilligers gemaakt. Die komen vrijwel 

zonder uitzondering uit de directe omgeving en weten daardoor goed wat er speelt. 

Input van burgers is belangrijk voor onze omroep. Wekelijks stemmen burgers op onze poll. Daarnaast 

geven onze lezers ook op onze online artikelen, waardoor we input krijgen. Voor het nieuws vragen we 

ook regelmatig op straat naar de mening van inwoners van de gemeente(n). Daarnaast kunnen 

luisteraars / kijkers ook reageren op onze live-uitzendingen. 1 1

Beide omroepen kennen interactie en participatie van 

burgers en groeperingen, echter wel wat beperkt. Beide 

stichtingen mogen hier pro-actiever in zijn. 

9. Een toekomstbestendige financiële situatie Hoe is de solvabiliteitsratio en de liquiditeitsratio van uw omroep (hoe goed kunt u de kort- en 

langlopende verplichtingen nakomen)?

De Quick Ratio (liquiditeitsratio) is 1,21 en de Solvabiliteitsratio is 17,3%. Zoals onze accountant 

hierover heeft verklaard: 'Er is geen sprake van gerede of ernstige twijfel aan de continuïteit.

De financiële situatie is in een aparte bijlage toegevoegd. In dit document kunt u de

nodige informatie over de solvabiliteit en liquiditeit aflezen.

Uit de bijgevoegde blijkt at RTV de volgende cijfers kent : 

Current ratio (liquiditeitsratio) is 1,29

Solvabiliteitsratio is 23%
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Beide stichtingen kennen een positieve solvaliteit en 

een voldoende liquiditeit (tussen de 1,2 en 1,4). 
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Op basis van de beantwoording kennen wij de omroep maximaal 2 punten toe per onderwerp. Hoe hoger een omroep scoort hoe beter de omroep aansluit op de objectieve criteria die Gemeente Leiderdorp stelt voor haar lokale omroep.  

Indien de beantwoording niet goed tegen elkaar weggezet kan worden wordt de vraag buiten beschouwing gelaten door middel van 0 punten. 

Unity.NU bedient een brede doelgroep. Via onze verschillende kanalen (radio, tv en

online) maken we programma voor de inwoners van Leiderdorp. Naast het verspreiden

van het nieuws, worden er ook programma’s specifiek voor doelgroepen gemaakt. Onze

programma’s richting zich op de verschillende maatschappelijke doelgroepen in de

gemeente.

Door het concept dat Unity.NU brengt willen we op een laagdrempelige en toegankelijke wijze

bereikbaar zijn voor onze luisteraars en kijkers. Met een mix van informatie en

entertainment willen we de luisteraars, kijkers en online bezoekers aan ons binden. We

brengen daarbij een breed scala aan programma’s. Zo zendt Unity.NU een

ondernemerstalkshow uit, maar is er ook en specifiek programma gericht op

duurzaamheid en circulariteit. Ook zendt Unity.NU de raadsvergaderingen uit op

televisie en is er op de radio een politieke vrijdagmiddagborrel, deze wordt ook live op

TV uitgezonden.

Verder brengt de omroep thema-programma’s. Hierbij valt te denken programma’s

rondom Koningsdag, 4 en 5 mei, Sinterklaas en Kerst.

Specifiek voor jongeren zenden we op vrijdagavond de Unity.NU Hitmix uit, een

danceprogramma met de hits van nu, aan elkaar gemixt door een DJ. Jongeren bereiken

via de lokale media instelling blijft wel een uitdaging, dit blijkt ook uit onderzoeken. Dit

komt vaak doordat de beleefwereld van jongeren niet gericht is op lokaal niveau. De

jeugd is meer bezig met de wereld van artiesten en vloggers en groot landelijke nieuws,

dan het volgen van de lokale nieuwsvoorziening.

Nieuw Talent

Unity.NU geeft lokaal en regionaal zangtalent podium via Unity NL. Meerdere

Leiderdorpse artiesten worden bij Unity NL gedraaid. Onder andere Kevin Florijn, Rick

Melissen, Lisette v/d Ploeg, Roselle v/d Meer en Naomi Knol krijgen plek bij Unity.NU.

We organiseren ook muziekevenementen onder naam Unity NL on Tour, hier treden

deze lokale artiesten op naast landelijke artiesten als Thomas Berge, Danny Froger,

Django Wagner en Wesley Klein. In Leiderdorp heeft Unity NL on Tour heeft alleen in

Leiderdorp al op diverse plekken gestaan. Waaronder bij Winkelhof, WOOON, Park de

Houtkamp, De Baanderij en het Zijlkwartier.
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Onze omroep werkt nauw samen met lokale organisaties. Een kleine greep hieruit is;

Oranjevereniging Leiderdorp

Wij werken samen met deze vereniging. Dit jaar hebben wij de Dodenherdenking van de

Algemene Begraafsplaats live geregistreerd voor TV. Tijdens Koningsdag hebben wij een

verslag gemaakt voor de Oranjevereniging, we keken hoe oranje de straten waren en

maakte hier een video van.

Stichting Sportpromotie Leiderdorp

Rondom de uitreiking van de jaarlijkse sportverkiezingen hebben wij een samenwerking

met deze organisatie. De omroep levert de presentatoren van de avond en geeft ook

media-aandacht aandacht aan het evenement.

Sint Nicolaas Intocht Leiderdorp

Al ruim 10 jaar zijn we partner van de Sinterklaasintocht van Leiderdorp. In de eerste

jaren maakten we een live radioverslag vanaf de boot, later is dat een TV verslag

geworden. Dit jaar is er geen intocht vanwege COVID, in plaats daarvan wordt

Sinterklaas ontvangen in de studio van Unity.NU. Live op TV zal burgemeester de Sint

ontvangen en kunnen kinderen een bericht naar Sinterklaas sturen en live met hem

videobellen.

LOV

De omroep is ook partner van de Leiderdorpse Ondernemersvereniging. 1x in de twee

jaar registreren we de uitreiking van de Leiderdorpse Ondernemersprijs en zenden dit

live uit op TV.

Vrienden van het Oude Dorp

Rondom de activiteiten van de vrienden van het Oude Dorp is Unity.NU ook betrokken.

Zo geven we de festiviteiten aandacht in onze programma’s en zijn we tijdens de

Vriendenfeesten in september ieder jaar aanwezig met een podiumprogramma.

Dit is een greep uit de voorbeelden van samenwerkingen en activiteiten, waarbij onze

omroep betrokken is.

1 2

2 2

Wij stellen vast dat beide omroepen een PBO hebben 

dat representatief is vastgesteld. 

Het PBO van SSL kent 4 leden vanuit een Leiderdorpse 

organisatie/instelling, verdeeld over 4 stromingen. SSL 

zal samen met Stichting Lorelei (Sleutelstad Leiden) als 

streekomroep fungeren waarbij beide pbo’s gezamenlijk 

vergaderen en optrekken. Binnen het samengevoegde 

pbo zijn alle stromingen vertegenwoordigd.

Het PBO van RTV kent 7 leden vanuit een Leiderdorpse 

organisatie/instelling, verdeeld over 7 stromingen. 

De gegeven antwoorden op benaderbaarheid van de 

pbo leden zijn summier. Beide stichtingen kunnen 

meer aandacht besteden aan het pro-actief zichtbaar 

zijn van de PBO leden. 

RTV kent vele samenwerkingen met lokale 

organisaties. 

Sleutelstad (nog) niet. Zij werkt in principe samen met 

alle organisaties als dat relevant is in het kader van 

hun verslaggeving. Een visie over hoe deze stichting 

dit ziet na aanwijziging als lokale omroep is niet 

gegeven. 

Beide omroepen laten zien dat zij een brede 

gerichtheid kennen. 


